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1. Na hoeveel tijd gaat Cyberlab in stand-by? 

Na 30 minuten, indien Cyberlab gekoppeld is aan het HIS (Microhis en Mira) hoeft u niet na 

30 minuten opnieuw in te loggen. 

2. Als ik via Mira en Tetrahis de patiëntgegevens mee overneem naar Cyberlab en ik heb bijv. 2 

uur niet met Cyberlab gewerkt moet ik dan opnieuw inloggen bij Cyberlab? 

Nee, dit is niet nodig. 

3. Kan ik de uitslagen die in Cyberlab staan importeren in Mira (of ander HIS)? 

Dit is helaas nog niet mogelijk. 

4. Overname patiënt van andere HAP; krijg ik dan de volledige historie van deze patiënt te zien? 

Ja, deze is dan zichtbaar aangezien u een behandelrelatie aangaat met de patiënt. 

5. Gaan jullie Cyberlab inzitten op de huisartsenpost? 

Ja, we zijn hierover in gesprek, dit zal in een latere fase worden geïmplementeerd. 

6. Kan ik indien een patiënt in de praktijk wordt geprikt toch een “loopbriefje” printen? 

Ja, dat kan; in het Cyberlabscherm klikt u op overzichtspagina afdrukken. 

7. Mag ik een wachtwoord 2X gebruiken? 

Nee, Cyberlab is zo ingericht dat een wachtwoord maar één maal gebruikt kan worden. 

8. Kan ik vooruitplannen in Cyberlab?Kan ik deze order bewaren in Cyberlab? 

Ja, in Cyberlab kant tot oneindig vooruit gepland worden. 

9. Wanneer worden de etiketten geprint, is dit op het moment dat de opdracht wordt 

gemaakt? 

Dit is op het moment dat de order naar het Laboratorium van Zuyderland wordt 

verzonden. 

10. Kan ik het loopbriefje dat in de HAP wordt geprint, scannen? 

Nee, nog niet de barcode die wordt gebruikt kan weliswaar worden gescand, maar de 

achterliggende informatie kan niet worden vertaald. 

11. Heb ik de scanner nog nodig?  

Nee.  

 



12. Ik heb een Uzipas waarom moet ik nog separaat inloggen in Cyberlab? 

Cyberlab is een losstaand systeem, waar vanuit de fabrikant eisen gesteld zijn t.a.v. het 

inloggen. 

13. Kan ik het telefoonnummer bellen wat vermeld staat op het inlogscherm indien ik mijn 

wachtwoord vergeten ben? 

Ja, u kunt contact opnemen met telefoonnummer: 088 – 459 4986. 

14. Hoe dien ik CRP POCT te registeren?<5 en >200? 

Dit is mogelijk. 

15. Mira is ingesteld op naam-meisjesnaam indien ik patiëntgegevens mee overneem en 

cyberlab zoekt op meisjesnaam, gaat dit goed? 

Er wordt gezocht op BSN nummer. 

16. Kan ik een order die ik vandaag heb aangemaakt in de toekomst printen? 

Ja, middels orderopvolging kan de opdracht worden geprint. 

17. Waar kan ik een inlognaam en wachtwoord vragen indien we een nieuwe medewerker 

krijgen? 

Deze kunt u opvragen via telefoonnummer 088 – 459 4986 (of per mail 

cyberlab@zuyderland.nl. 

18. HOZL formulier is te uitgebreid, kunnen jullie dit aanpassen aan het huisartsenformulier? 

Maatwerk kan in onderling overleg bepaald worden. 

19. Hoe gaan jullie de scholing organiseren en de implementatie? 

In samenspraak met de praktijk kiezen we de implementatie die de praktijk als prettig 

ervaart,  het merendeel van de praktijken geeft voorkeur aan de wijze van live gaan zoals 

ook gebruikt is bij Channel; implementatie en scholing wordt gecombineerd met het Live 

gaan.  

