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“Digitaal inschrijven
scheelt tijd en geld”
Steeds vaker vragen GD-klanten onderzoeken aan via de digitale portal VeeOnline om
vervolgens ook digitaal de uitslag te raadplegen. Snelheid en efficiency spelen hierbij een
belangrijke rol. Sinds deze zomer kunnen ook paardendierenartsen hun monsters voor
klinische chemie en alle PCR-testen digitaal insturen.
Het grote voordeel van digitaal inschrijven is dat er
geld wordt bespaard op inschrijfkosten én dat het
tijd scheelt. Dat zeggen de paardendierenartsen die
al van het digitale systeem gebruikmaken.
Daarnaast is het praktisch om via het digitale
platform VeeOnline realtime uitslagen in te zien.
Zodra een labtest is afgerond, is de uitslag al te
bekijken via internet. Zo kunnen dierenartsen
sneller tot een goede diagnose komen voor hun
klanten, de paardenhouders.

ALLES OP ÉÉN PLEK
Hoe werkt het? De dierenartsenpraktijk logt in op
VeeOnline en meldt inzendingen aan. Met een
speciale scanner kunnen monsters (in buisjes met
een barcode) worden aangemeld voor ze
opgestuurd worden. GD verwerkt deze inschrijvingen in het digitale laboratoriumsysteem, er komt
geen papier meer aan te pas. Zodra de labuitslag
bekend is, staat die in VeeOnline. De dierenartsenpraktijk kan op elk moment en overal inloggen om
de uitslagen te raadplegen.
Met digitaal inschrijven kunt u:
• Monsters inschrijven, wijzigen en inzien;
•	Onderzoeken wijzigen terwijl materiaal al
onderweg is (extra test toevoegen of annuleren);
•	Labuitslagen sneller digitaal terugzien op
VeeOnline;
•	Informatie inzien over onderzoeken (actuele
productinhoud en prijsinformatie per test).
Op termijn maakt GD het mogelijk alle monsters
digitaal in te schrijven. Als het zover is, kunnen de
inzendformulieren worden afgeschaft. Dierenartsen
vinden dan alle informatie op één plek.
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“Digitaal inschrijven levert mij tijd- en kostenbesparing op. Ook weet ik zeker dat ik gebruikmaak
van de actuele mogelijkheden wat betreft bepalingen en pakketten”
Gerhard Hofland van dierenartsenpraktijk Vries, een van de eerste paardendierenartsen die
overstapte op digitaal inschrijven

SCHRIJFT U NOG NIET DIGITAAL IN EN WILT U EEN DEMO?
Meld u aan via onze klantenservice 0900-1770 optie 5 of bij Maaike Lafeber
(KCApaard@gddiergezondheid.nl) voor een demonstratie. U ontvangt dan naast een gratis demonstratie de benodigde materialen, waaronder de scanner. Gemengde praktijken die al voor rundvee
digitaal inschrijven kunnen direct met paard aan de slag.

