
Aanvraagformulier COVID-19 ZNK (Versie: 18 – 08/06/2022)

            

AANVRAAGFORMULIER COVID-19 en respiratoire testing

Arts (stempel + handtekening):

NASOFARYNGEALE WISSER

PCR COVID-19 
o Opname symptomen* (666)
o Opname zonder symptomen op risicodienst (666)
o Transfer naar risicodienst (inclusief residentiële collectiviteit) (666)
o Electieve opname (48 uur voor opname) op risico dienst (665)
o Zorgverlener symptomen* (666)
o Lokale richtlijnen ziekenhuishygiëne (664)
o Heranalyse (666)
o Ambulant symptomen* (666)
o (Nieuwe) Bewoner van een residentiële collectiviteit (666)
o Reiziger/sporter: patiënt gaat akkoord met een bedrag van 50 euro (671)   

Handtekening:………………………………… 

*COVID-19 symptomen conform geldende gevalsdefinitie Sciensano (versie 16/11/2020) (https://covid-19.sciensano.be/nl)

COVID-19 testingindicaties https://azturnhout.iprova.be/Portal/#/document/a4b1103f-28cb-4fde-8cb2-b952aa2f9f80

PCR INFLUENZA A/B + RSV

o  Influenza A/B en RSV (steeds icm COVID-19 PCR) (€) (677)

ANDERE (indien gewenst onmiddellijk aan te vragen; voor bij-aanvragen is een nieuwe wisser nodig!)

o Adenovirus antigentest (507)
o Respiratoir panel* (€) (16034)

DIEP RESPIRATOIR STAAL (BAL, bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat, sputum) 

o COVID-19 (667)
o Influenza A/B en RSV (steeds icm COVID-19 PCR (€) (16195)
o Respiratoir panel* (€) (22992)

*: Respiratoir panel: Adenovirus, Coronavirus 229E, Coronovirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Human Bocavirus, Human 
Metapneumovirus, Influenza A, Influenza A subtype H1, Influenza A subtype H3, Influenza A 2009 H1N1, Influenza B, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, 
Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, RSV A, RSV B, Rhinovirus/Enterovirus, SARS-CoV-2, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, 
Mycoplasma pneumoniae. 

COVID-19 serologie 
o Anti-S (positief na vaccinatie EN na infectie, code 555)
o Anti-N (NIET positief na vaccinatie WEL na infectie, code 556)

                         Indicatie voor serologie verplicht aanduiden:

o Gehospitaliseerde patiënt met discrepantie tussen CT en PCR, minimum 7 dagen na start symptomen
o Ambulant of gehospitaliseerde patiënt met klinisch beeld van COVID-19 en geen of negatieve PCR, minimum 14 dagen na start 

symptomen
o DD bij atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na start symptomen
o Serologische status zorgverleners en personeel bij hoge besmettingsgraad in kader van lokaal risicomanagement
o Patiënten waarbij de PCR-test een lage virale lading aantoont, om het onderscheid te maken tussen een recente of oude infectie 

(niet-RIZIV)
o Voor starten van profylaxe met Evusheld
o Buiten indicatie (niet-RIZIV)

Etiket Patiënt

Voorbehouden labo

Etiket staalnummer