20. Als we met Cyberlab gaan werken is er dan iemand van jullie op de HAP aanwezig? 

Ja, bij live gaan met het systeem zijn wij in de praktijk aanwezig indien dit gewenst is. 

21. Wanneer gaan jullie de oude printers wisselen voor nieuwe? 

Dit gebeurt zoveel mogelijk in combinatie met de reguliere controle van de CRP 

apparatuur. 

22. Kan ik uitslagen van patiënten inzien die niet bij ons in de praktijk ingeschreven staan? Stel 

tijdens de zomervakantie nemen wij waar voor een andere praktijk? 

Deze zijn zichtbaar vanaf het moment dat u een order heeft aangemaakt voor deze patiënt. 

23. Kan ik een test toevoegen nadat de order is verstuurd? 

Liever niet! 

24. Kan ik de laatste resultaten/orders van een patiënt zien tijdens het aanvragen? 

Ja, middels de knop laatste resultaten kunt u tijdens de invoer de meest recente uitslagen 

van een patiënt inzien. 



25. Hoe werkt de API? 

Zie instructie die meegeleverd is bij introductie. 

26. Kan ik default instellen voor extern prikken of intern prikken? 

Nee, dit kan niet helaas niet. 

27. Moet ik afnametijd invullen en of lozingstijd urine? 

Voor een losse urinebepaling maakt dat niet zoveel uit. 

28. Hoe kan ik een AIO of waarnemend huisarts aanmelden? 

Deze kunt u aanmelden via telefoonnummer:  088 – 459 4986. 

29. Digitaal aanvragen voor thuisprikken; gaat dit nog veranderen? En zo ja; kan ik dan de dag 

selecteren voor de aanvraag? 

De werkwijze voor thuisprikken blijft vooralsnog gelijk aan de huidige werkwijze met als 

uitzondering dat nu het Cyberlab formulier wordt opgestuurd naar de patiënt. 

30. Werkt Cyberlab met spertijden net als in Sittard? 

Nee, nog niet. 

31. Kan ik een order die op intern staat omzetten naar extern? 

Ja, zolang de order niet verzonden is kunt dit aanpassen.  

32. Kan iemand die op intern staat ook naar het ziekenhuis gaan om te prikken? En kan dit 

achteraf gewijzigd worden? 

Ja, dat kan; op deze afname punten is Cyberlab beschikbaar, de patiënt wordt gevraagd 

naar zijn naam en geboortedatum. 

33. Kan ik nog inloggen als ik langer dan 90 dagen niet in Cyberlab heb gekeken? 

Nee. Als u niet meer kunt inloggen, bel naar telefoonnummer:  088 – 459 4986. 

34. Ik heb nog Channel loopbriefjes vooruit gepland, kan ik deze blijven gebruiken? 

Ja, deze kunt u nog meegeven aan de patiënt. 

35. Waar kan ik huisartsen etiketten bestellen en stickerrollen voor de Cyberlab printer? 

Deze kunt u bij de afdeling planning van het Laboratorium bestellen: 045 – 576 6293. 

36. Hoe kan ik een nieuwe gebruiker van cyberlab aanmelden? 
Op www.zuyderland.nl/verwijzers/cyberlab vind je een gebruikersovereenkomst. Stuur 
een getekende gebruikersovereenkomst naar het adres dat daar genoemd staat. De 
nieuwe gebruiker krijgt bericht als het nieuwe account is aangemaakt. 

 
37. Ik kan een patiënt niet vinden in cyberlab om een order aan te leggen. 

Het kan zijn dat deze patiënt nog nooit een labonderzoek heeft laten doen. Dan staat deze 
patiënt ook niet in cyberlab. Klik op "NIEUWE PATIËNT" rechtsboven in het orderscherm. 

38. Waar vul ik het BSN in bij het aanmaken van een nieuwe patiënt in cyberlab? 
Het BSN moet verplicht worden ingebracht achter patiëntcode. 

 

http://www.zuyderland.nl/verwijzers/cyberlab

