
Onderstaande aanmeldingsformulier dient verstuurd te worden naar contracten@mrdm.nl o.v.v. ‘Toestemming 
PALGA-koppeling 2022 ‘naam instelling’.

Aanmeldingsformulier PALGA-koppeling 2022

Naam instelling Adres

Decentraal pathologie laboratorium

Benodigde gegevens

Selecteer hier voor welke registraties u de 
PALGA-koppeling wilt activeren

DCRA DGEA DLCA-S       DLCA-L          

DPCADMTR         DUCA              

Contactpersoon voor Pathologie-Connect contract
Om gebruik te kunnen maken van de PALGA-koppeling, dient er een Pathologie-Connect contract ondertekend te 
worden. Graag vernemen wij wie binnen uw instelling het contract mag ontvangen. Het betreft hier een contract 
zonder kosten voor het ziekenhuis.

Naam E-mailadres*

Telefoonnummer Functie

Contactpersoon voor vragen
Het kan voorkomen dat er vragen zijn omtrent de PALGA-koppeling die door de organisatie beantwoord moeten 
worden. Graag vernemen wij wie de contactpersonen zijn die wij kunnen benaderen. 

Naam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Functie

Naam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Functie

* E-mailadres moet het e-mailadres van de organisatie zijn en herleidbaar naar een persoon. Voorbeeld: naam@organisatie.nl

Toestemming PALGA-koppeling
Hierbij gaat de zorginstelling, bij naam van ondergetekende, akkoord met het verwerken door MRDM van PALGA 
pathologiegegevens voor de op dit formulier aangegeven registraties.

Datum Naam instelling

Naam ondertekende Handtekening

Versie: Juni 2022

mailto:contracten@mrdm.nl


Aanvullende instructie deelname PALGA-koppeling
Om de gegevens vanuit PALGA met behulp van de PALGA-koppeling in de registraties te verwerken, dient het 
betreffende pathologie laboratorium een verzoek in te dienen bij ICT Nederland. Dit kan het pathologie labora-
torium doen door een ticket aan te maken bij ICT Nederland en daarin aan te geven voor welke registratie(s) de 
PALGA-koppeling geactiveerd kan worden. Het is van belang om dit zo snel mogelijk in gang te zetten, zodat de 
PALGA-koppeling in werking kan worden gesteld. 
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