P A T I Ë N T E N P O R T A A L

Wanneer zijn uw
testresultaten zichtbaar in het
LabdeMed patiëntenportaal?

Het LabdeMed patiëntenportaal is toegankelijk via uw
smartphone, tablet of computer

Testresultaten tussen 4 - 24 uur beschikbaar

De meeste testresultaten zijn tussen 4 - 24 uur zichtbaar in
het patiëntenportaal. Sommige testen hebben een langere

wachttijd. Ziet u uw uitslag niet? Neem dan contact op met de
Labmanager van LabdeMed via + 5999 736 1030.
Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van het LabdeMed
patiëntenportaal of problemen met inloggen?

Bel ons op + 5999 736 1030 of stel uw vraag via het
contactformulier op www.labdemed.org
Download nu onze LdMApp!

De snelste manier om toegang tot uw testresultaten te krijgen

is via de LabdeMed app. Hierin vindt u ook informatie over onze
locaties, openingstijden, acties en ‘botika na warda’. Download
nu onze ‘LdMApp’ in de App Store of Google Play Store.
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Uw testresultaten zijn online
beschikbaar via het LabdeMed
patiëntenportaal

Wat zijn de voordelen?

LabdeMed staat voor efficiëntie, transparantie en snelle

Stap 3 – Wachtwoord
aanmaken

• Snel inzicht in uw labresultaten: meestal tussen 4-24 uur.

bevestigingsmail maakt u

service. Ons patiëntenportaal biedt u:

• 24/7 online toegang tot uw persoonlijk labdossier en dat
van uw minderjarige kind(eren).

• De mogelijkheid om labuitslagen in uw vertrouwde
omgeving te bekijken op een tijdstip dat u uitkomt.

• De mogelijkheid om een vragenlijstje te maken voordat u
naar uw arts gaat.

Hoe werkt het?

Heeft u een test laten doen bij LabdeMed?
Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk de
uitslag weten. Daarom heeft LabdeMed

Uw testuitslagen via het LabdeMed patiëntenportaal
Het patiëntenportaal is een beveiligde database waarin
u via een persoonlijk account toegang kunt krijgen tot

de labresultaten van u en uw minderjarige kind(eren). In
het labdossier staan persoonlijke gegevens en uitslagen
van labonderzoeken. Het LabdeMed patiëntenportaal is
toegankelijk via uw smartphone, tablet of computer.

U kunt inloggen via het menu van de LdMApp en via het
snelmenu van de LabdeMed website.

wachtwoord vergeten, dan
kunt u via de tab ‘Forgot
Password’ een nieuw

wachtwoord aanmaken.

pagina Patiëntenportaal. Met uw e-mailadres en wacht-

Stap 1 – Persoonlijk aanmelden

Meld u persoonlijk aan bij de balie van het LabdeMed

aanmeldingsformulier heeft ingevuld, kunt u zich thuis

tot uw testresultaten.

kunt inloggen. Mocht u uw

Daar gaan uiteraard wel een aantal stappen aan vooraf.

maken van het beveiligde patiëntenportaal.

meeste testresultaten zijn tussen 4 - 24 uur

de LabdeMed app om snel toegang te krijgen

aan waarmee u voortaan

Stap 4 – Inloggen en gebruik patiëntenportaal

het patiëntenportaal ontwikkeld. De

U kunt ze 24/7 online bekijken! Download

uw persoonlijke wachtwoord

Iedere patiënt van LabdeMed die dat wil kan gebruik

hoofdkantoor aan de Kaya Flamboyan 3. Neem een

beschikbaar in het patiëntenportaal.

Via de link in de

Ga naar het toegangsscherm via de inlogbutton op de

woord krijgt u toegang tot uw persoonlijk labdossier en dat
van uw minderjarige kind(eren) waarin o.a. testuitslagen
zichtbaar zijn.

geldig identiteitsbewijs mee ter legitimatie. Nadat u het

Stap 5 – Download en print uw testresultaten

online aanmelden voor het patiëntenportaal via

resultaten downloaden. U kunt ze opslaan en printen en

www.labdemed.org of de LdMApp.

Via uw smartphone, tablet of computer kunt u uw testvervolgens meenemen naar uw arts.

Stap 2 – Online
aanmelden

Stap 6 – Bezoek uw arts

LdMApp of de website. Via

de volledige gegevens die nodig zijn om uw gezondheid te

Registreer u eerst via de

de inlogbutton op de pagina
Patiëntenportaal komt u
in een toegangsscherm

waarop u uw e-mailadres
invult. Binnen een paar

minuten ontvangt u een

Wij adviseren uitdrukkelijk om uw uitslagen met uw

huisarts of specialist te bespreken*. Hij/zij heeft toegang tot
monitoren.

*LabdeMed stelt zich niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen bij
het niet opvolgen van dit advies.

• Beveiligde database

bevestigingsmail met een

• Conform privacyregels van LBP, GDPR en AVG

aan te maken.

• 100% gegarandeerd veilig

link om uw wachtwoord

