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Klinisch Laboratorium Campus Asse
Staaltransport

Ochtendstaalnames

In het Activiteitencentrum Asse wordt een beperkt
pakket analyses uitgevoerd, met inbegrip van allergie-,
tumor- en Downscreeningstesten. Voor de andere analyses worden (deel)stalen doorgestuurd naar Aalst, via
een regelmatig georganiseerd transport.

Verpleegdiensten kunnen aanvraagformulieren voor
de volgende dag in het labo binnenbrengen tot 19u00.
Aanvragen van na dit tijdstip worden in principe door
de diensten zelf afgenomen.

Weekdagen

10u00 - 11u30 - 17u00 - 18u30

Weekend en feestdagen

10u30 - 15u30

Binnen de normale werkuren worden de stalen afgegeven in het secretariaat van het activiteitencentrum. Na
sluiting van het secretariaat worden de stalen naar het
labo gebracht en persoonlijk aan een laborant overhandigd.
Buiten de openingsuren van het Activiteitencentrum
worden de stalen, naargelang de aard en de urgentie van bepaling, gestockeerd aan de ingang van het
labo. Het aanvraagformulier wordt afgestempeld met
de prikklok.
A

Algemene informatie

B

Hieronder vindt u nuttige informatie m.b.t. openingsuren
en contactgegevens van het
Activiteitencentrum Asse.

C

Laboratorium
Contact: T. 6244 - 6245
Weekdagen:
7u00 - 22u00
Weekend:

7u00 - 13u00

Feestdagen:

7u00 - 13u00

D

Alle stalen, uitgezonderd hemocultuurflessen en
stalen voor de dienst Pathologische Ontleedkunde,
worden gestockeerd in de koelkast.
Hemocultuurflessen worden niet in de koelkast geplaatst maar in de plastic bak er bovenop. Plaats
hier echter nooit urinestalen in!
De blauwe koelbox wordt gebruikt voor het transport van alle stalen uit de koelkast en hemocultuurflessen om 18u30 en in het weekend.
Stalen voor de dienst Pathologische Ontleedkunde
(vergezeld van blauw aanvraagformulier) worden
gedeponeerd in de daartoe voorziene blauwe
transportbox. Opgelet, er is geen transport van
deze stalen om 18u30 of in het weekend.

Secretariaat
Contact: T. 6042 - 6242
Weekdagen:
8u00 - 16u30
Zaterdag:

8u00 - 12u00

B

Buiten de geplande werkuren van het labo is er steeds
een telefonisch oproepbare wacht voorzien voor
urgente analyses. De laborant met wachtdienst kan
opgeroepen worden op het telefoonnummer 15 2278.
Weekdagen

22u00 - 07u00

Enkel oproepbaar voor
dringende kruisproeven

Weekend en
feestdagen

13u00 - 22u00

Oproepbaar voor
dringende stalen en
kruisproeven

22u00 - 07u00

Enkel oproepbaar voor
dringende kruisproeven

Urgente bepalingen tussen 22u00 en 07u00 (uitgezonderd dringende kruisproeven) worden via een georganiseerd transport naar campus Aalst gebracht en daar
uitgevoerd. Dit transport gebeurt door de firma New
International Transport en kan opgeroepen worden op
het nummer 0475 57 96 34.
Minder urgente stalen kunnen in de koelkast aan de ingang van het labo, samen met de aanvraagformulieren
geplaatst worden. Deze stalen worden dan ’s morgens
om 07u00 als eerste geanalyseerd. Vermeld hierop zeker dat het een dringend staal betreft.

Consult

9u00 - 12u00

A
Wachtdienst
Contact: T. 15 2278

Wachtdienst

Bloedgassen, ionen en celtellingen (WBC, RBC, BP, Hb,
Hct) kunnen buiten de openingsuren van het labo bepaald worden op de dienst Spoedgevallen.

Ambulante bloedafname
Weekdagen:
8u00 - 20u00
Zaterdag:

De aanvraagformulieren kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus of persoonlijk overhandigd worden aan een laborant. Bij opnames na 19u00 wordt
gevraagd het aanvraagformulier persoonlijk aan een
laborant af te geven.

C

D

Voor bijkomende vragen m.b.t. laboratoriumresultaten
kan u steeds terecht bij de hoofdlaborant, Koen Blancquaert, en de klinisch bioloog, dr. Jan Bellon. Ook de
klinisch biologen campus Aalst zijn steeds telefonisch
bereikbaar.

Verdere vragen en informatie:
Hoofdlaborant: Koen Blancquaert
T. 02 300 62 40
Email: Koen.Blancquaert@olvz-aalst.be
Klinisch Bioloog: dr. Jan Bellon
T. 02 300 62 52
Email: Jan.Bellon@olvz-aalst.be

