AZT AANVRAAGFORMULIER COVID-19
Etiket

Patiënt:
Arts (stempel + handtekening):

Voorbehouden labo
COVID-19 PCR

Etiket staalnummer

OPNAME
o
Opname met symptomen (*)
o
Opname zonder symptomen
o
Opname vanuit residentiële collectiviteit
DAGZIEKENHUIS
o
Oncologisch dagziekenhuis/dialyse met symptomen (*)
o
Oncologisch dagziekenhuis/dialyse zonder symptomen (enkel bij opname)
BEDDENHUIS
o
Gehospitaliseerde patiënt met nieuwe symptomen op niet-COVID-19 afdeling (*)
o
Ontslag vanuit ziekenhuis naar residentiële collectiviteit
o
Volgens de lokaal geldende richtlijnen van ziekenhuishygiëne
INGREPEN
o
Dringende ingreep of bevalling (<6h)
o
Semi-dringende ingreep (6-24h). Neem contact op met labo
o
Ingreep niet-dringend (24h-48h)
o
Electieve opname/ingreep volgens lokale richtlijnen van het ziekenhuis (48h op voorhand)
HERANALYSE
o
Heranalyse op diep respiratoir staal bij COVID-19 negatieve patiënt
o
Heranalyse op wisser bij COVID-19 negatieve patiënt (>48h na eerste analyse).
o
Heranalyse op intensieve zorgen bij COVID-19 positieve patiënt voor isolatiebeleid
ZORGVERLENER Dienst, functie en telefoonnummer zorgverlener:………………………………………………….
o
Symptomen (*)
o
Asymptomatisch na hoog-risico contact met een COVID-19 bevestigd geval (contact tracing)
ANDERE
o

Reden:…………………………………………………………………………………………………………

In opdracht van ziekenhuishygiëne

AMBULANT
o
Symptomen (*)
o
Bewoner residentiële collectiviteit (WZC, gevangenis, opvangcentra; labo contacteren indien > 10 stalen)
o
Asymptomatisch na hoog-risico contact met een COVID-19 bevestigd geval (contact tracing)
o
Asymptomatisch na terugkeer uit risicogebied
o
Reiziger/evenement met code : ................................................. (niet betalend, gratis PCR 2x), bij ongeldige code aanrekening 55 €
o
Reiziger/evenement met code betalend :..................................................(aanrekening 55 € vanaf 1/7/2021).
o
Reiziger /evenement zonder code (aanrekening 55 €euro vanaf 1/7/2021).
Voor akkoord aanrekening 55€: Handtekening:…………………………………
(*) Symptomen conform geldende gevalsdefinitie Sciensano (versie 12/06/2020)
Materialen: nasopharyngeale wisser/aspiraat, diep respiratoir staal (BAL, bronchus aspiraat, endotracheaal aspiraat, sputum), lumbaal vocht,
faeces (bij sterke verdenking op COVID-19, maar PCR en CT negatief; enkel na overleg met microbioloog)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19 serologie
o
o
o
o
o

Gehospitaliseerde patiënt met discrepantie tussen CT en PCR, minimum 7 dagen na start symptomen
Ambulant of gehospitaliseerde patiënt met klinisch beeld van COVID-19 en geen of negatieve PCR, minimum 14 dagen na start symptomen
DD bij atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na start symptomen
Serologische status zorgverleners en personeel bij hoge besmettingsgraad in kader van lokaal risicomanagement
Buiten indicatie (niet-RIZIV)

Aanvraagformulier COVID-19 ZNK (Versie:10 – 29/06/2021)

