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1. Inleiding 
De Administratie Interface (verder AI genoemd) wordt weergegeven vanuit het navigatiemenu aan 
de linkerkant van het beeldscherm. 

 
Afbeelding 1: toegang admin menu. 

 
In de AI wordt weergeven welke extra LSFD opties beschikbaar zijn. Tevens is het mogelijk om vanuit 
de AI de gebruikersinstellingen vast te leggen. 
 
De AI bestaat uit de volgende onderdelen:  

1. Brieven en validatie rapporten 
2. Beheer 
3. Rapportages 
4. Validatie en locken 
5. Exit-momenten 
6. Koppelingen 
7. Materialen 
8. Embryo score 
9. Planner 
10. Agenda 
11. Gebruikersbeheer 
12. Vatmanagement 
13. KID setup 
14. Actiemodule 
15. Questionnaire 

 
Een aantal van deze onderdelen zijn door de gebruiker zelf in te stellen, hiervoor zijn specifieke 
handleidingen beschikbaar. Andere zijn alleen door de administrator in te stellen of kunnen worden 
toegevoegd als een aparte module aan de standaard applicatie. De individuele onderdelen worden in 
deze handleiding toegelicht of er wordt een verwijzing gemaakt naar een specifieke handleiding.  
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2. Brieven en validatie rapporten 
Het is mogelijk om vanuit het LSFD diverse brieven te genereren. Deze worden als sjabloon in het 
LSFD opgeslagen. Op verschillende plaatsen in het LSFD wordt de mogelijkheid tot het genereren van 
een brief geboden. Zie handleiding: ‘Brieven en sjablonen’ voor een uitgebreide instructie. 
 

2.1 Sjablonen 
Via dit menu zijn de sjablonen zichtbaar die door de kliniek zelf gemaakt zijn. 
 
 

3. Beheer 
In deze paragraaf worden verschillende beheermogelijkheden van het systeem vastgelegd. 

3.1 Waardenlijsten 
In het systeem zijn een aantal waardenlijsten vastgelegd. De eindgebruiker kan zelf géén 
waardenlijsten toevoegen maar wel de inhoud van een deel van de lijsten aanpassen.   

3.2 Stickervel instellen kleuren 
Ziekenhuizen die gebruik maken van een stickerprinter kunnen vanaf LSFD v7 zelf de gewenste kleur 
instellen.   

3.3 Eenheden labuitslagen 
Deze optie is vanaf LSFD v4 komen te vervallen. Indien de menuoptie nog beschikbaar is kan deze 
worden verborgen. 

3.4 Ontdubbel 
Met deze functie is het mogelijk om dubbele dossiers op te zoeken. Door het openen van het veld 
ontdubbelen wordt in het systeem naar dubbele BSN nummers gezocht. Deze lijst verschijnt in de 
rechter kolom. Door op de groen knop te drukken wordt het record geopend. Bovenaan verschijnt 
het record dat leidend is. Daar onder het record dat wordt samengevoegd. Na het samenvoegen 
verdwijnt de patiënt uit de lijst.  
 
Een tweede optie is het zoeken naar dubbele dossiers op basis van een lokaal nummer. Met het 
ontdubbelen van een dossier wordt de inhoud van de dossiers samengevoegd. Er vindt geen "merge" 
plaats, maar alle onderdelen van de dossiers worden aangevuld. Dit kan dan ook een 
vermenigvuldiging geven van episodes, behandelingen, cryo's, etc. Na het samenvoegen van een 
dossier is het verstandig om een visuele controle te doen op het eindresultaat. 

3.5 Applicatie voorkeuren 
Hierin staan opties die voor de gehele applicatie gelden. Voorbeelden zijn een lijst met valide 
labcodes, de formule voor een geschikt embryo, enz. Deze opties worden eenmalig ingesteld door de 
lokale beheerder. 

