
Invullen of aanbrengen van kleefbriefje a.u.b.

Patiënt (naam/voornaam)

Geboortedatum: Geslacht: M / V

Adres:

Staalafname:

Datum: ………… uur:…………………

Identificatie monsternemer:………………….

Kopie aan:……………………………………………………………………………………………………………….

Arts STEMPEL ARTS Art. 24 § 12, 3, 5:

- volledige identificatie en adres

Adres    van de patiënt

- datum, handtekening en

RIZIV    volledige identificatie van 

   geneesheer die voorschrijft

Handtekening    (o.a. stempel)

Monsterafname:
 #

: afzonderlijke tube vereist  n : serum (SST) l : K-EDTA (K2E) 

Zie labogids (via intranet of www.labo-azgroeninge.be/labogids) voor bijkomende informatie en instructies

KLINISCHE INLICHTINGEN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hepatitis C virus (HCV) PCR kwalitatief: n 
#

o 2401 Vermoeden HCV infectie bij kind van bewezen HCV-pos. moeder (max. 1x)

o 2402 (max. 1x)

o 2403 (max. 1x, in de 3 maand volgend op sympt.)

(max. 1x, in de 3 maand volgend op feiten)

o 2404

o 2405 Andere indicatie: ………………….………………..  (specifieer, niet RIZIV) 
o 2406 Opvolgen prikaccident (niet RIZIV, ten laste verzekering arbeidsongevallen)

Hepatitis C virus (HCV) PCR kwantitatief:  n 
#

Hepatitis C virus (HCV) genotypering: n 
#

o 2413 Bij start of in opvolging van behandeling, (max. 1x) 

voor zover verantwoord
tijdstip: ….…………………………………
(max. 4x per behandelingsperiode)

Hepatitis B virus (HBV) PCR kwantitatief: l 
#

o 2420
o 2421 (max. 2x per jaar)

o 2422 (max. 2x per jaar)

o 2423 Andere indicatie (niet RIZIV) : ……………………………………... 

Cytomegalovirus (CMV) PCR kwantitatief: l 
#

o 9007 Bij transplantpatiënten, HIV-infecties of behandeling met immuunsuppressiva

Humaan immuundeficiëntie virus (HIV) 1/2 PCR kwantitatief: l 
#

Bij patiënten met bevestigde HIV1 en/of HIV2 infectie
*
:
 
voor PCR Chlamydia trachomatis  en N. gonorrhoeae op urine of urogenitale afname: zie het aanvraagformulier Urine/Andere vochten 

www.labo-azgroeninge.be Mededeling (wet 8.12.92): gegevens worden opgenomen in een computerbestand
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Aantonen HCV bij bewezen HCV AL pos. patiënt 

Prikaccident met HCV pos. persoon, op voorwaarde dat het 

slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt duidend op hepatitis 

Aantonen HCV bij immuungecompromitteerde of dialyse patiënten 

met symptomen van hepatitis, ook bij neg. resultaat HCV AL 

  o    2415    Bij opstarten van een behandeling

LABORATORIUM

tel.   056 63 42 00

  o   HIVLOAD

In deze ruimte niets 

schrijven of kleven a.u.b.

AANVRAAG LABORATORIUM ONDERZOEK 

 MOLECULAIRE MICROBIOLOGIE (DNA/RNA detectie) 
*

Voor start behandeling chronische HBsAg pos. patiënten 
Opvolging behandeling chronische HBsAg pos. patiënten 
Heropflakkering chronische HBsAg pos. patiënten

(max. 1x, 1e jaar max. 3x)



Meningitis/Encephalitis multiplex PCR (FilmArray):
Cerebrospinaal vocht
o 2456 (max. 2x per episode)

Herpes Simplex Virus (HSV) 1/2 PCR:
Cerebrospinaal vocht
o (max. 2x per episode)

o 2432 Herpes neonatorum (max. 1x per episode)

Vitreum/voorkamervocht
o 2431 Oftalmologische aandoeningen: keratitis/uveïtis/acute retinitis (max. 2x per episode)

Bloed: n 
#  

o 2433 Herpes neonatorum (max. 1x per episode)

BAL-vocht of ander specimen
(max. 2x per episode)

o 2434 BAL-vocht 
o 2435

Ander specimen bij immuuncompetente patiënt
o 2437 (niet RIZIV)

o 2436 (niet RIZIV)

Varicella Zoster Virus (VZV) PCR:
Cerebrospinaal vocht
o (max. 2x per episode)

Vitreum/voorkamervocht

o 2441 Oftalmologische aandoeningen: keratitis, uveïtis, acute retinitis (max. 2x per episode)

Ander specimen

o 2443 (niet RIZIV)

Enterovirussen PCR:
Cerebrospinaal vocht
o (max. 1x per episode)

Punctievocht
o 2426 Acute pericarditis en/of myocarditis (max. 2x per episode)

Toxoplasma gondii PCR:

Bloed of cerebrospinaal vocht
(max. 1x per episode)

o 2445 Bloed: l 
#

o 2453
Oog

(max. 1x per episode)

o 2446

o 2452
Amniosvocht
o 2447 (max. 1x per episode)

o 2448 (max. 1x per episode)

Cerebrospinaal vocht of ander specimen

Oppuntstelling mors in utero, hydrocefalie, intracerebrale calcificatie (max. 1x per episode)

o 2449 Cerebrospinaal vocht

o 2450

Toxoplasma PCR andere idicaties niet RIZIV

o 2451

Andere aanvragen moleculaire microbiologie:

*
:
 
voor PCR Chlamydia trachomatis  en N. gonorrhoeae op urine of urogenitale afname: zie het aanvraagformulier Urine/Andere vochten 

www.labo-azgroeninge.be Mededeling (wet 8.12.92): gegevens worden opgenomen in een computerbestand

Neurologische symptomen van meningitis, (meningo-)encephalitis, myelitis
omvat H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, S. agalactiae, E. coli 

K1, enterovirus, humaan parechovirus, Herpes simplex virus 1&2, Varicella zoster virus, CMV, 

HHV-6, Cryptococcus neofomans/gattii

Cerebrale toxoplasmose bij immuungecompromitteerde patiënt (T. gondii IgG pos. en 

klinische/radiologische tekenen wijzend op cerebrale toxoplasmose) 

Immuungecompromitteerde patiënt met oesophagale, intestinale of  respiratoire 

tractus laesies 

vitreum/voorkamervocht

zie Meningitis/Encephalitis multiplex PCR (FilmArray)

zie Meningitis/Encephalitis multiplex PCR (FilmArray)

zie Meningitis/Encephalitis multiplex PCR (FilmArray)

Ander specimen (vb. huid): ……………………...  

Oculaire toxoplasmose (T. gondii IgG pos. en oogfundus suggestief voor 

toxoplasma chorioretinitis)

Ander specimen (vb. huid): ……………………...  

Ander specimen: …………………………..  

specimen: …………………………………………………………………

Prenatale diagnose van congenitale toxoplasmose bij seroconversie voor T. gondii tijdens de 

zwangerschap (neg. T. gondii  IgG bij eerste raadpleging, seroconversie bevestigd op daarop 

volgende bloedafname) 

Ander specimen: …………………………..  

Urogenitaal

wisser oog (in transport medium)

Cerebrospinaal vocht

Prenatale diagnose van congenitale toxoplasmose bij serologisch profiel in het begin van de 

zwangerschap waarvan niet met zekerheid kan worden uitgemaakt of de infectie voor of na 

de conceptie optrad (voorafgaandelijk serologisch onderzoek van minstens 2 serummonsters 

met een tijdsinterval van minstens 3 weken is vereist)


