DTO Advisor bespaart uren voorbereidingstijd
In 5 minuten alle relevante data uit het LIMS klaar voor diagnostisch toetsoverleg
Als klinisch chemicus bespreekt u regelmatig met huisartsen

Alle benodigde data worden rechtstreeks uit het LIMS

hoe hun laboratoriumverzoeken spaarzamer en efficiënter

gehaald en verwerkt, waardoor u tijd bespaart en

kunnen. De voorbereiding van dit diagnostisch toetsoverleg

verwerkingsfouten voorkomt. Een online dashboard maakt

(DTO) kost veel tijd. Het opzetten van het overleg, verzame-

de informatie toegankelijk en inzichtelijk. U vindt er ook

len van informatie uit uw labinformatiemanagementsysteem

productiecijfers en trends in aanvraaggedrag.

(LIMS) en de presentatie daarvan, nemen vaak uren in
beslag. Hoog tijd voor de DTO Advisor van Dimensional
Insight. DTO Advisor stelt spiegelinformatie en relevante

Kant-en-klare DTO-onderwerpen

rapportages direct en geautomatiseerd beschikbaar. Het

• Artritis en jicht

• Anemie

bespaart tijd en zorgt voor correcte en uniforme informatie.

• Vitamine B12

• Schildklier

• Mictieklachten

• Vitamine D

• Hemochromatose

• Rhinitis

De DTO Advisor ontwikkelden we in nauwe samenwerking

• Luchtweginfecties

• Hartfalen

met diverse laboratoria. De toepassing toont op elk gewenst

• Prikkelbaar darmsyndroom

• Nierschade

moment actuele en betrouwbare informatie om tijdens het

• Diepe veneuze trombose

DTO Advisor

diagnostisch toetsoverleg met de huisartsen te bespreken.

“Met de DTO Advisor beschikt u in een paar muisklikken over betrouwbare, actuele,
duidelijk en goed presenteerbare informatie”
- Jeroen van Berk, product owner DTO bij Dimensional Insight

Van data naar DTO in enkele klikken

De resultaten van uw selectie zijn actueel en direct

Het dashboard van de DTO Advisor werkt simpel en intuïtief.

beschikbaar in het dashboard. U kunt ze eenvoudig

In enkele klikken stelt u de gewenste informatie samen.

exporteren, bijvoorbeeld naar een presentatie of een

Selecteer een van de dertien onderwerpen, de datum van

geautomatiseerde e-mailrapportage op huisartsniveau.

het overleg, de periode waarover informatie wordt

Ook geeft de DTO Advisor de effecten van de bijeen-

verzameld en tot slot de aanwezigen bij het DTO. Deze

komsten weer. Het biedt daarmee eenvoudig een terug-

groep van aanwezigen gebruikt u als spiegelgroep.

koppeling over de resultaten voor en na het overleg.

Iedereen de juiste informatie

het gehele aanvraaggedrag en helpt uw diagnostisch

De informatie in de DTO Advisor ondersteunt ook de

toetsoverleg te kwalificeren en verantwoorden naar de

bedrijfsvoering en accountmanagers binnen klinisch-

zorgverzekeraar. Benieuwd naar de mogelijkheden?

chemische klinieken. De toepassing geeft inzicht in

Kijk op tinyurl.com/dto-advisor of bel 088 5148800.

Klinisch chemicus

Applicatiebeheer LIMS

Huisartsengroepen

• 13 standaard DTO-onderwerpen

• Geautomatiseerde rapportages

• Inzicht in aanvraaggedrag.

direct beschikbaar en eenvoudig
uit te breiden.

zonder menselijke tussenkomst.
• Informatie beschikbaar en ingericht

• Geautomatiseerd samenstellen en

volgens de AVG-wetgeving.

versturen van spiegelinformatie

• Onderhoud en uitbreiding van

aan huisartsen.
• Eenvoudige analyse en vergelijking

• Inzicht in spiegelinformatie en
benchmark.
• Inzicht in verandering na DTO.

de DTO Advisor voorkomt extra
belasting.

van aanvraag per regio, HAGRO en
huisarts.
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Dimensional Insight is een toonaangevende
aanbieder van softwareoplossingen voor
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