
 

 

 

                                                                     Kenmerk Pathologie R:   
Aanvraagformulier voor het verzenden van patiëntenmateriaal REVISIE. 

 

Datum aanvraag:      Aard materiaal:     
 
Naam:        DOB:      
 
Instelling:       T.a.v. (indien bekend):    
 
Land:         Reden: revisie extern / verdere behandeling 
 
PA-nummer(s): 
 

T:   subnr:   block + slide  C:   subnr:   block + slide 
 
T:   subnr:   block + slide   C:   subnr:   block + slide 
 
T:   subnr:   block + slide   C:   subnr:   block + slide 
 
T:   subnr:   block + slide  C:   subnr:   block + slide 
 
T:   subnr:   block + slide  S:   subnr:   block + slide 
 
T:   subnr:   block + slide   S:   subnr:   block + slide 
 
Gaarne expliciete nummers vermelden, “alle” volstaat niet. 

 

Handtekening medisch specialist/arts:  Deze ruimte is bestemd voor patiëntensticker. 

 

 

 

 

Naam: 

Aanvragen dienen minimaal 1 dag van tevoren, volledig ingevuld, ingediend te worden bij het secretariaat van de 
pathologie alvorens het afhalen! Telefonische aanvragen worden niet verwerkt. Handtekening aanvrager is vereist. 
 

Voor een betere verwerking van de verzendingen doen wij een beroep op u om de onderstaande 
richtlijnen aan te houden: 

 Enkele een medisch specialist/arts, hierna genoemd aanvrager, kan een aanvraag indienen voor 

het verzenden van patientenmateriaal. 

 Telefonische aanvragen worden niet verwerkt. 

 Per email mag mits de aanvraag ondertekend is door de aanvrager en deze ingescand is. 

 Alleen aanvragers kunnen de pathologen direct mailen met cc secretariaat PA direct mailen, 

zonder aanvraag in geval van spoed.. 

 Per fax (587 3440) mag mits de aanvraag ondertekend is door de aanvrager. 

 Niet ondertekende  aanvragen worden niet verwerkt. 

 Aanvragen dienen volledig ingevuld te zijn anders worden deze niet verwerkt. 

 Aanvragen dienen minimaal 1 dag van te voren ingediend te zijn bij het secretariaat van de 

pathologie. 

 In geval van spoed kunt u bellen naar het secretariaat dat de patient eraan komt met de orginele 

aanvraag. Ondertussen kunt u deze faxen opdat het klaar gelegd wordt. 

 PA- nummers dient u expliciet in te vullen, alle volstaat niet. 


