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1. Inrichten materiaal module 
De inrichting van de materiaal module kan worden gedaan vanuit het admin menu (zie onderstaande 
afbeelding).  

 
Afbeelding 1: open admin menu. 

 
Kies vanuit de Administrator Interface voor de optie ‘materialen/werkvoorbereiding’. 

 
Afbeelding 2: openen materialen/werkvoorbereiding module. 
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1.1 Materialenlijst 
Open de materialenlijst en klik op ‘nieuw’ om een nieuw materiaal aan te leggen. Onderstaande 
scherm wordt zichtbaar.  

 
Afbeelding 3: aanleggen nieuw materiaal. 

 

2. Aanleggen nieuw materiaal 
In de volgende paragrafen worden de verschillende velden besproken.  
 
2.1 Registratie soort 
Bij registratie soort wordt het type materiaal vastgelegd.  

 
Afbeelding 4: vastleggen soort materiaal. 
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Materiaal soort Uitleg 

Batch in/out Hier wordt vastgelegd wanneer een batch in 
gebruik wordt genomen of wanneer een batch 
eruit wordt gehaald.  
Batch out – dit refereert naar de afloopdatum van 
het materiaal of de datum waarop het materiaal 
volledig is verbruikt.  

Gekoppeld Het matiaal kan worden gekoppeld aan een 
patient.  

Tabel 1: Verklaring materiaal soort. 

 
2.2 Widget  
Klik op het plus teken in het veld ‘widget’ om te bepalen in welke fase van de behandeling het 
materiaal moet worden vastgelegd. 
 

 
Afbeelding 5: vastleggen nieuwe widget. 

 
Het volgende scherm wordt zichtbaar. Selecteer de gewenste widget.  

 
Afbeelding 6: bepalen widget. 

 
2.3 Batch 
Hier wordt het batchnummer vastgelegd. 
 
2.4 Omschrijving  
Hier kan een vrije tekst worden ingegeven. 
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2.5 Type  
Hier wordt het type materiaal vastgelegd.  
 

 
Afbeelding 7: vastleggen type materiaal. 

 
2.6 Datum in gebruik/ datum uit gebruik 
Hier wordt de datum van ingebruikname en de einddatum van het materiaal vastgelegd. Indien is 
gekozen voor registratiesoort ‘gekoppeld’ zijn deze velden niet verplicht.  
 

 
Afbeelding 8: vastleggen datum materiaal. 

 
2.7 Aantal 
Hierin wordt het aantal vastgelegd. 
 
2.8 Actief 
Hier kan worden aangegeven of materiaal wordt gebruikt oftewel ‘actief’ is.  


