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1. Invoeren van een Donor 

 
1.1 Donor aanmaken 
Open in het navigatiemenu de optie ‘Donor scherm’. Klik op en een volgend scherm opent. 

 
Afbeelding 1: aanmaken van een donor. 

Klik op ‘nieuw’ en voer vervolgens de gewenste gegevens in. Indien het een donor betreft die in het 
systeem anoniem wenst te worden geregistreerd kan dit middels een vinkje te plaatsen bij het veld 
‘gecensureerd’.   

 
Afbeelding 2: invoeren donorgegevens. 

 
Bij het invoeren van een donornummer vindt een controle plaats op de uniciteit van de gebruikte 
code. De gebruikte codering van donoren is vrij te kiezen.

 
Afbeelding 3: invoeren donorgegevens. 

Een alternatieve methode om een donor aan te maken is vanuit het dossier. Open vanuit het 
navigatiemenu het dossier. Hier kan middels de zoek optie een nieuwe persoon worden aangemaakt 
door de + knop te klikken. 
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Afbeelding 4: aanmaken nieuwe donor. 

 
Hierop wordt onderstaand scherm zichtbaar. Belangrijk in dit scherm zijn het donornummer en het 
vinkje gecensureerde donor.   

 
Afbeelding 5: invoeren donorgegevens. 

 

1.2 Donor scherm 

Via het ‘navigatiemenu’ is het mogelijk te kiezen voor donor scherm. De ‘hoofdpagina’ van de KID 
Module. 

  
Afbeelding 6: openen donor scherm. 

 
Bij het openen van het donor scherm verschijnt de widget “donor zoek”. Kies hier vervolgens de 
gewenste donor. 
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Afbeelding 7: zoeken donor. 

 
Het donor scherm opent zich (zie onderstaande printscreen).  

Afbeelding 8: overzicht donor. 

1.3 Donorgegevens inzien c.q. wijzigen 

Links bovenaan in het donor scherm bevinden zich de donorgegevens. Om detailinformatie in te zien 
en/of gegevens te wijzigen klik op het potloodje ( ). Het edit scherm opent zich. 
 

1.3.1 Donor Intake 

Vanuit het edit scherm is het donor intake formulier te openen ( ).  

 
Afbeelding 9: deel overzicht donor intake. Scroll naar beneden om de gehele intake in te vullen. 
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1.3.2 Donor paspoort 

Vanuit het edit scherm is het “paspoort” te openen ( ).  

 
Afbeelding 10: deel overzicht donor paspoort. Scroll naar beneden om de gehele donor paspoort in te vullen. 

 
1.3.3 Donor status 
Vanuit dit status scherm, zie je hoeveel succesvolle zwangerschappen deze donor heeft gehad en de 
behandelingen waar deze donor aan gekoppeld is.  

 
Afbeelding 11: status donor scherm. Klik op de detail knop, een status scherm komt te voorschijn. 
 

 
Afbeelding 12: Status scherm van de donor patiënt.  



 

STBZ-NL-004 Handleiding KID Module LSFDv6, wijzigingen voorbehouden.  7 

 

 
2. Donor kenmerken 
De donor kenmerken worden op het  ‘Donor scherm’ weergegeven. Kenmerken kunnen worden 
toegevoegd of gewijzigd via het detailscherm.  
 

2.1 Donor actief maken 
Een donor kan worden gebruikt in een ‘matching’ met de patiënt wanneer deze ‘actief’ is. Dit is aan 
te geven met het vinkje op het kenmerkscherm. Een actieve donor moet ook vrijgegeven rietjes 
beschikbaar hebben om in de matching te verschijnen. 
 

2.2 Donor niet meer gebruiken/blokkeren 
Een donor kan om verschillende redenen niet meer mogen worden in gezet. Dit kan een tijdelijke - of 
een permanente reden zijn. Bij een permanente reden kan het voldoende zijn om de donor op 
‘inactief’ te zetten. Er kan dan geen verdere matching plaatsvinden. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om het gebruikt van rietjes van een bepaalde donor te blokkeren. Er dient dan wel 
reden te worden ingevoerd (zie figuur). Naast nieuwe matching worden hiermee ook bestaande 
reserveringen tegengehouden. 

 
Afbeelding 13: overzicht donor kenmerken. 

 
3. Invriezen donorsemen 
Het invriezen van donorsemen vindt plaats vanuit de ‘Daglijst’.

 
Afbeelding 14: invriezen donorsemen. 
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Voer invries widget in. Kies voor ‘invriezen’. Wanneer de semen gegevens nog niet eerder zijn 
opgeslagen verschijnt de volgende melding:

 
Afbeelding 15: invriezen donorsemen. 

Indien je wilt opslaan kies ‘Ja’. Je komt weer terug in de invries widget. Kies vervolgens nogmaals 
voor ‘invriezen’, de widget ‘Cryobank semen batch toevoegen’ opent zich.  

 
Afbeelding 16: semen batch toevoegen. 

 
Om een batch in een vat te plaatsen moet deze een aantal rietjes bevatten. De rietjes kunnen d.m.v. 
de knop ‘Selecteer positie’ toegewezen worden aan een plek in het vat. Eén batch kan over meerdere 
plekken worden verdeeld. 

3.1 Inrichten vat 

Voor het aanmaken en inrichten van een vat verwijzen wij naar de vatmanagement handleiding 
STBZ-NL-005.  
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4. Vrijgifte  
Vrijgifte is gebaseerd op de screening van de donor. Bij een gecensureerde donor komt dit niet met 
de bloedwaarden koppeling mee. Dus is handmatige invoer van bloedwaarden vereist voordat de 
batch vrijgegeven kan worden. De screening heeft een bepaalde geldigheid. Daarom zal vlak voor 
vrijgifte een screening uitslag zijn. Open het navigatiemenu en daarna het ‘donor scherm’ menu. 
Om onderzoeken handmatig in te vullen klik op de pijl bij de screening tabel. Klik op ‘nieuw’ en 
volgend scherm verschijnt: 

 
Afbeelding 17: invoeren nieuwe donor screening. 

 
Klik op ‘nieuw’ om handmatig een bloedonderzoek in te voeren. Klik op ‘opslaan’. 
 
Open het navigatiemenu en klik op ‘vrijgifte’. Het ‘vrijgifte’ scherm geeft alle nog niet vrijgegeven 
batches van donoren weer. Klik op                   en een datum verschijnt in de ‘Vrijgifte’ tabel.  
 
Deze datum geeft binnen het systeem aan dat deze batch gebruikt mag worden. Dit bepaalt de 
absolute rietjes voorraad. Screeningsgegevens behorend bij de gekozen batch worden onderaan het 
scherm weergegeven. Per screening wordt aangegeven hoe oud de resultaten zijn t.o.v. de batch. 

 
Afbeelding 18: vrijgifte scherm. 
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5. Proefontdooiing  

Op het donorscherm kan nu een ‘proefontdooiing' worden gedaan door in de widget ‘Batches’ op 

 te klikken. Let op: de ‘Reden ontdooien’ is ‘proefontdooiing’. 

 
Afbeelding 19: scherm proefontdooiing. 

Met de knop  wordt de Cryobank semen geopend. Hier worden de rietjes die afgeboekt moeten 

worden weergegeven. In een proefontdooiing wordt gekeken naar de kwaliteit. De VCM die hieruit 

komt geldt voor de hele batch. De proefontdooiing wordt nu weergegeven in de tabel ‘transacties’.

 

Afbeelding 20: proefontdooiing scherm. 
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Bij het matchen is het van belang dat bekend is hoeveel rietjes van een bepaalde donor nodig zijn. Dit 
hangt af van de kwaliteit van de batch.

 
Afbeelding 21: VCM informatie. 

In het admin menu is in te stellen bij welke VCM er hoeveel rietjes nodig zijn.

 
Afbeelding 22: instellingen rietjes verbruik. 

 
Dit wordt gebruikt om de ‘inseminatie batches’ te berekenen. Er bestaat ook de mogelijkheid om dit 
handmatig te doen in het detailscherm van een batch. Op deze manier kun je controleren of het naar 
behoren werkt. Klik op het potlood symbool van de batch en het informatiescherm opent zich. Klik 
op ‘insem batches’ om het programma de berekening te laten uitvoeren.    

 
Afbeelding 23: berekenen rietjes voorraad voor behandeling. 
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Sluit het informatiescherm en ga met de cursor naar het aantal ‘rest’. Op de tool tip ‘aantal’ en ‘rest 
aantal’ staan de aantallen weergegeven plus het aantal cycli. Bijvoorbeeld: 4 rietjes voor IUI (4x) → 
voor een enkele IUI is 1 rietje nodig. Deze batch heeft genoeg voor 4x IUI. Verder kunnen 2x IVF en 2x 
ICSI behandelingen worden uitgevoerd met deze batch.  

