Werkinstructie aanvraagformulier
3. Aanvraagformulier
In dit hoofdstuk vindt u een uitgebreide uitleg over ons aanvraagformulier.
De aanvraagformulieren moeten zo volledig mogelijk ingevuld worden. Hieronder vindt u een
voorbeeld van het huisartsformulier. De nummers in onderstaande alinea's refereren naar het
aanvraagformulier op pagina 9 en 10.
Invullen van het aanvraagformulier
De aanvrager dient de hokjes, voor de gevraagde testen, geheel in te kleuren met een
(donker)blauwe of een zwarte balpen. Een stift is niet toegestaan omdat deze kan doordrukken op
de achterkant van het aanvraagformulier en zo ongewenst testen kan genereren. Een potlood en
markeerstift zijn niet toegestaan omdat dit de testen/tekst onleesbaar kan maken. Maak geen
gaatjes met een perforator in het formulier. Dit kan toevoegen van testen tot gevolg hebben,
doordat de gaatjes als aangekruiste testen worden gezien .
Bijgeschreven opmerkingen achter de aanvraag worden niet verwerkt, hiervoor dient het vakje
gebruikt te worden dat hiervoor bestemd is.
De vakken met cijfer verwijzen naar extra informatie die u op de volgende pagina’s terug kunt
vinden.
1. Afnamedatum en -tijd
De afnamedatum en -tijd van het afgenomen/opgevangen materiaal moet altijd op het
aanvraagformulier vermeld staan.
2. Patiëntgegevens en identificatieplicht
Patiëntgegevens zijn van het grootste belang voor een positieve en correcte identificatie van de
patiënt bij het verwerken van het aanvraagformulier. Ontbrekende of onjuist ingevulde informatie
leidt tot vertraging bij het versturen van de uitslagen en kan zelfs leiden tot patiëntverwisselingen.
Onderstaande patiëntengegevens zijn daarom verplicht voor het verwerken van het
aanvraagformulier volgens de vereiste procedure gesteld door de ISO15189. Het is belangrijk dat er
vóór afname van het bloed de identiteit van de patiënt vastgesteld wordt via gegevens in het HIS of
via het identiteitsbewijs. Controleer deze met de gegevens op uw aanvraagformulier.
 BSN *;
 Geboortenaam;
Optioneel: indien van toepassing de naam van de partner
 Voorletters;
 Geboortedatum;
 Geslacht;
 Telefoonnummer van de patiënt.
* In het geval de patiënt geen BSN heeft, dienen tevens de adresgegevens en woonplaats van de patiënt (of van de praktijk)
te worden ingevuld. Er gelden enkele uitzonderingen voor het aanleveren van het BSN. U leest hierover meer in de volgende
paragraaf.

Indien bovenstaande patiëntgegevens niet volledig zijn kunnen we het aanvraagformulier niet in
behandeling nemen. U ontvangt hierover een bericht.
Uitzonderingen BSN noteren
De enige uitzondering op het noteren van het BSN is als de patiënt geen BSN heeft. Met andere

woorden als de patiënt geen burger van Nederland is. U dient altijd de volgende patiëntgegevens in
te vullen:
 Geboortenaam
(Optioneel: indien van toepassing de naam van de echtgenoot);
 Voorletters;
 Geboortedatum;
 Geslacht;
 Adresgegevens en woonplaats (van de patiënt of uw adresgegevens als aanvrager);
 Telefoonnummer van de patiënt.
Wanneer u geen BSN noteert verzoeken wij u duidelijk op het aanvraagformulier te noteren waarom
het BSN ontbreekt. Wij hebben de patiënten ingedeeld in een aantal categorieën. Bekijk in welke
categorie de patiënt valt en noteer de categorie én de gevraagde gegevens op het
aanvraagformulier:
Categorieën
- (Buitenlandse) Passant

