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AANVRAAG VOOR KLINISCHE BIOLOGIE 
 

 
Aanvraag voor SARS-CoV-2 virusdetectie  

 

 Identificatie patiënt:    Identificatie aanvragende arts :     
 Naam + voornaam:……………………………………………………..  (naam, adres en RIZIVnummer) 
 Geboortedatum: ………………………………………………………..          
 Adres: ……………………………………………………………………          

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

Rijksregisternummer:………………………………………………….. 
 

      

 Handtekening:       
 Geslacht:   Man  Vrouw    stempel  
          
             

               

               
       Datum - Aanvraag: ………/………../……….     
            

   inschrijvingsetiket   Datum - Afname: …..…  /…….…/….…....    
             

       Uur - Afname: ………….……u………….   

          
       Afgenomen door:   

       ............................................................................  
               

                
 

• Staal: 1 nasofaryngeale wisser of keelwisser (orofaryngeale wisser) 
 

Zie afnameprocedure op www.labo-azdelta.be  
Staal goed dichtdraaien, in een absorberend doekje wikkelen (genre kleenex) en in een afzonderlijk zakje steken. 

 

• STEEDS INDICATIE AANDUIDEN aub: 
 

o Patiënt voldoet aan de definitie van een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19 (7758), voor gevalsdefinitie zie: 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 
 

o Gezondheidswerker is een hoog-risico contact van een COVID-19 (met inbegrip van een gezondheidswerker 
die terugkeert uit een hoog risico gebied en een Coronatest Prescription Code ontving per sms) (7758) 

 

o Patiënt waarvoor een ziekenhuisopname gepland is met inbegrip van een eerste opname in het dagziekenhuis, 
dit volgens de regels opgesteld in het ziekenhuis (7758) 

 

o Nieuwe bewoner van een residentiële collectiviteit (7758) 
 

o Ontslag van een patiënt naar een WZC (7758) 
 

o Risicopatiënt (immuungecompromitteerd, chronisch hart-, nier of longlijden, diabetes, enz) met een duidelijk 
aantoonbare klinische noodzaak (uitzonderlijke indicatie) (7758) 

 

o Op vraag van een bedrijf/firma/werkgever, enkel met voorschrift van een arts – steeds GSM-nummer van 
patiënt + naam en adres van bedrijf onderaan vermelden (R7758) 

 

o In kader van een internationale reis indien verplichting vermeld is op de website FOD Buitenlandse zaken 
(R7758). De persoon  

 bevestigt dat de test vereist wordt door een buitenlandse overheid; 
 geeft hierbij zijn schriftelijk akkoord dat de test hem wordt aangerekend (€47,18 index 2021); 
 verbindt er zich toe om het resultaat van de test mee te delen aan zijn behandelende arts 

 
  Mailadres:…………………………………………………………………………………………. 
 

  Datum: ………………..   Handtekening: …………………………… 
 

• GSM nummer aanvrager: ________________________________ 
 

Bijkomende info: 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

