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Bij de ontwikkeling heeft de werkondersteuning 
met optimale patiëntveiligheid voorop gestaan. 
• Invoer en vastlegging bij de bron 

• Modulaire opbouw van het programma 

• Ondersteuning van het gehele (lab)proces inclusief verslaglegging 

• Waar mogelijk gebruik van barcodeherkenning 

• Vermijden van dubbele invoer 

• Gebruik maken van protocollaire invoer 

• Eén applicatie voor alle taken inclusief beeldverwerking, spraakherkenning en digitale 
pathologie 

 

 



Ontvangst module 
  • Per inzender onderzoektypes en 

nummerreeks bepaalbaar 
• Invoer via muis, barcode en/of macro’s 
• Ordermanagement mogelijk 
• Kwaliteit signaleringen en uitzonderingen 

direct te registeren 
• Module in hoge mate zelf te configureren 
• Ordermanagement geïntegreerd 



  

Administratie module 



Macroscopie module 

• Patiëntgegevens, signaleringen  en 
gescande afbeeldingen in beeld 

• Visuele opbouw van het 
onderzoek 

• Invoer mogelijk via barcode en 
macro’s 

• Inzage in lokale patiënt historie 

 



Inbed module 
• Overzicht alle benodigde 

gegevens voor het inbedden 
incl. inbed-gerelateerde 
opmerkingen bij het uitsnijden 

• Toevoegen uitzonderingen en 
opmerkingen 

 

 



Microtomie 

• Overzicht benodigde gegevens 
voor het snijden. 

• Eenvoudig extra kleuringen en  
uitzonderingen toevoegen 

• Etiketten worden pas afgedrukt 
na scannen blokje. 



Beoordelen kleuringen 

Eenvoudig registreren van 
beoordeling van kleuringen voor 
afleveren, inclusief eventueel 
benodigde vervolgacties. 

Diverse uitzonderingen aan kleuring 
te koppelen. 

 



Uitboeken 



Diagnostiek / Navragen 
• Alle informatie in 1 overzicht 
• Spraakherkenning en 

microfotografie 
• Navragen 
• Patiënt historie 
• Diverse overzichten 
 
 



Digitale Pathologie 
Volledig geïntegreerd in de diagnostiek module 
Koppeling met coupescanners 
Lijsten met te beoordelen beelden 



Materiaal versturen/ontvangen 
• Registratie ontvangen, verstuurd of 

intern opgevraagd materiaal. 

• Volledige registratie per blokje/coupe 

• Rapportages om materiaal te volgen 

• Geautomatiseerde brieven maken 



Management informatie 
• Alle in database aanwezige data is 

opvraagbaar 

• Zoekmodule 

• Rapporten 

• Exportfuncties  
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