Pro Health Medical

Laborpraxis Hüter - Invitalab

DE erkenningsnr. Laborpraxis Hüter: LANR 939257048/ BSNR: 242627000

Centraal laboratorium voor Immunologische
Microbiologische geneeskunde
Schoutlaan 4a, 6002 EA WEERT

t: +31 495 545 000 Bel voor afspraak voor bloedafname bij één van onze prikpoli's naar +31 495 545 000

www.prohealth.nl

LET OP! Bij een niet volledig ingevuld en ondertekend aanvraag formulier kan het ingezonden
materiaal helaas niet in behandeling worden genomen.
Gegevens Patiënt

Gegevens Aanvrager (stempel)

Burger Service Nummer (BSN):

Naam:

Naam:

Voorletters:

Adres:

Geb datum:

Instelling:
M/V

Postcode

Woonplaats:

Telefoonnr.

Telefoon:

Evt. E-mail

Faxnr.

Zorgverzekeraar:

Relatienummer:

E-mail:

Afnamedatum

prf analist:

BIG:

Indien 24 uurs urine (volume):
Bloedafname nuchter:

ml
Ja

Aanvrager is arts: NEE/JA (svp stempel plaatsen)

Nee

Rapportage aan overige behandelaar (gegevens invullen):
Naam:

Betalende instantie:
Patiënt

Arts

Overigen
Adres

Clienten met een rekeningnummer buiten Nederland
ontvangen een voorafbetaling.

Tel:

E-mail

Rapportage via:

Rapportage gaat standaard naar aanvrager.
Extra kopieën achteraf aan derden zullen administratiekosten €15,00
worden berekend
Eenmalige incasso machtiging.

□
□

E-mail

□

Drop box

Post

NIET INGEVULDE MACHTIGINGEN WORDEN OMGEZET NAAR VOORUITBETALINGEN

Door ondertekening van deze opdracht verklaar ik tevens een éénmalige incassomachtiging te verstrekken ter betaling van het verschuldigde
bedrag en laste van mijn bankrekeningnummer. De eenmalige incasso machtiging geldt alleen voor NL bankrekeningnummers.

IBAN/BANK nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ik verklaar mij akkoord met de bepalingen en voorschriften die door de bankinstellingen dienaangaande zijn of zullen worden
gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso-opdrachten en steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment
HANDTEKENING:
Datum: |___|___| -|___|___| - |_2_|_0_|_1_|_6_|

Voorwaarden: De patiënt gaat akkoord met het verzenden van de resultaten naar de aanvragend arts en accepteert de mogelijkheid dat
geestelijk belastende resultaten kunnen worden gevonden. De patiënt accepteert tevens alle kosten voortvloeiend uit de onderzoeken.
Voor uitslagen kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Levering volgens algemene contractsvoorwaarden 2013. Deze kunnen kosteloos
worden opgevraagd bij de administratie, tel. +31 (0)495-545000. Tussentijdse prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Ordertarief per aanvraagformulier: €14,65
Medicatie/suppletie?
(indien gestopt per wanneer?)
Klinische verschijnselen/klachtenpatroon (voor advies/interpretatie onderzoek):

Gebruikt u immuunsupressie?
Indien antibiotica therapie; soort en duur antibioticakuur:
Hoeveel dagen is het geleden dat u de laatste antibiotica heeft genomen:
Antiparasitaire middelen

NEE

JA, EN WEL:

Lichaamsmateriaal kan geannonimiseerd gebruikt worden voor nadere doelen (research).
Bij bezwaar dit aangeven bij afname (Wet: WGBO + WME)
Ontv.lab

Prf analist

Akkoord/Foutief:
Formulier versie:

uw handtekening:
Rprt verzonden
d.d.