3.6 System wide messages 
Met system wide messages kunnen scherm-specifieke help-teksten worden ingesteld. Dit kan tijdens 
de inriching van het systeem worden gebruikt om lokale instructies te plaatsen, referentiewaarden 
op de nemen en/of verwijzingen naar SOP's te plaatsen. Een system wide message kan worden 
voorzien van opmaak, plaatjes, hyperlinks, etc. 
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3.7 Ziekenhuis voorkeuren 
De favoriete ziekenhuizen kun je hier een cijfer geven, zodat deze bij het selecteren bovenaan komen 
te staat. Daarnaast is het mogelijk om deze ziekenhuizen te voorzien van een kleur. Deze kleur is 
zichtbaar op de daglijst zodat de laboranten in een oogopslag kunnen zien van welke transporteur 
het komt.  

 
 

3.8 Favoriete labuitslagen 
De bepalingen die het vaakst worden aangevinkt komen tijdens de handmatige invoer van uitslagen 
in een aparte groep met “favorieten” te staan. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om een subset 
met bepalingen tijdens invoer snel te kunnen selecteren. In dit admin-menu bepaald de gebruiker de 
inhoud van deze favorieten. 
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3.9 Core waardelijst sortering 
In het LSFD zijn er veel waardelijsten die onderdeel zijn van de ‘standaard’ en die voor alle gebruikers 
hetzelfde zijn. Deze zijn niet aan te passen door de gebruiker. Wel is het mogelijk om de sortering 
van de items zelf aan te passen. Op die manier kan een individuele kliniek bepalen welke items de 
focus krijgen tijdens invoer. Om een waardelijst snel te kunnen vinden bestaat de mogelijkheid om te 
zoeken op de naam óf op één van de items uit de lijst. Door in het eerste vlak de exacte naam van de 
waardelijst in te vullen kunnen alle items uit de lijst onder elkaar worden weergegeven. Een sortering 
bestaat uit een numerieke waarde (1, 2, 3, 4, etc.).   
 

 
 

3.10 Coderingssystemen 
Hier worden de standaard SNOMED coderingen in het systeem vastgelegd.  

3.11 Behandelingen 
Elk ziekenhuis kan zelf bepalen welke type behandeling zij willen opnemen in de behandelingslijst. 
Door de beheerder kunnen bepaalde behandelingen worden gedeactiveerd om de lijst overzichtelijk 
te houden.  

3.12 Studies 
Indien bij een bepaalde behandeling gebruik wordt gemaakt van een studie kan deze informatie hier 
worden toegevoegd.  
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4. Rapportages 
Het is mogelijk om de data die is ingevoerd in het LSFD te analyseren. Dit wordt gedaan middels 
rapportages. Hiervoor zijn de opties ‘definities’ en ‘query builder’ nodig.  

4.1 Definities 
Hier worden de sjablonen vastgelegd die door de gebruiker of door Stb zijn gemaakt. 

4.2 Query builder 
Met deze optie is het mogelijk om zelf een data extractie analyse te definiëren.  

5. Validatie en locken 
Met behulp van deze instellingen is het mogelijk om de validaties te borgen. Zo is het mogelijk om 
belangrijke gebeurtenissen op gebruikersniveau te loggen alsmede om validaties binnen het systeem 
te borgen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen parafen en validators. Parafen worden gebruikt 
voor het vastleggen van processtappen in het systeem en het op slot zetten van onderdelen van de 
invoer. Validators worden gebruikt als controle op ingevoerde data. Er kan bijvoorbeeld geen 
fertilisatie data worden ingevoerd als er nog geen eicellen zijn ingevoerd. Zie de handleiding 
‘Validaties en locken’ voor een uitgebreide beschrijving. 

5.1. Parafen 
Hier kunnen de paraaf momenten binnen het systeem worden vastgelegd.  

5.2. Validators 
Hier wordt vastgelegd welke validaties binnen het systeem gewenst zijn. 

6. Exit-momenten 
Hier kunnen de exit-momenten worden vastgelegd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een patiënt geen 
eicellen heeft. Door het instellen kan worden voorkomen dat deze patiënt alsnog op de daglijst voor 
embryocultuur en ET wordt geplaatst.  

