
Gegevens aanvragend arts/huisarts (de volgende velden verplicht invullen) 

Is er al eens materiaal van een familielid ingestuurd (indien ja, a.u.b. invullen)

Aanvragend (huis)arts

Ziekenhuis

Afdeling

Adres

Postcode/plaats

Datum afname

Telefoon/sein

E-mail

CC uitslag

Referentienr

Naam

Geboortedatum

Relatie

SAP-nummer

Familie/onderzoeksnummer

Naam patiënt

Geboortedatum

Geslacht

Adres

Postcode/plaats

Verzekering

Verzekeringsnr

Patiëntgegevens (de volgende velden verplicht invullen of d.m.v. etiket)
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Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25

6229 HX Maastricht 

Etiket patiëntgegevens

TESTEN
RvA M 253

Gegevens aanvragend arts (de volgende velden verplicht invullen) 

Is er al eens materiaal van een familielid ingestuurd (indien ja, a.u.b. invullen)

Aanvragend arts

Ziekenhuis

Afdeling

Adres

Postcode/plaats

Datum afname

Telefoon/sein

E-mail

CC uitslag

Referentienr

Naam

Geboortedatum

Relatie

SAP-nummer

Celnummer

Familie/onderzoeksnummer

Aanvraag

	 ✓	 HLA typering (HLA-DQ2 en -DQ8) ten behoeve van coeliakie diagnostiek door middel van wattenstokjes 

  (uitslag binnen 5 werkdagen na ontvangst)

Met vragen kunt u terecht bij afdeling Transplantatie Immunologie, Laboratorium Weefseltypering:

T: 043-387 6680 E: hla.secretariaat@mumc.nl

 In te vullen door medewerker laboratorium:

 Datum ontvangst Aantal ontvangen wattenstokjes        4  /  3  /  2  /  1  /  0

Paraaf

Naam patiënt

Geboortedatum

Geslacht

Adres

Postcode/plaats

Verzekering

Verzekeringsnr

Huisarts

Adres huisarts

Patiëntgegevens (de volgende velden verplicht invullen of d.m.v. etiket)
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Transplantatie Immunologie, Laboratorium Weefseltypering

Maastricht Universitair 
Medisch Centrum

Prof. Dr. M.G.J. Tilanus
Antwoordnummer 126

6200 WC Maastricht

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25

6229 HX Maastricht 

Etiket patiëntgegevens

Belangrijk:
Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen tot vertraging leiden.
Aanvragen zonder identificeerbare aanvrager worden niet in behandeling genomen.
Afgenomen samples moeten voorzien zijn van naam, geboortedatum, patiëntnummer en afnamedatum.

Toelichting nader gebruik lichaamsmaterialen:
Het laboratorium voert in het bij u afgenomen bloed uitsluitend de onderzoeken uit die door de behandelend arts zijn aangevraagd. 
Restanten van afgenomen bloed kunnen voor zogenaamd “nader gebruik” worden aangewend. Dit gebeurt zodanig dat herleidbaarheid 
tot personen waarvan het materiaal afkomstig is niet meer mogelijk is. Het materiaal wordt gebruikt als controle voor bestaande onder-
zoeken of voor het testen van nieuwe onderzoeken. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw bloed voor deze doeleinden en niet 
wilt dat dit voor nader gebruik wordt aangewend, moet u dit kenbaar maken aan degene die bij u bloed afneemt.

Geen toestemming voor nader gebruik lichaamsmateriaal

Voor meer informatie zie: https://labmaastricht.nl/transplantatie-immunologie-en-weefseltypering
Met vragen kunt u terecht bij afdeling Transplantatie Immunologie, Laboratorium Weefseltypering:
T: 043-387 6680 E: hla.secretariaat@mumc.nl

Aanvraagformulier coeliakie

Transplantatie Immunologie

Aanvraag
	 ✓	 HLA typering (HLA-DQ2 en -DQ8) ten behoeve van coeliakie diagnostiek door middel van wattenstokjes 
  (uitslag binnen 5 werkdagen na ontvangst)
  Enveloppen met afnamesets kunnen worden opgevraagd bij de afdeling.
  Per patiënt 1 afnameset van 4 wattenstokjes gebruiken (om voldoende materiaal te garanderen).

 In te vullen door medewerker laboratorium:

 Datum ontvangst

Aantal ontvangen wattenstokjes        4  /  3  /  2  /  1  /  0

SAP-nummer 

Gecontroleerd door:Ingevoerd door:


