
Aanvraag Medische beeldvorming ziekenhuis oost-Limburg (ZOL) 

Gelieve deze handleiding te volgen om een aanvraag Medische beeldvorming voor het ZOL te 
versturen vanuit prodoc: 

 Kies “Mail UIT” vanuit het dossierscherm 
 

 
 

 Kies de knop “eForm” in het “Mail UIT” scherm: 
 

 
 

 Het eForm scherm wordt geopend. 
o  Volg de 3 stappen in dit scherm:  

 Stap 1: Kies de gewenste eForm (Aanvraag Medische beeldvorming 
ziekenhuis oost-Limburg (ZOL) . In dit voorbeeld werd“Covid-19 labo 
aanvraag” gebruikt): 

 
 



 Stap 2: Kies “Stap 2 Open in te vullen webpagina van gekozen eForm” 

 
Overloop de (velden in de ) geopende webpagina en vul alle verplichte 
velden in/aan.  
PS. Door te klikken op de URL, net onder de “Stap 2” knop, opent de eForm 
webpagina zich in uw standaard webbrowser. 

 
 De webpagina mag vandaar ook in aangevuld worden: Wanneer de 
webpagina volledig aangevuld is, ga naar stap3 
 

 Stap 3: Kies “Stap 3: Breng ingevulde gegevens over naar "MAIL UIT" om te 
verzenden”  

 
Alle gegevens m.b.t. de gekozen eForm worden in stap 3 automatisch als 
bijlage klaar gezet in “MAIL IN”, de gerelateerde bestemmeling wordt 
gekozen en de nodige “Metadata” wordt ingevuld (het Prodoc eForm scherm 
wordt gesloten).  
Wanneer niet alle verplichte velden in de webpagina ingevuld zijn, verschijnt 
er een foutmelding: 

 
Vul de ontbrekende gegevens eerst aan (of corrigeer waar nodig). 
Kies daarna opnieuw “Stap 3: Breng ingevulde gegevens over naar "MAIL 



UIT" om te verzenden”. Er kunnen zich ook (tijdelijk) technische problemen 
voordoen. Probeer de procedure in dat geval later opnieuw uit te voeren. Na 
stap 3 komt u terug in het “MAIL UIT” scherm terecht 

 
 

 Kies tenslotte “Verstuur naar Bestemmelingen” (onderaan het MAIL UIT scherm), om de 
eForm effectief te versturen. 

 De pdf die via eForms in bijlage wordt gegenereerd kan geopend worden (via de kolom 
“Toon” ->klik op het icoontje ). Deze pdf dient afgedrukt te worden in bepaalde gevallen (bv. 
meegeven aan patiënt voor de triagepost, of meesturen met het staal naar het labo). 
 
 
 


