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Stempel +
handtekening
aanvragende arts:

Datum:
........ /........ / ................

Handtekening:

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

Duplicaat naar: 

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

 IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT

Minstens naam, voornaam en geboortedatum patiënt vermelden a.u.b.

Klinische inlichtingen: ...........................................................................
 diabetes    zwanger    trombofilie     intoxicatie       therapeutische monitoring

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

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

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

INFO PATIËNT 
Gelieve voor dit onderzoek een afspraak te maken op de bloedafname op het nummer 089/32 46 70.

 582  FSH na LHRH (gonadotropin releasing hormone)
 585  LH na LHRH

MATERIAAL
- 1 ampul 100 mg GNRH
- Beschikbaar op consultatie Bloedafname..
- Voorschrift bijvoegen a.u.b.

INSTRUCTIES VOOR VERPLEEGKUNDIGE
- IV in shot
- Toezichthoudend geneesheer (te verwittigen voor inspuiten)
- Patiënt niet nuchter
- Duur van het onderzoek 1.30 uur

ENDOCRINOLOGIE

 dringend
 

T ..........................

Aanvraagformulier Labo Klinische Biologie: Endocrinologie - FSH / LH na LHRH

Initialen bloedprik(k)(st)er:

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

Afnamedatum: (dd/mm/jj)

...... / ...... / ............ 

Afnametijd: (hh:mm)

.............. :  ..................

 582 FSH na LHRH     584 LH na LHRH 

Kleur van stop Bloedafname Kleur van stop Bloedafname Kleur van stop Bloedafname

 Lichtblauw Citraat (stolling)  Groen Heparine  Grijs Fluoride (glucose)

 Rood Serum (zonder anticoagulans)  Paars EDTA (K3) complet  Donkerblauw EDTA (Na2) (Metalen)

 Groen Heparine

Gebruikte symbolen en kleuren:     :Zeer vers staal                          :Labo raadplegen              €: niet RIZIV
Voor paarse EDTA tubes geldt volgende regel: voor elke groene titelbalk waar een  wordt aangekruist, dient een aparte paarse tube te worden afgenomen. voor rode serum tubes geldt volgende regel: voor elke 
groene titelbalk waar een  wordt aangekruist, dient een aparte rode tube te worden afgenomen. Voor groene, heparine tubes dient slechts 1 tube te worden afgenomen voor het volledig aanvraagformulier.

 De patiënt werd ingelicht over de kost van niet-RIZIV vergoedbare testen

	5840 LH basaal
 5841 Lh 20' na LHRH
 5842  LH 60' na LHRH

  5820 FSH basaal
  5821 FSH 20' na LHRH
  5822 FSH 60' na LHRH

Max. 3 testen terugbetaald.
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