MCH aanvraagformulieren
Opbouw van het nieuwe formulier
Administratieve gegevens
Identificatie patiënt
Gebruik bij voorkeur de mutualiteitsklever
van de patiënt.
Indien niet beschikbaar, noteer naam, voornaam
en het rijksregisternummer van de patiënt.
Indien rijksregisternummer niet gekend, noteer
volgende info:


Naam



Voornaam



Adres



Geboortedatum



Geslacht



Mutualiteitsgegevens

Identificatie arts
Standaard worden aanvraagformulieren op
naam van de voorschrijver gedrukt.
Blanco formulieren kunnen op vraag geleverd
worden. Gelieve op een niet-gepersonaliseerd
formulier volgende info te noteren:


Naam



Voornaam



Adres en telefoonnummer



RIZIV nummer
Handtekening

De handtekening van de voorschrijver is
vereist.

Gegevens van aanvraag en afname


Datum van aanvraag en afname



Initialen van de prikker, indien verschillend
van de voorschrijver
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Medisch dringende aanvragen
De routineanalyses van medisch dringende
aanvragen worden zo snel mogelijk uitgevoerd
en zijn te consulteren via Lab Online en
Consult-IT.

Wijze van rapporteren
Alle resultaten zijn, zodra gekend,
consulteerbaar in LabOnline en Consult-IT.


Indien gewenst, kunnen resultaten ook
gebeld of gefaxt worden.



Standaard staat de taalcode op Nederlands.
Om een Franstalig rapport te ontvangen kan
het vakje naast ‘FR’ ingekleurd worden.



Een kopie van het rapport kan naar de
patiënt of een collega zorgverstrekker
verstuurd worden.
Gelieve duidelijk het adres te noteren.

Klinische gegevens


Relevante klinische en epidemiologische
inlichtingen. Deze inlichtingen moeten
zeker beschikbaar zijn in geval van een
analyse met diagnoseregel.



Bijzondere gegevens nuttig voor de
uitvoering en interpretatie van de
resultaten.
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Analyses
Legende
Analyse-specifieke info wordt rechts van de
analyse weergegeven met een icoontje. Er zijn
enkele nieuwe icoontjes geïntroduceerd. De
betekenis van de icoontjes is terug te vinden in
de legende rechts bovenaan het formulier.

Standaard wordt het staaltype aangegeven in
de titelbalk van de analyses.
Andere of extra staaltypes worden naast de
analyse aangegeven.

Rangschikking analyses
De analyses werden op een andere manier gerangschikt op het formulier. Zo kon er extra ruimte vrijgemaakt
worden om nieuwe analyses te introduceren.
Voorzijde formulier

Achterzijde formulier



Hematologie



Allergie



Anemie



Sperma



Immuunhematologie



Gewrichtsvocht



Stolling



Serologie (*)



Auto-immuniteit



Opvolging HIV



Biochemie



Tropische ziekten



Toxicologie (*)



Biochemie Urine



Koolhydratenmetabolisme



Microbiologisch onderzoek



Tumormakers (*)



TDM (*)



Varia (metalen, vitaminen en oligo-elementen) (**)



Hormonologie



Genetica (**)

(*) Verplaatst van de achterzijde naar de voorzijde, of omgekeerd
(**) Nieuwe groep van analyses

Let op : de kolom ‘Labo’ op de voorzijde van het formulier is voorbehouden voor het laboratorium.
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Aanduiden van analyses
Om een snelle en systematische verwerking van de aanvraagformulieren te kunnen garanderen worden
de MCH formulieren ingescand en softwarematig ingelezen.
Een correcte manier van aankruisen verzekert een efficiënt en correct aanvraagproces en een
snelle verwerking van uw stalen.

-> Wordt niet ingelezen

-> Aangeduid of niet?

Vermijd ook:


Nietjes

→

Gaatje door een aankruisvakje: de analyse wordt onterecht herkend.



Stiften

→

Stiften drukken door: de analyse wordt onterecht herkend.



Rode balpen

→

Rood wordt bij het scannen weggefilterd: de analyse wordt niet herkend.

Diagnose- en cumulregels
Analyses die onderhevig zijn aan een diagnoseregel zijn te herkennen aan het teken Dxx, waarbij xx de nummer
van de diagnoseregel weergeeft.
Indien een cumulregel van toepassing is wordt dit aangeduid met het teken

.

Een overzicht van de diagnose- en cumulregels die op het formulier terug te vinden zijn, vindt u in het
document ‘Diagnose- en cumulregels’.

Extra analyses
Aanvraag van analyses die niet vermeld zijn op
het aanvraagformulier.

Vermeld eveneens op elk staal duidelijk en ondubbelzinnig de naam en voornaam van de patiënt.
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