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AANVRAAGFORMULIER COVID-19
PATIENT
naam, voornaam
adres

AFNAMETIJD:
Afgenomen door:

datum _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _

uur

__ _ _: _ __ _

…………………………………………

AANVRAGENDE ARTS
naam, voornaam

(inschrijvingsvignet of invullen)

(stempel of invullen)

adres
riziv nr
geboortedatum

_ _ / _ _/ _ _ _ _

geslacht: M

V

MUTUALITEITSGEGEVENS

datum aanvraag

_ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _

handtekening

KLEURCODES

BIJKOMENDE ANALYSEN
Serumtube

Nasopharyngeale wisser

19

COVID19-PCR - Gelieve indicatie aan te kruisen
Mogelijks geval volgens definitie Sciensano (SYMPTOMEN aanwezig)
Ziekenhuisopname omwille van symptomen COVID-19
Zorgpersoneel
Bewoner residentiële collectiviteit
Ambulant

Screening
Screening dringende opname in het ziekenhuis
Screening pre-operatief, 48h voordien
Opname residentiële collectiviteit (ontslag vanuit ziekenhuis naar bv WZC)
handtekening patiënt(e):
handtekening reiziger

- de analyse vereist wordt door een buitenlandse overheid
- hij/zij de kost zal betalen
Voor COVID SAFE ticket (slechts 48 h geldig), ten koste van de patiënt
Handtekening patiënt vereist voor akkoord

handtekening reiziger/patiënt

Aangevraagd door arbeidsgeneesheer, aangerekend aan bedrijf.
Terugkeer uit Rode Zone.
199

SARS-CoV-2-Antilichamen - Gelieve indicatie aan te duiden, zo niet wordt er €9,60 aangerekend aan de patiënt
(Opmerking: opsporing N-antistoffen: blijft negatief na vaccinatie en is enkel positief indien COVID doorgemaakt werd)

Gehospitaliseerde patiënt met mogelijks COVID-19 EN CT suggestief maar PCR negatief, MINIMUM 7 dagen na begin van de symptomen.
Patiënt met een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID-19 met negatieve PCR of die niet getest werd binnen 7 dagen na begin
van de symptomen, MINIMUM 14 dagen na begin van de symptomen.
In het kader van de differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, MINIMUM 14 dagen na begin van de symptomen.
In het kader van lokale risicomanagement: serologie onderzoeken bij zorgpersoneel en personeel in de ziekenhuizen/diensten of
collectiviteiten met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19.

Vaccinatiestatus
Datum eerste vaccin:

_ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _

Type vaccin:
®

Datum tweede vaccin:_ _ _ _/ _

_ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _

Comirnaty (Pfizer)
Covid-19 vaccin Moderna
Covid-19 vaccin Johnson & Johnson
®

Vaxzevria / CHADOX1-S (Astra Zeneca)
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