L A B D E M E D

Heeft u een nieuwe
telefoon of bent u
uw telefoon kwijt?
Als uw telefoon kapot, kwijt of gestolen is, kunt u de

LdMApp gewoon weer downloaden op uw nieuwe of

herstelde telefoon. Uw gegevens staan al opgeslagen
in onze beveiligde database; u kunt inloggen ipv

registeren en u ontvangt van ons een mail waarmee u

het proces kunt afronden. De LdMApp is dan weer klaar
voor gebruik.

Kies voor snelheid en gemak en download nu onze
gratis app. Zo heeft u altijd en overal onze én uw
informatie bij de hand.
Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van de LdMApp?

Bel ons op + 5999 736 1030 of stel uw vraag via het
contactformulier op www.labdemed.org

LABdeMED
Main Office:

Kaya Flamboyan 3 • Willemstad, Curaçao
T: +(5999) 736 1030 • E: info@labdemed.org
www.labdemed.org • FB: labdemedcuracao
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Met de LdMApp heeft u
alle informatie altijd en
overal bij de hand

Kan ik met elk labformulier naar LdM?
Waar is de dichtstbijzijnde LdM priklocatie?

Welke apotheek is
open vanavond?

Zijn mijn testresultaten
al beschikbaar?

Wilt u snel toegang tot uw testresultaten via
ons patiëntenportaal? Of wilt u weten waar
de dichtstbijzijnde priklocatie van LabdeMed
is? Download dan onze gratis LdMApp. Hierin
vindt u informatie over onze dienstverlening
en handige tips. Bijvoorbeeld over onze
openingstijden of welke apotheek dienst heeft.
Handig voor onderweg, thuis en op het werk!
Waarom een LabdeMed app?

LabdeMed is medisch laboratorium waar innovatie, zekerheid
en transparantie voorop staan. Daarom hebben wij een app
ontwikkeld waarin u snel en gemakkelijk informatie over
LabdeMed kunt opzoeken. De LdMApp geeft u:

• Snel toegang tot uw testresultaten in ons beveiligde 		
patiëntenportaal.

• De route naar de voor u dichtstbijzijnde LabdeMed
vestiging.

• Handige informatie om uw labonderzoek voor te bereiden.
• Meteen informatie over de dienstdoende apotheek.
• Snel toegang tot de noodnummers van Curaçao.
• Tips over een gezonde(re) leefstijl.

• Updates over onze pop-up lab activiteiten.

• Nieuws over de laatste innovaties van LabdeMed.

Snel toegang tot uw testresultaten

Met de LdMApp kunt u toegang krijgen tot het patiënten-

portaal waarin u online de uitslag van uw test kunt bekijken.
Deze uitslag neemt u vervolgens mee naar uw (huis)arts

of specialist om te bespreken. Het patiëntenportaal is een

beveiligde database; u kunt alleen via een persoonlijk account
inloggen. Voor gebruik moet u zich eerst laten registreren op
het hoofdkantoor van LabdeMed.
Pre-visit informatie

De LdMApp geeft alle informatie die u nodig heeft voordat u

naar een van onze priklocaties komt voor een test. U leest o.a.
welke papieren u mee moet nemen en of u nuchter moet zijn
voor uw test. Gebruik de app ook onderweg, bijvoorbeeld als
u direct na een bezoek aan uw huisarts naar het lab wilt om

bloed te laten prikken. De LdMApp is bedoeld voor gebruik op
Curaçao.

De snelste route naar LabdeMed

U kunt met behulp van de LdMApp de snelste route naar

de dichtstbijzijnde vestiging bepalen. Hiervoor moet wel de
functie locatievoorziening op uw telefoon aanstaan.
De LdMApp downloaden en installeren

• Ga naar de Google Play Store (Android) of de App Store (iPhone).
• Zoek op ‘LdMApp’ en download onze gratis app.

• Registreer uw gegevens om gebruik te kunnen maken van de app.