2016 vs1.0

Prf. Analist:

MELISA test aanvraagformulier voor metalen

□

Markeer met een kruisje de groep metalen waarop getest
moet worden of kies specifiek de metalen bij het vak Individuele metalen test
Pakket B: patiënten met amalgaan vulling
€ 285,00

1
2
3
4
5

Beryllium
Cadmium
Koper
Indium
Anorganisch kwik

□
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Palladium
Nikkel
Zilver
Tin
Methyl kwik

Vraag de benodigde materialen aan via info@prohealth.nl
of via T: +31 (0)495-545 000
Benodigde materialen:
Gebruik het volgende aantal 9 ml buisjes met
Natriumcitraat volgens het aantal metalen:
Voor 1-5 metalen: 2 buizen
€ 285,00 Voor 6-10 metalen: 4 buizen
Voor 11-20 metalen: 6 buizen
▪ Prikmaterialen
▪ Sealbag
▪ Witte tissue
▪ Blauwe medische envelop

Pakket C: voor patienten die amalgaan
vervangen hebben door goud
Goud
6
Nikkel
Cadmium
7
Palladium
Anorganisch kwik
8
Thimerosal
Lood
9
Platinium
Methyl kwik
10 Koper
Pakket D: Voor patienten die niet zichtbaar amalgaan

□ hebben maar mogelijk resten van restauraties of wortel

Gelieve de materialen op een maandag, dinsdag of
€ 285,00 woensdag af te nemen en dezelfde dag te versturen.
Het materiaal dient de volgende werkdag in ons
laboratorium aanwezig te zijn.

vullingen.
1
2
3
4
5

Goud
Cadmium
Anorganisch kwik
Lood
Methyl kwik

6
7
8
9
10

Nikkel
Fenyl kwik
Thimerosal
Titanium Dioxide
Koper

□ Pakket E: Implantaten

Bewaar het bloed op kamertemperatuur!
STUUR GEEN MATERIALEN OP,
VLAK VOOR (DUITSE) FEESTDAGEN!
€ 390,00

1

Aluminium

11

Methyl kwik

Instructies:

2
3

Antimoon
Beryllium

12
13

Molybdeen
Nikkel

1.) Bij gegevens aanvrager dient een stempel van een
arts te worden geplaatst.

4
5
6
7

Cadmium
Chronium
Koper
Goud

14
15
16
17

Palladium
Fenyl kwik
Platinium
Thimerosal

2.) Laat het bloed prikken bij een prikpoli of door een verpleegkundige.
3.) Na afname de buizen verpakken in de witte tissue.
4.) Plaats de tissue in de sealbag samen met de sealbag en
dit volledig ingevuld formulier. Doe de sealbag dicht

18
19
20

Tin
Titanium dioxide
Zilver

5.) Doe de sealbag om de kartonnen bescherming en
plaatst deze in de blauwe medische envelop. (Vergeet niet te frankeren)

8 Indium
9 Anorganisch kwik
10 Lood
F: Individuele metalen test

***

□ Aluminium (Al)
□ Arseen (As)

□
□

Molypdeen (Mo)
Niobium (Nb)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Palladium (Pd)
Fenyl Kwik

Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Bismut (Bi)
Cadmium (Cd)
Chronium (Cr)
Cobald (Co)
Koper
Ethyl kwik
Gallium (Ga)
Goud (Au)
Indium (In)
Anorganisch kwik (Hg)
Iridium (Ir)
Ijzer (Fe)
Lood (Pb)
Mangaan (Mn)
Methyl kwik

6.) De materialen met de reguliere post (af geven bij postkantoor)
verzenden naar:

Platinium (Pt)
Rhodium (Rh)
Rubidium (Ru)
Ruthedium (Ru)
Zilver (Ag)
Tantalum
Thimerosal
Tin (Sn)
Titanium dioxide
Titanium trichloride

Wolfraam (W)

Voor cliënten in Nederland:

Pro Health Medical
Postbus 316
6000 AH Weert, Nederland
Of
Voor cliënten in België:

Pro Health Medical
Postbus 41
3640 Kinrooi , België

Uranium (U)
Vanadium (V)
Zink (Zn)
Zircinium (Zr)

***Vraag voor individuele metalen de tarieven
op via info@prohealth.nl

Let op: Patiënt mag geen steroïden
of andere immunosuppressiva nemen.

