Beste zorgverlener,

Adrz gaat per 17 juni 2020 de samenwerking aan met Diagnovum. Met als doel: de regionale
zorgketen versterken en het verbeteren van de service aan u als huisarts.
Op onze website www.diagnovum.nl bestelt u gemakkelijk de formulieren en materialen voor
patiënten voor de laboratoria klinische chemie, medische microbiologie en pathologie. Denk hierbij
aan labaanvraagformulieren, urinepotjes en enveloppen met afnamemateriaal. Ook kunt u
informatie en instructies voor de patiënt downloaden.
Om bestellingen te kunnen plaatsen, heeft u een persoonlijke inlogcode nodig.
Let op: u kunt inloggen vanaf 15 juni 2020.

Instructies eerste keer inloggen:
1. Ga naar www.diagnovum.nl
2. Klik rechtsboven op het slotje

3. Klik onder de knop Inloggen op de link Wachtwoord vergeten
4. Vul het e-mailadres in dat bij Diagnovum bekend is (uw praktijk heeft daarover contact met
ons gehad, neem bij twijfel contact op het met Klantcontact Centrum: 088 – 007 54 02) en
klik op Verzenden.
5. U ontvang nu een mail met uw gebruikersnaam en een link om een eigen wachtwoord aan te
maken. Klik op de link. Het kan zijn dat u deze mail in uw Ongewenste mail-/spambox
ontvangt, maar deze mail is veilig.
6. Nu opent een webpagina waar u tweemaal een door u bedacht wachtwoord (minimaal 8
karakters waarvan minimaal 1 cijfer) in kunt voeren. Klik op Verzenden.
7. Nu ziet u staan: Uw wachtwoord is gewijzigd, klik hier om in te loggen. Klik op de link en login
met uw e-mailadres en wachtwoord.

Instructie plaatsen van bestellingen z.o.z.

Plaatsen van bestellingen
8. Als u ingelogd bent, kunt u rechtsboven bij Voor zorgverleners in het menu kiezen voor het
juiste lab om materialen te bestellen, het aantal invullen naast het materiaal dat u wilt
bestellen (zie onderstaande afbeelding ter voorbeeld).
9. Controleer het adres onder aan de bestelling (als ze niet kloppen, klikt u op ‘hier’ om de
gegevens aan te passen) en plaats een eventuele opmerking in het daarvoor bestemde
tekstveld (zie onderstaande afbeelding).
10. Klik op Bestellen. De bestelling wordt uiterlijk na 1 werkdag verzonden of aan de koerier
meegegeven.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klantcontact
Centrum (KCC) van Diagnovum via telefoonnummer (088) 007 54 00 tot 17 juni en (088) 007 54 02
vanaf 17 juni of via e-mailadres: info@diagnovum.nl.
Met vriendelijke groet,

Sandra van Amelsfoort,
Algemeen directeur Diagnovum

