
Klinisch biologen: Vak voorbehouden voor laboratorium

Dr. S. De Bock

Dr. S. Servotte

Dr. M. Van Blerk

Gendarmeriestraat 65, 1800  Vilvoorde Dr. B. Van den Poel

Tel 02/ 257 51 55     Fax 02/ 257 51 59

AFNAMETIJD: datum _ _ _ _/ _  _ _ _/  _  _ _  _ _ _ _ _ uur _ _  _  _ :  _  _ _  _

Afgenomen door: …………………………………………

PATIENT (inschrijvingsvignet of invullen) AANVRAGENDE ARTS (stempel of invullen)

naam, voornaam naam, voornaam

adres

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
     Tijdens griepseizoen STEEDS + influenza A/B en RSV PCR (minipanel) 
     Extra kost van €15 aangerekend aan de patiënt

 Zorgpersoneel

 Bewoner residentiële collectiviteit

 Ambulant

+ influenza A/B en RSV PCR (minipanel) (uitgevoerd indien aangekruist en ENKEL mogelijk tijdens griepseizoen)

Extra kost van €15 aangerekend aan de patiënt

Screening

Screening Opname IZ 

 Vóór vertrek: Internationaal reizen naar …………………………………………  van _ _ / _ _/ _ _ _ _ tot _ _ / _ _/ _ _ _ _handtekening patiënt(e):handtekening reiziger

De reiziger,  …………………………………………..………………………...., bevestigt hierbij dat:

 - de analyse vereist wordt door een buitenlandse overheid

 - hij/zij de kost zal betalen

 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.

 Andere indicatie € 9,60 aangerekend aan de patiënt.

9520

AZ JAN PORTAELS

LABORATORIUM

KLINISCHE BIOLOGIE

AANVRAAGFORMULIER COVID-19

handtekening reiziger/patiënt

9520

AVF COVID-19 ref. 2023/01

.


