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✓
HLA typering (HLA-DQ2 en -DQ8) ten behoeve van coeliakie diagnostiek door middel van wattenstokjes
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Enveloppen met afnamesets kunnen worden opgevraagd bij de afdeling.
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ingevulde aanvraagformulieren kunnen tot vertraging leiden.
Aanvragen zonder identificeerbare aanvrager worden niet in behandeling genomen.
Paraaf
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 onderzoeken 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.
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