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Sanquin
Bijlage 2: Eurotransplant verrichtingen formulier
ISBT-nummer
Sanquin Diagnostiek Gegevens nierpatiënt(e)
HLA Diagnostiek
Plesmanlaan 125
Naam en Voorletter(s): ......................................................................................
1066CX Amsterdam
tel: 020-5123279
Adres
Postcode en Woonplaats: ....................................................................................
: ..... - ...... - ........ (dd-mm-jjjj)
Geboortedatum
: □ m ov
Geslacht
BSNnr
Eurotransplant
verrichtingen
ET-nummer
UITSLAG ZENDEN AAN:
Naam

CONTRACT 401

Ziekenhuis

Eurotransplant

Straat
...........................................................................................................
Postcode en Woonplaats
Indien het onderzoek betrekking heeft op fam1he van de patlent(e):
.........................................................................................................................
Familierelatie
Bij ET-patiënt(e) naam : ........................................................................................................................
ET-nummer: ....................................................................................................................................... .

UIT TE VOEREN ONDERzOEK:
Afname datum : ....-......-...... .

1 ste typering en screening nierpatiënt(e)
15 ml EDTA bloed en 5 rnl stolbloed
D W727
typering nierpatiënt(e)
2
10 ml EDT A bloed
D W728
ste
Antistof screening 3 maanden na afname 1 typering en screening, patiënt(e)
105 ml stolbloed
o W014
Onderzoek naar auto-antistoffen, nierpatiënt(e)
20 ml heparine bloed afname alléén op rna/di/wo
Auto-antistoffen tegen lymfocyten
o W916
de

Specificiteiten HLA antistoffen i.v.m. 3 maandelijkse ET screening, nierpatiënt(e)
Periodiek onderzoek
15 ml stolbloed
o W699
Specificiteit HLA antistoffen, nierpatiënt(e)
5 ml stolbloed
na transplantatie. Transplantatiedatum: ..... - ...... - ........
o W076
verdenking Humorale rejectie
o W076
na transplantectomie. Transplantectomie datum: ... .. ......
o W076
i.v.m. familiekruisproeven LRD/LURD
o W076
1s1e typering, verwante/onverwante nierdonor
10 ml EDT A bloed
o W729
2
typering, verwante/onverwante nierdonor
10 ml EDTA bloed
o W730
Kruisproeven i.v.m. LRD/LURD, veiwante/onverwante nierdonor
20 ml heparine bloed
Familiekruisproeven
o W001
de

□ Code oranje

Uitsluitend kamertemperatuur

D-F-0024 / 21 / blz. 4 van 16 / Kp/Afd: D-611- HLA-Diagnostiek

Toepasselijke voorwaarden en toestemming
Op de dienstverlening van Sanquin is de DVD van toepassing. Sanquin wijst uitdrukkelijk de toepassing van
andere (algemene) voo,waarden af. Sanquin Diagnostiek BV ve,wijst door de wijze van omgang met
persoonsgegevens naar de Privacy verklaring als geplaatst op de website https:IJ\vww.sanquin.o,q.
De zorgverlener/behandelaar is verantwoordelijk voor het verkrijgen van gernformeerde
toestemming van de patii!nt.

Formulier

