
Handleiding 

Afwerken contact en aanmaken e-form in Mediris 

(enkel voor de patiënten die alleen voor testing komen) 

 

1 Aanmelden in mediris:  

Om een contact te kunnen registreren en een e-form aan te maken, moet je aangemeld zijn als arts. 
Gebruik de login van Daan Witdouck of Tine Vanduynslager om je aan te melden in Mediris. Hiervoor 
zal je je eerst moeten afmelden uit de “coronatriage” account.  

2 

 

In het tabblad “wachtzaal”, ga je naar de lijst patiënten onder “covid-19 testing”. Klik “registreer 
nieuw contact” bij de gewenste patiënt. 

3 

 



De tabbladen “patiënt”, “huisarts” en “betreft” zijn automatisch ingevuld met de gegevens die al bij 
aanmelding werden gevraagd. Je kan direct naar het tabblad “subjectief” gaan. In het dropdown 
menu ga je op zoek naar de optie “contact met als enige doel test voor coronavirusinfectie”. Het 
vakje onder “symptomen” hoef je niet in te vullen.  

4 

 

Onder het tabblad “objectief” wordt normaal het klinisch onderzoek ingevuld, maar gezien deze 
patiënten niet worden onderzocht, zet je een “/” of een punt. Mediris aanvaardt het niet als dit vak 
leeg blijft.  

5 

 

Ook onder het tabblad “evaluatie” kies je in het dropdown menu voor “contact met als enige doel 
test voor coronavirusinfectie”.  



 

In het dropdown menu erboven kies je bij de urgentie de optie “routine”. 

6 e-form 
Het opstellen van een e-form is cruciaal voor het kunnen opstarten van de contact tracing. Zonder e-
form kan er geen contact tracing gebeuren.  

Bij het opstellen van een e-form zijn er 3 mogelijke beginscenario’s:  

A. Er is een ingevulde e-form terug te vinden in Mediris.  
B. Er is geen ingevulde e-form terug te vinden in Mediris, maar er is wel een mail van de 

huisarts met de e-form in pdf of een ingescand document. 
C. Er is geen ingevulde e-form, noch in Mediris, noch via mail.  

6A e-form in Mediris 

A1 

 



Als de verwijzend huisarts een e-form elektronisch heeft ingevuld en doorgestuurd, dan is dit als rode 
knop beschikbaar in het tabblad “patiënt”. Klik op deze knop “ontvangen COVID-19 e-forms”. 

A2 

 

Je krijgt een pdf versie van het ingevulde e-form te zien. Klik op “COVID-19 e-form aanvullen”.  

A3 

 

Het grootste deel van de e-form is al door de huisarts ingevuld. Scroll naar beneden tot aan puntje 4 
“gegevens over staal”. Klik “ja” bij “werd er al een staal afgenomen?”. Voer het identificatienummer 
van het staal in in het juiste vakje en kies het afname tijdstip. Hierbij is vooral de datum belangrijk en 
hoeft het uur niet heel precies te zijn.  



A4 

 

Kies achtereenvolgens altijd voor “keelwisser”, “PCR COVID-19” en “Labo”. In het dropdown menu 
zoek je “AZ DELTA LABORATORIUM”. Daarna is het e-form volledig en klik je op “verzenden”. Let op: 
eenmaal verzonden, kan je dit niet meer aanpassen.  

 

Je krijgt nog een pdf versie van de afgewerkte e-form te zien. Klik op “sluiten”.  



 

6B e-form via mail 

B1 

 

Als het elektronische eform niet zichtbaar is in het tabblad “patiënt”, dan moet je zelf een eform 
aanmaken.  

B2 

 



In het tabblad “andere behandeling” kies je bij “labo onderzoek” voor “Polymerase chain reaction 
test voor SARS-CoV-2”. Als je dit hebt gedaan komt de groene knop “Nieuw COVID-19 e-form” 
tevoorschijn.  

 

Klik hierop.  

B3 

 



 

De gegegevens van de aanvragende arts en het grootste deel van de patiëntgegevens worden 
automatisch overgenomen uit Mediris. Hier hoef je dus niets aan te veranderen.  

B4 

Van de vraag “is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker” tot 
“aantal afnames per ziekteperiode” kan je de gegevens overnemen van de e-form die de huisarts via 
mail heeft doorgestuurd.  

B5

 

Bij puntje 4 “gegevens over staal” neem je NIET de gegevens over van de e-form op mail. Klik “ja” bij 
“werd er al een staal afgenomen?”. Voer het identificatienummer van het staal in in het juiste vakje 
en kies het afname tijdstip. Hierbij is vooral de datum belangrijk en hoeft het uur niet heel precies te 
zijn.  



B6 

 

Kies achtereenvolgens altijd voor “keelwisser”, “PCR COVID-19” en “Labo”. In het dropdown menu 
zoek je “AZ DELTA LABORATORIUM”. Daarna is het e-form volledig en klik je op “verzenden”. Let op: 
eenmaal verzonden, kan je dit niet meer aanpassen.  

 

Je krijgt nog een pdf versie van de afgewerkte e-form te zien. Klik op “sluiten”.  



 

6C geen e-form 

Volg de stappen B1 tot en met B3 zoals hierboven voor het aanmaken van een nieuwe e-form.  

Daarna maken we een standaard e-form in waarin we de vragen altijd op de zelfde manier invullen. 
De gegevens zijn dan misschien niet accuraat, maar zonder e-form kan er geen contact tracing 
worden opgestart.  

C1 

 
Klik “nee” bij de  vraag “is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker”. 
Vink GEEN vakjes aan bij de volgende vraag.  

C2 

 

Kies “poliklinisch” als contact type.  



C3 

 

 

Vul de datum van vandaag in bij “datum en tijdstip van contact”. Klik “ja” bij “vertoont de patiënt 
symptomen” en kies dan de datum van GISTEREN in bij “aanvang van de symptomen”. Klik daarna op 
de optie “Patiënt voldoet aan de indicaties voor staalname”. De volgende twee vakjes zijn standaard 
ingevuld en mag je zo laten.  

C4 

Daarna volg je terug stappen B5 en B6 voor het invullen van de staalgegevens en het afwerken van 
de e-form. 

 

7 afwerking contact 

 



De tabbladen “medicatie”, “andere behandeling”, “ongeschiktheid” en “ereloon”, mogen verder 
genegeerd worden. Ga naar “afwerking” en kies “afwerken en verslag verzenden”. Deze knop zal niet 
zichtbaar zijn als je ergens iets cruciaals bent vergeten in te vullen. Let op: eenmaal hierop geklikt kan 
je het dossier niet meer aanpassen.  

Het contact is nu afgewerkt en verdwijnt dus uit de wachtzaal.  

 


