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6 Gegevens patiënt
BSN

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Naam en voorletters

Naam echtgenoot

Geslacht

Adres, postcode, woonplaats

Datum en tijdstip afname

Uw patiëntnummer

Uw referentie / labnummer

Aantal leukocyten

Lymfocytenpercentage

Vermoedelijke diagnose

Medicatie

Naam

Ziekenhuis

Afdeling

Adres

Postcode en plaats

Vorig Sanquin onderz.nr.

Patiënt-id. nr. ontvanger

Geboortedatum patiënt

Familierelatie met donor

Naam

Adres

Postcode en plaats

Behandelend arts

Naam

Adres, postcode, plaats

Deze ruimte niet beschrijven

Sanquin onderzoeknummer

Betaler / Nota zenden aan (indien afwijkend van opdrachtgever)Opdrachtgever / Uitslag zenden aan

Indien donor: gegevens ontvangende patiëntIndien patiënt: overige gegevens

2023 34057
@000624

v.13

HLA-onderzoek (020) 512 3279
Patiënt typering

 Eerste typering autologe stamceltransplantatie 
 W040/W041/W042 HLA-A*, -B*, -C* lage resolutie typering

 Eerste typering allogene stamceltransplantatie 
 W060 HLA-A*, -B*, -C*, DRB1*, -DQB1*, -DPB1* hoge resolutie typering

 Confirmatietypering allogene stamceltransplantatie
 W040/W041/W043 HLA-A*, -B*, -DRB1* lage resolutie typering

 Patiënt HLA-klasse I/II antistoffen
 W014  HLA klasse I/II antistoffen luminex screening  

indien positief identificatie HLA-klasse I  
en identificatie HLA-klasse II

Familieleden  Kruis hieronder eerst aan  Eerste typering of Confirmatie
   Eerste typering      Confirmatietypering   

  W040/W041/W043 HLA-A*, -B*, -DRB1* lage resolutie typering

  W040/W041/W043 HLA-A*, -B*, -DRB1* lage resolutie typering  
Indien identiek aan patiënt:

  W060 HLA-A*, -B*, -C*, DRB1*, -DQB1*, DPB1* hoge resolutie typering 

  W060 HLA-A*, -B*, -C*, DRB1*, -DQB1*, DPB1* hoge resolutie typering

 MUD donoren
  W060  HLA-A*, -B*, -C*, DRB1*, -DQB1*, -DPB1 hoge  

resolutie typering

 Cord blood transplantatie
  Verificatietypering lage resolutie 
W040/W041/W043 HLA-A*, -B*, -DRB1* lage resolutie typering

 Overige
 W054 DNA isolatie en opslag  

Laboratorium voor Celtherapie (020) 512 3445

 M001 Myeloïde voorlopercelkweek • Alléén na telefonische afspraak
  (CFU-GM)

 M002 Erytroïde voorlopercelkweek
  (BFU-E) (o.a. t.b.v. Polycythaemia Vera diagnostiek)

 M003  Invriezen restmateriaal, alleen in combinatie met  
M001, M002, M004 en M005

 M004 Myeloïde en Erytroïde voorlopercelkweek
  (CFU-GM, BFU-E)

 M005 Speciale kweek op verzoek

Virusdiagnostiek (020) 512 3358/3186

 V973 Infectieziekte screeningspakket  • 3 ml serum*
 - HBsAg• - HIV-Ag• - anti-HBc

 - anti-HTLV• - anti-HCV• - anti-Treponema (Syfilis) •

 - HIV -Ag/Ab• - anti-CMV •  Indien positief ook bevestigingstest(s)

Klinische gegevens en transfusie-anamnese
Aankruisen / invullen bij aanvraag van Ig-allotypering.

Ruimte voor extra informatie / andere bepalingen c.q. andere test: 
Op achterzijde van dit formulier

 Code aubergine

Temperatuurlimiet 
2°C - 8°C

 Code oranje

Uitsluitend 
kamertemperatuur.

Code cursief

Nieuwe aanvraag-
mogelijkheid
vanaf 2022
op dit formulier.

*
In plaats van serum
kan ook 2x zoveel
gestold bloed
worden ingezonden.

Is de patiënt
getransplanteerd

Indien ja:
Datum BMT
Heeft de patiënt een
bloedtransfusie gehad

Indien ja:
Datum transfusie
Indien ja:
Soort transfusie

 Nee  Ja

 Nee  Ja

 Volbloed
 Erytrocytenconcentraat
 Gefiltreerd erytrocytenconcentraat
 Trombocytenconcentraat
 Geselecteerd trombocytenconcentraat
 Plasma
 

Diagnostiek B.V.
Plesmanlaan 125

1066 CX Amsterdam

Laboratoria: zie
telefoonnummer

bij betreffend
onderzoek

• 7 ml EDTA-bloed

• 7 ml EDTA-bloed

• 5 ml stolbloed

• 7 ml EDTA-bloed

• 7 ml EDTA-bloed

•  10 ml EDTA-bloed 
Alléén na  
telefonisch overleg



Extra informatie / andere bepalingen c.q. andere test *

*
Extra informatie:
Medisch relevante 
informatie over 
de patiënt / 
Afwijkend primair 
monster. 

Toepasselijke voorwaarden en toestemming 
Op de dienstverlening van Sanquin is de DVO van toepassing (zie website).  
Sanquin wijst uitdrukkelijk de toepassing van andere (algemene) voorwaarden af.
Sanquin Diagnostiek B.V. verwijst voor de wijze van omgang met persoonsgegevens 
en gebruik restmateriaal naar de Privacy verklaring als geplaatst op de website.
De zorgverlener/behandelaar is verantwoordelijk voor het verkrijgen van 
geïnformeerde toestemming van de patiënt. 

Privacy
De informatie die 
op dit aanvraag-
formulier wordt 
ingevuld, wordt  
door Sanquin 
aangemerkt als 
vertrouwelijke 
informatie. 
Informatie over 
de wijze waarop 
Sanquin omgaat 
met privacy is 
te vinden op de 
website:  
www.sanquin.org.


