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Ons aanbod voor RAPPORTAGE van testresultaten  
 
 
 
Standaard worden de testresultaten u per post toegestuurd.  

Om u toe te laten SNELLER te beschikken over uw testresultaten bieden wij verscheidene bijkomende 
rapportagemogelijkheden aan.  Zelfs ingeval u zich inschrijft voor een van deze alternatieve 
rapportagemogelijkheden dan nog zal de standaard rapportage per post blijven doorgaan, althans 
tijdens een eerste fase en zolang u dit wenst.  
Volgende bijkomende rapportagemogelijkheden worden aangeboden:   

- Via INTERNET, nl. via LISA (Leuvense Internet Samenwerking Artsen)   
Als klinisch bioloog of als huisarts/specialist is het op elk ogenblik mogelijk de status van uw 
aanvraag (staal ontvangen, wordt herhaald, resultaat is voorlopig, resultaat is klinisch gevalideerd) 
op te vragen via internet.  
Indien u interesse hebt in deze dienstverlening, stuur dan een e-mail naar  
lisa_support@uzleuven.be met kopie naar  
laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be met de vermelding van uw naam, RIZIV nr., en een 
telefoon contactnummer en met de vraag naar LISA-toegang voor klinisch biologen/lab-
aanvragers.   
UZ zal u contacteren en het nodige doen om deze dienstverlening voor u op te starten.  

- Via FAX 
Op uw verzoek kunnen wij de testresultaten zodra beschikbaar STEEDS AUTOMATISCH 
doorfaxen naar een door u aangeduid faxnummer.  
Indien u interesse hebt in deze dienstverlening, stuur dan een e-mail naar  
imp.lis@uzleuven.be met kopie naar  
laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be met vermelding van uw naam, RIZIV nr., een telefoon 
contactnummer en het faxnummer waarnaar de testresultaten moeten doorgestuurd worden.  

- Via MEDIBRIDGE.   
Bent u medibridge gebruiker (als ontvanger) dan kunnen alle labresultaten waarvoor u 
voorschrijver/bestemmeling bent, u via medibridge worden toegestuurd.  Ook als u al verslagen 
(ontslagbrief, …) van het UZ ontving via medibridge, moet u nog uitdrukkelijk inschrijven voor het 
ontvangen van labresultaten.  
Indien u interesse hebt in deze dienstverlening, stuur dan een e-mail naar  
imp.kws@uzleuven.be met kopie naar 
laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be met vermelding van uw naam, RIZIV nr., een telefoon 
contactnummer, en het formaat waarin u de labresultaten verwacht (medidoc, medar, …).   

Buiten de standaard en hierboven vermelde bijkomende rapportagemogelijkheden blijft het uiteraard 
mogelijk om in dringende gevallen welbepaalde rapporten telefonisch op te vragen tijdens de normale 
werkuren.  Mogen wij vragen hiervoor bij voorkeur als volgt tewerk te gaan  
stuur een FAX naar 016-347010, met opgave van:  

  de naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt  
  de gevraagde analyse(-s) met datum van de staalname en eventueel uw referentienummer.   
 naam, RIZIV nr., een telefoon contactnummer, en het faxnummer waarnaar de testresultaten 
moeten doorgestuurd worden  

Wij antwoorden u dan per FAX (in principe binnen de 15 min).  Door deze werkwijze kunnen wij u 
identificeren en zo de belangen en privacy van patiënt en aanvrager beschermen, en tevens vermijden 
we fouten bij het telefonisch doorgeven van resultaten.  

mailto:lisa_support@uzleuven.be
mailto:laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be
mailto:imp.lis@uzleuven.be
mailto:laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be
mailto:imp.kws@uzleuven.be
mailto:laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be

