
 

 

 

 

 

P53 - Identificatie en voldoende patiëntgegevens bij laboratoriumaanvragen 
 

Voor een goede afhandeling van uw laboratoriumaanvraag en juiste resultaten is het belangrijk 
dat er voldoende patiëntgegevens bekend zijn, en dat er een goede patiëntidentificatie heeft 
plaatsgevonden. Dit is tevens een vereiste vanuit de ISO 15189, de kwaliteitsnorm waarvoor 
het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum is geaccrediteerd. Ontbrekende of onjuist 
ingevulde informatie kan leiden tot onnodige vertraging en fouten. 

 
U dient zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs vóórdat de bloedafname 
plaatsvindt. De bloedafnamemedewerk(st)er accepteert geen aanvraagformulier die onvol- 
doende (patiënt)gegevens bevat. 

Uw (huis)arts is hiervan op de hoogte gesteld door RHMDC. 
 

Neemt u bij uw bezoek aan de bloedafnamelocatie daarom altijd onderstaande items mee 
zodat wij uw aanvraag vlot en correct kunnen afhandelen: 
- een volledig ingevuld aanvraagformulier dat u gekregen heeft van uw (huis)arts; 
- een geldig legitimatiebewijs; 
- uw verzekeringspas. 

 

Onder geldige legitimatiebewijzen verstaan wij: 
- Nederlands (of buitenlands) paspoort; 
- Nederlands identiteitskaart (ID); 
- Nederlands rijbewijs; 
- Nederlands vreemdelingendocument. 
Indien u in het bezit bent van een patiëntpas van het Reinier de Graaf, is het belangrijk dat u 
deze ook meeneemt. 

 

Indien u zich niet kunt identificeren en/of er staan op uw aanvraagformulier onvoldoende 
patiëntgegevens, dan mogen wij helaas géén bloedafname verzorgen. U kunt dan uiteraard de 
eerstvolgende keer met uw identificatiebewijs en volledig ingevuld aanvraagformulier terecht 
bij onze bloedafnamelocaties. 

U vindt alle openbare bloedafnamelocaties op www.RHMDC.nl 
 

Contactinformatie 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klant 
Contact Centrum van RHMDC op telefoonnummer: 088 260 4000. Zij zijn op werkdagen van 
08:00 tot 17:00 uur bereikbaar. 
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