 
Afbeelding 24: Tiptool aantal behandelingen. 

 

6. Matchen 
Nu de donor is ingevoerd en vrijgegeven batches beschikbaar zijn kan vervolgens worden begonnen 
met ‘matchen’.  Hiervoor is een scherm beschikbaar in het dossier. Matchen doe je niet vanuit de 
donor maar vanuit een patiënt (eerst de patiënt selecteren). Zoek de patiënt op in het dossier 
scherm en open het navigatiemenu. Klik op ‘matching’ en het matching scherm wordt zichtbaar. 

 
Afbeelding 25: openen matching module. 

Geef de kenmerken aan waarop de match moet worden uitgevoerd. Met het kruisje is het mogelijk 
om een keuze te verwijderen. Klik hierna op het ‘zoek’ symbool.

 
Afbeelding 26: patienten/partner kenmerken. 

Na het zoeken verschijnt een scherm met de donoren die aan de criteria voldoen. Uit deze lijst kan 
een keuze worden gemaakt. 
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Afbeelding 27: gevonden donoren. 

 
Afbeelding 28: kenmerken gematchte donor. 
 
Met de knop ‘R’ (reserveren) kun je vervolgens rietjes reserveren. Gereserveerde aantallen worden 
afgeboekt van de voorraad beschikbare batches. Ook kan aan een reservering een einddatum 
worden ingegeven.  

 
Afbeelding 29: reserveren donor semen. 
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7. Behandeling 

Voor het inzetten van een donor moet deze bij een cyclus gekozen worden. Het systeem geeft bij het 
aanmaken van een cyclus aan als er reserveringen staan. Afhankelijk van de historie van een patiënt 
kan de vraag afwijken. Dit hangt ervan af of er al een donor cyclus is geweest en zo ja met welke 
donor. In onderstaand voorbeeld is er een reservering met 'Donor Test’, maar de huidige episode is 
met een andere donor. Er verschijnt dan een selectiescherm waar de donor gekozen kan worden. Er 
kunnen dus reserveringen zijn bij meerdere donoren maar bij het inplannen van de cyclus wordt de 
donor voor die cyclus gekozen. 

 
Afbeelding 30: donor semen behandelcyclus. 
 

 
Afbeelding 31: overzicht reserveringen. 

 
Die donor wordt vervolgens aan de episode gehangen of er wordt een nieuwe episode aangemaakt. 
Wanneer dit naar behoren is gegaan zie je de donor bovenaan de titel van het behandel 
invoerscherm staan. 
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Afbeelding 32: nieuwe episode aanmaken. 

 
Afbeelding 33: aanduiding donor behandelcyclus. 
 
In deze cyclus moet nog wel de knop ‘gebruik cryo semen’ worden aangeklikt om kenbaar te maken 
dat er iets moet worden ontdooid van de donor. Dit moet apart omdat de datum van de punctie nog 
niet bekend is bij de aanmaak van de cyclus. Deze datum is bepalend voor de ontdooidatum van het 
semen. 
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8. Reserveringen  

Bij het plannen van de inseminatie kan in de donor cyclus gekozen worden voor ‘plan cryo semen’.  

 
Afbeelding 34: knop plannen cryo semen. 

 
Dit zorgt voor het plaatsen van de donor op de ontdooi daglijst van het lab. 

 
Afbeelding 35: ontdooi daglijst. 
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Bij het afboeken uit de ontdooilijst wordt de reservering ook afgeboekt.

 
Afbeelding 36: overzicht voorraad. 

8.1 Overzicht reserveringen 

Tenslotte is er nog een scherm voor beoordeling van reserveringen. Deze kunnen zijn verlopen 
(einddatum) óf de gekoppelde patiënt is zwanger. Op basis hiervan kan een beheerder de 
reserveringen weghalen. Weghalen is dus ‘gewoon’ wissen.  
Een reservering komt op de ‘review’ lijst als deze is voorzien van een einddatum (die is overschreden) 
óf wanneer de patiënt zwanger is geworden na het plaatsen van de reservering. Uiteraard komen 
reserveringen die al zijn gebruikt niet meer op de lijst. 

 
Afbeelding 37: overzicht reserveringen.  


