
Gebruiksaanwijzing CLAUS-online 
 
Inloggen 
- start uw browser op (CLAUS-online werkt met Microsoft Internet Explorer versie 7, 8 en 9, en 
recente versies van Mozilla Firefox, Apple Safari of Google Chrome) 
- ga naar de website van CLAUS https://www.claus-online.nl/ 
- Login met uw unieke ontvangen Gebruikersnaam en Wachtwoord 
- In het menu van CLAUS-online is een item “Help” beschikbaar met uitgebreide 
beschrijvingen en plaatjes hoe de applicatie werkt. Hieronder staat een verkorte versie. 
 
Aanmaken labaanvraag voor cliënt 
- Maak eerst een labaanvraag aan voor de client in uw eigen systeem (Vrumun, Onatal, 
Orfeus) voor een foetale RhD òf Rhc. Uw systeem zal nu labaanvraag versturen naar de 
Zorgmail postbus van Sanquin. Het kan soms een paar minuten duren voordat de aanvraag 
daar aankomt. 
- Log in bij https://www.claus-online.nl/ klik op de knop “Aanvragen importeren”. CLAUS-online 
gaat nu de labaanvraag ophalen in de Zorgmailpostbus van Sanquin. De labaanvraag komt 
nu binnen onder een kopje “Klaar voor verzenden”. Deze actie doet CLAUS-online ook 
automatisch iedere vijf minuten. Heeft u de labaanvraag al eerder op de dag verzonden 
vanuit uw eigen systeem, dan zal deze al “Klaar voor verzenden” staan als u inlogt. 
 
Labaanvragen verzenden 
- Klik op plus-tekentje voor ‘klaar voor verzenden’. Het item klapt nu open en de labaanvraag 
wordt zichtbaar. 
- Selecteer de labaanvraag die u wilt verzenden door een vinkje in het vierkantje te zetten. 
- Klik op de knop ‘Aanvragen verzenden”. 
- U krijgt nu een print scherm te zien. 
- Print de aanvraag. 
- U moet de geprinte aanvraag meesturen met het buisje bloed in het oranje verzenddoosje. 
 
NB: u mag nooit een aanvraag die nog niet verzonden is in CLAUS via het menu van de 
browser printen (via File/Print of Bestand/Afdrukken). Dan komt de aanvraag namelijk niet 
elektronisch bij Sanquin aan en kan er ook geen uitslag via Zorgmail terug. CLAUS zal dan 
ook een duidelijke tekst door de aanvraagprint heen zetten dat u dit formulier niet mag 
insturen. 
 
Labaanvragen wijzigen in CLAUS-online 
- Zo lang een aanvraag niet is verzonden, kunt u deze in CLAUS-online nog aanpassen. 
(bijvoorbeeld de cliëntgegevens, de meegestuurde klinische gegevens, de afnamedatum/-tijd. 
- Klik daarvoor op het clientnummer van labaanvraag die “Klaar voor verzenden”staat. 
- Alle gegevens komen in beeld. 
- Klik op de knop “Heropen voor bewerking”. 
- De knop “Wijzigen aanvraag” komt nu in beeld. 
- Klik op deze knop, en er komen een aantal tab-bladen in beeld waar u gegevens kunt 
aanpassen. 
- Klik na de aanpassing op de knop “Klaar voor verzenden”. De aanvraag komt nu weer “Klaar 
voor verzenden” te staan. 
 
Bekijken van de status van een aanvraag 
- Ga naar ‘Aanvragen, overzicht’. U kunt kiezen uit: 
 
o In bewerking = de aanvraag is alleen opgeslagen maar nog niet verzonden 
o Klaar voor verzenden = de aanvraag moet nog worden verzonden 
o Verzonden = de aanvraag is verzonden en geprint, buizen moeten op de post 
o Aangekomen = de aanvraag is digitaal binnen gehaald op het lab bij Sanquin 
o In behandeling = de buizen zijn ook aangekomen bij Sanquin 
o Uitslag definitief = uitslagen zijn naar u verzonden 
 
Uitslagen 
- U kunt de uitslag vinden onder ‘Uitslagen, overzicht’ (deze blijven 4 maanden ter inzage 



staan en worden daarna automatisch in het archief weggeschreven). De uitslagen worden via 
Zorgmail verstuurd als een MEDVRI-bericht (tekst) en een MEDLAB-bericht (resultaten). 
 
Coderingen MEDLAB-bericht 
- ABO-bloedgroep van de moeder (code BGR B), waarde A, B, AB, O 
- RhD antigeen moeder (code YD B), waarde pos of neg 
- RhD antigeen kind (foetaal) (code FRDTB), waarde pos of neg 
- Rhc antigeen moeder (code YCKLB), waarde pos of neg 
- Erytrocyten anstistoffen moeder (code RHSIB), waarde pos of neg 
 
Deze codes heeft u nodig om in Orfeus-online, Onatal of Vrumun de link te kunnen leggen naar 
uw eigen gegevens. 
 
Let op: YD B (code is dus YDspatiespatieB). 
 
Dit zijn geen coderingen die Sanquin zelf verzonnen heeft, maar dit zijn WCIA-coderingen van 
het NHG-platform (huisartsen) die wij voor EDIFACT-berichten volgen. 
 
Acties voor de volgende zaken 
1) Bij vragen over de uitslagen of te nemen maatregelen n.a.v.: 020-512 3373 
 
2) Bestellen van oranje doosjes gaat zoals gebruikelijk via: 
 
https://www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/bestellingen/bestellen-complete-set 
 
Hierbij kunt u aangeven dat u gebruik maakt van CLAUS-online, zodat men weet dat u 
geen aanvraagformulieren nodig heeft in de pakketjes. 
 
3) Bij problemen met CLAUS-online of vragen hierover: 
- Neem contact op met één van de personen vermeld onder ‘HELP’ in het menu van de 
CLAUS-applicatie, via 020-512 3272 of e-mail: claus@sanquin.nl 
- Telefonisch indien iets echt snel geregeld moet worden 
- Via e-mail indien niet dringend 


