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A A N V R A G E N  V A N  T E S T E N  

 

 AANVRAAGFORMULIEREN 

Er zijn drie soorten voorgedrukte aanvraagformulieren. 

- Rood : aanvraagformulier algemeen 
- Blauw : aanvraag microbiologie 
- Groen : aanvraag voor bloedproducten 

De aanvraagformulieren zijn te vinden op intranet bij het labo en worden verdeeld naar de 
diensten via het labo. 

AANVRAGEN 

De arts is verantwoordelijk voor het invullen van de aanvraag.  

Een ingevuld formulier omvat: 

- Identificatiegegevens van de patiënt; naam, voornaam, adres, geslacht en 
geboortedatum. 

- Mutualiteitgegevens of uniek nummer/opnamenummer 
- Rizivnummer, contactgegevens en handtekening van de aanvragende arts. 
- Eventueel klinische of bacteriologische inlichtingen 
- Aanvraagdatum 
- Type monster (bacteriologie) 
- Afnamedatum en uur 
- afdeling 

De aanvraagbrief moet samen met de stalen samen in 1 verpakking naar het labo verstuurd of 
gebracht worden. 

Elk monster moet daarbij duidelijk geïdentificeerd zijn. De identificatie gegevens van de stalen 
moeten altijd overeenkomen met die van op de aanvraag. 
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Bij eventueel ontbrekende informatie wordt contact opgenomen met de aanvrager of 
desbetreffende dienst. 

Indien analyses dringend zijn dan wordt dit duidelijk vermeld op de aanvraag.  

De arts kan vragen om de resultaten te faxen of telefonisch door te geven. 

Bijaanvragen kunnen telefonisch of schriftelijk (2de brief) gebeuren (zie SOP Secretariaat)  

Een schriftelijke aanvraag die niet gebeurt met de standaard voorgedrukte aanvraagformulieren 
dienen overgebracht te worden op een standaard aanvraagformulier. Deze worden dan elkaar 
geniet. 

In uitzonderlijke omstandigheden of voor het biologisch onderzoek van een bepaald syndroom 
of bij bepaalde types van onderzoeken kan de klinisch bioloog, op basis van de vermelde 
klinische inlichtingen of na contactname met de aanvrager, analyses aan de aanvraag toevoegen, 
wijzigen of schrappen. Dit in het kader van zijn opdracht met betrekking tot de volksgezondheid, 
met name te waken over het rationeel gebruik van de klinisch biologische testen. 

BLOEDPRODUCTEN 

Bij de aanvraag van bloedproducten wordt  het aantal ingevuld. Voor packed cells dient ook de 
indicatie te worden ingevuld. 

ARCHIVERING 

Alle geregistreerde aanvraagformulieren worden drie jaar bijgehouden. 

http://intranet/Afdelingen/Labo/Procedures%20SOP/PS%20Secretariaat.docx

