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Geachte collega, 
 
Om u beter van dienst te kunnen zijn, willen we een aantal administratieve vereenvoudigingen 
doorvoeren wat betreft de communicatie van alle laboresultaten. 
 
De snelste en veiligste manier om de laboresultaten te ontvangen is via eHealth, email of uw KWS 
inbox. Hierbij worden de testresultaten na de klinische eindvalidatie automatisch doorgestuurd. 
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om het resultaat via brief of fax te ontvangen. 
 

 

Gelieve eventuele wijzigingen in uw aflevervoorkeur door te geven via onderstaande antwoordkaart. 

Indien u op meerdere adressen actief bent, dan moet dit per locatie ingesteld worden. 

Indien u nog vragen heeft kan u steeds contact opnemen met: Ivo Salden (tel: 016/34.13.31) 
Alvast bedankt voor uw vertrouwen in onze werking. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
UZ Leuven  
 

ANTWOORDKAART: Terug sturen via fax (016/34.60.60) of email (aflevervoorkeur@uzleuven.be)  

Uw identificatie (stempel + handtekening): 
 
 
 
 
 

Kruis aan hoe u de laboresultaten in de toekomst wilt ontvangen 
Deze aflevervoorkeur wordt standaard voor alle laboresultaten van UZ Leuven ingesteld: 

- Centrum voor Menselijke Erfelijkheid (CME) 
     [zowel pre- als postnatale analyses, inclusief de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)] 
- Laboratoriumgeneeskunde (LAG) 
- Pathologische Ontleedkunde (PO) 

Gelieve contact met ons op te nemen indien u per labo verschillende aflevervoorkeuren wilt laten instellen. 
 

  Enkel eHealth   

  Enkel KWS inbox (voor Nexuz ziekenhuizen)  

  Enkel email       emailadres:   _______________________  

  Enkel fax       faxnummer:   ______ / _______________ 

  eHealth + KWS inbox + email + fax      

  eHealth + KWS inbox + email + brief 

  eHealth + KWS inbox + email + brief + fax     
 

Bij verzending via eHealth: gelieve aan te geven welk pakket en formaat u gebruikt. 

Pakket:    Medidoc     Formaat:   ISO-8859-1 
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