
Afspraak generator 

Het webportaal is zonder account te gebruiken. 
De patiënt voert zijn n.a.w. gegevens in, alsmede 
telefoonnummer, e-mail adres en gewenste 
afnamedatum. De afspraakgenerator van Careware 
zoekt vervolgens op intelligente wijze beschikbare 
tijdsloten voor de patiënt. De afsprakengenerator 
houdt rekening met de ingevoerde (locatie)
gegevens en voorkeuren van de patiënt, zoals wel 
of niet nuchter, adres en voorkeursdag. 

De afspraakgenerator zorgt ervoor dat er een 
e� iciënte planning op de prikposten ontstaat. 
Tijdsloten worden aansluitend aangeboden om te 
voorkomen dat er gaten in de planning ontstaan 
op de prikpost. Bij (last-minute) wijzigingen of 
afzeggen worden deze sloten weer aangeboden aan 
een volgende patiënt. 

Na het kiezen van een gewenst tijdslot ontvangt de 
patiënt een bevestiging per e-mail en/of sms. Hierin 
is ook een boekingsnummer opgenomen. 

Tijdens de Coronacrisis is de behoe� e ontstaan 
om de aanloop naar prikposten te reguleren zodat 
de wachtkamers, vooral tijdens piektijden, niet 
te vol zitten. Gelijktijdig willen de laboratoria hun 
capaciteit en service naar patiënten op peil houden 
en de pieklast meer verspreiden over de dag. Veel 
laboratoria hebben besloten om de bloedafname 
op afspraak te gaan verzorgen. 

Careware Afspraakplanning

helpLine introduceert de Careware Prikpost 
afsprakenplanning. Patiënten kunnen via 
een webportaal een afspraak maken voor de 
bloedafname. De prikpost afsprakenplanning 
opereert zelfstandig of binnen het patiëntenportaal 
van het laboratorium. Een link naar het webportaal 
kan opgenomen worden op de verwijsbrief van de 
arts of de digitale order.  De Prikpostplanning van 
Careware is per direct beschikbaar en kent een 
korte implementatietijd. 

Figuur 2: De afspraakgenerator zoekt slim naar beschikbare opties. 
Na keuze van de geschikte afspraakoptie kan de patiënt ook per 
e-mail en sms een bevestiging van de afspraak ontvangen.  

Figuur 1: in het veld Afspraak reden kan aangegeven worden of het 
een lab of Td of ander bezoek betre� . De patiënt vult in stap 2 zijn 
persoonsgegevens in. Een optie is ook dat de patiënt een prikpost 
kiest uit een keuzelijst. 

Careware Prikpost Afsprakenplanning 



Op de prikpost 

In Careware is een overzicht beschikbaar van 
de gemaakte afspraken per locatie en per 
kamer.  Patiënten kunnen eventueel via hun 
boekingsnummer worden opgeroepen. Patiënten 
die zonder afspraak naar een prikpost komen 
kunnen ter plekke een afspraak maken via een 
tabletzuil waarop het webportaal van de Careware 
Prikpost Afsprakenplanning beschikbaar is.  

Dashboard

Het spreekurendashboard stelt het laboratorium 
in staat real-time de KPI’s van haar dienstverlening 
op de prikposten te bewaken. Zo kan de maximale 
toegangstijd voor een afspraak per locatie worden 
bijgehouden maar ook (structurele) onder- of 
overbezetting.  

Verdere toepassingen

De Careware Prikpost Afsprakenplanning is een 
lightversie van de Careware Spreekurenplanning, 
welke in een latere fase verder kan worden uitgebreid 
met de volledige functionaliteit van de modules 
spreekurenplanning  en eventueel de module 
voor protocolbeheer en notificaties. Hierdoor 
kan een breed scala aan afsprakenplanning kan 
worden ondersteund, zoals functieonderzoeken, 
diabetesdiensten, cardiovasculaire risicodienst, 
astma / COPD dienst, zelfmeetdienst en poli- 
afspraken. 

Figuur 3: Overzicht van de prikposten en agenda per prikpost.  

Contact
helpLine BV 

Dellaertweg 9 c 

2316 WX Leiden 

071-5232604

contact@helpline-bv.nl 

www.serviceware-se.com/nl


