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De definitief gevalideerde verslagen worden steeds verstuurd naar de aanvragende arts en in kopie vermelde 
artsen of huisarts. Indien u als aanvragende arts een kopie wil laten versturen naar een andere behandelende 
arts, gelieve dan de volledige naam van de desbetreffende arts op het aanvraagformulier te vermelden bij 'kopie 
aan'. 
 
Rapporten worden steeds elektronisch verzonden naar de aanvragende arts en de andere bestemmelingen. 
Indien u een papieren rapport wenst, kan dit op uw vraag per post worden verzonden. 
 
Voor voorlopige of gedeeltelijke resultaten kan u via het secretariaat van de dienst Pathologische Ontleedkunde 
(089 32 47 40) contact opnemen met de verantwoordelijke patholoog. 
 
Er worden geen resultaten meegedeeld aan de patiënten zelf. Zij worden doorverwezen naar de behandelende 
arts. 
voor het ZOL: de dienst Pathologische Ontleedkunde is verantwoordelijk voor de datatransmissie naar het 
elektronisch patiëntendossiervan het ZOL. 
 
Voor Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) is de dienst Pathologische Ontleedkunde verantwoordelijk voor de 
datatransmissie naar eHealthBox. Van daaruit worden de resultaten doorgestuurd en binnengehaald door ICT 
ZOL/ZMK.  
Richtlijnen bij niet elektronisch toekomen van rapporten: 
Om de communicatiestroom zo eenvoudig mogelijk te houden tussen de verscheidene partijen, werd volgende 
stroom besproken: 

• De aanvragende arts contacteert in eerste instantie de dienst Pathologische Ontleedkunde. De dienst 
controleert: 

o Of de correcte bestemmelingen zijn ingegeven 
o Of het rapport gevalideerd is in het LIS systeem (Diamic) 
o Of het rapport naar eHealthBox ZMK verzonden is 

▪ Indien het rapport niet verzonden is: 
Verzend GLAP het rapport nogmaals. Indien het probleem nog steeds niet opgelost is, 
neemt de dienst GLAP contact op met ICT ZOL. Deze communiceert indien nodig met 
ICT ZMK. 

▪ Indien het rapport veronden is,  

De dienst GLAP communiceert met ICT ZMK dat het rapport hier correct verzonden is. 
 

 
Uiteraard staan we (dienst Pathologische Ontleedkunde) daarnaast nog tot jullie beschikking indien er nog 
verdere vragen zijn.                                                                                                      

Voor de datatransmissie naar externe pakketten neemt de dienst Pathologische Ontleedkunde zijn 
verantwoordelijkheid op tot aan het pakket van de externe eindgebruiker (niet ZOL of ZMK). Het effectief 
binnenhalen van het rapport op het scherm bij de externe praktijk is niet meer de verantwoordelijkheid van de 
dienst Pathologische Ontleedkunde. 
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