6.1 Configuratie 
Hier kunnen nieuwe exit-momenten worden aangemaakt. Tevens wordt een overzicht gegeven van 
de bestaande exit-momenten. 
 

7. Koppelingen 
Er zijn een aantal koppelingen met externe systemen binnen het LSFD.  

7.1 ZorgMail 
Hier wordt de koppeling met ZorgMail gedefinieerd. 

8. Materialen/Werkvoorbereiding 
Met dit menu kan worden aangegeven welke materialen in een behandelcyclus worden gebruikt. 
Hierdoor is de traceerbaarheid te waarborgen.  

8.1 Materialenlijst 
Hier wordt gedefinieerd welke materialen gebruikt worden en of deze met een begin - en eind datum 
worden geregistreerd of per invoerscherm van het LSFD.  
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8.2 Werkvoorbereiding 
Hier wordt vastgelegd op welke dagen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit wordt 
zichtbaar in de rechter onderste kolom van de daglijst. 

9. Embryo score 
Met dit menu is het mogelijk om een embryo score toe te voegen om de best mogelijke embryo voor 
ET te definiëren. Deze score kan per kliniek verschillen en is zelf door de kliniek in te richten.  

9.1 Basis score 
Hier is door de gebruiker de eigen embryo score vast te leggen.  

9.2 Score correction 
Hier is een correctiefactor vast te leggen om een aangepaste embryoscore te krijgen. 

10. Planner 
Deze extra module is voornamelijk bedoeld voor het vastleggen van transporten naar het 
IVF/Andrologie laboratorium.  

10.1 Category 
Hier worden de verschillende categorieën van behandelingen aangegeven. 

10.2 Resources 
Hier worden de naam en de type van transporteur vastgelegd. 

10.3 Resource type 
Hier wordt vastgelegd wat voor soort transporteur het betreft. 

10.4 Algemeen 
Hier worden de individuele afspraken met de klinieken vastgelegd. Deze zijn zichtbaar in de planner. 

11. Agenda 
Deze module legt patiënten bezoeken vast.  

11.1 Category 
Hier worden de verschillende soorten afspraken vastgelegd. 
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12. Gebruikersbeheer 
In het systeem kunnen de gebruikers worden vastgelegd en rechten kunnen worden toegewezen.  

12.1 Gebruikersgroepen 
Gebruikers kunnen worden ingedeeld in gebruikersgroepen. Per groep kunnen o.a. rechten en 
permissies worden vastgelegd. Het is belangrijk om hierbij vanuit IB oogpunt na te denken over de 
gevolgen die gepaard gaan met het toewijzen van bepaalde rechten.  

12.2 Permissies 
In deze paragraaf zijn de vastgelegde permissies, zoals bovenbeschreven bij het gebruikersbeheer, 
zichtbaar. 

13. Vat management 
Deze extra module is voor het voeren van een eigen cryobank. Zie de handleiding ‘Vatmanagement’ 
voor een uitgebreide beschrijving. 

13.1 Vat definities 
Hier worden de beschikbare vaten weergegeven en kunnen nieuwe vaten worden aangemaakt. 

14. KID setup 
Hier wordt ingegeven hoeveel semen rietjes gebruikt dienen te worden bij diverse behandelingen. 
Samen met de KID module kan zo voor elke patiënt worden bepaald hoeveel behandelingen er nog 
met het aanwezige semen kunnen worden uitgevoerd. Zie de handleiding ‘KID module’ voor een 
uitgebreide beschrijving. 

14.1 VCM cut-off 
Hier wordt de VCM in relatie tot het aantal te gebruiken rietjes vastgelegd. 

15. Actiemodule 
Deze extra module is voor het toekennen van bepaalde acties aan medewerkers.  

15.1 Inrichting 
Hier kan de actiemodule worden ingericht. 

15.2 Groups 
Hier kunnen de groepen worden vastgelegd. 

16. Questionnaire (patiëntenportaal) 
De extra module maakt het mogelijk om zelf een vragenlijst te definiëren.  

16.1 Definities 
Hier kan de vragenlijst worden gedefinieerd. 