U moet altijd het adres van de woonplaats en (waar mogelijk) de
verblijfplaats in Nederland vermelden. Indien de patiënt in het
bezit is van een EHIC, hiervan een kopie maken en dit samen met
het aanvraagformulier inleveren.
- Asielzoeker:
Als een asielzoeker in het bezit is van een RZA kaart, hier graag een
leesbare kopie van maken en dit samen met het aanvraagformulier
inleveren.
- Ongeregistreerde asielzoeker: Graag op het formulier vermelden dat het een ongeregistreerde
asielzoeker betreft.
- Illegaal:
Vermeld het land van herkomst op het aanvraagformulier.
Een uitzondering geldt voor instellingen die materiaal anoniem insturen. Hierover worden vooraf
afspraken gemaakt met de Regiocoördinator Diagnostiek.
Geldige documenten
Onderstaande documenten mogen gebruikt worden ter identificatie van een patiënt.
 Een Nederlands (of buitenlands) paspoort;
 Een Nederlands identiteitskaart;
 Een Nederlands rijbewijs;
 Een Nederlands vreemdelingendocument.
Een minderjarig kind mag in het paspoort van een ouder nog steeds gebruikt worden ter legitimatie
van het kind. Voorwaarde is wel dat het paspoort van de ouder nog geldig is.
3. AGB-code
De aanvrager (met aanvragerscode) moet altijd op het formulier staan bij het kopje ‘Aanvrager’ voor
het doorsturen van de uitslagen. De gegevens van de aanvrager staan in principe voorgedrukt op het
aanvraagformulier.
4. Kopie uitslag
Kopie naar een andere aanvrager kunt u aangeven onder het vak van de aanvrager. U dient de
volgende gegevens in te vullen van de aanvrager, waar de kopie naartoe wordt gestuurd:
- Naam + beroep (verloskundige, huisarts bijvoorbeeld)
- AGB-code
- Contactgegevens: email of faxnummer
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Aanvrager verklaart hierbij patiënt te hebben geïnformeerd en patiënt heeft ingestemd met de
verstrekking. Wij respecteren de bescherming van privacy van betrokkenen en zorgen ervoor dat de
persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving worden verwerkt. Indien
bovengenoemde gegevens niet compleet zijn, kunnen wij geen kopie verstrekken aan een andere
zorgverlener.
5. Het gebruik van barcode etiketten
Het eerste etiket van het blokje is het formulier etiket. Plak dit etiket midden in het gearceerde vak
met de tekst “Barcode van Materiaal/Monster” (rechts boven op het aanvraagformulier).

Afbeelding 1

Gebruik altijd 1 barcodevel per patiënt. De barcode etiketten worden gekoppeld aan de
desbetreffende patiënt.
Plak de gekleurde barcodesticker op de buis(jes) met dezelfde kleur. Plak nooit een gekleurd
barcode-etiket op een anders gekleurde buis.
Voor de EDTA etiketten met de paarse kleur geldt dat er drie varianten zijn, die hieronder zijn
benoemd. Let bij deze etiketten goed op, dat het etiket wordt gekozen met de juiste uitgang voor de
bepaling.
De gekleurde barcode-etiketten hebben twee extra cijfers aan het eind. Deze extra cijfers zijn de
materiaalcode.
Algemene
hematologie
en HbA1C

Vitamine B1
B2 B6

31 staat voor licht groene heparinebuis (bestemd voor chemiebepalingen). Er hoeft nooit meer dan 1
lichtgroene buis geprikt te worden.
41 staat voor beige urinebuis (bestemd voor chemiebepalingen)
51 staat voor olijfgroene urinebuis (bestemd voor microbiologie)
71 staat voor gele stolbuis (bestemd voor (immuno) chemiebepalingen). Er hoeft nooit meer dan 1
gele 8.5 ml buis geprikt te worden.
81 staat voor paarse EDTA 4 ml buis (bestemd voor hematologiebepalingen)
88 staat voor paarse EDTA 4 ml buis (bestemd voor vitamine B1, B2, B6 bepalingen)
89 staat voor paarse 6 ml EDTA buis (bestemd voor bloedgroep Rhesus bepaling)
91 staat voor glucose buis (bestemd voor glucosebepalingen)
61 staat voor blauwe citraatbuis (bestemd voor stollingsbepalingen)
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Bloedgroep
in 6ml buis

Afnamebuis met lichtblauwe dop
Deze buis bevat natriumcitraat als anticoagulantia en is bedoeld voor stollingsonderzoek.





Een citraatbuis voor stollingsbepalingen moet tot of boven de streep gevuld
worden, anders kunnen er geen juiste waarden voor de stolling gegarandeerd
worden. De verhouding anticoagulantia is hier heel nauwkeurig.
Indien men met een vleugelnaaldje prikt, moet men er rekening mee houden
dat er een gedeelte lucht in het slangetje zit dat niet in de buis mag komen. Dit
kan het best opgelost worden door een (extra) citraatbuis als eerst te prikken
en deze met enkele druppels bloed (maar niet meer dan de helft) te vullen en
na afloop weg te gooien.
Citraatbuizen die de houdbaarheidsdatum naderen of overschrijden zullen niet
meer voldoende vullen en worden afgekeurd.

Citraatbuis

Barcode etiket op de buizen plakken
Het barcode etiket dient te worden geplakt over het bestaande etiket van de afname buis, zoals te
zien is op afbeelding 2. Plak altijd alle etiketten met de getallen aan de rechter kant. Zorg ervoor dat
er een ruimte overblijft waar je het bloed/materiaal kunt zien.
Afbeelding 3 t/m 5 geven voorbeelden van verkeerd geplakte etiketten. Verkeerd geplakte etiketten
zorgen voor vertraging op het laboratorium.

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Barcode etiket over het
bestaande etiket van de
afnamebuis met leesbare
cijfers aan rechter zijde
geplakt.

Barcode etiket scheef
geplakt.

Barcode etiket te laag
geplakt en niet op het
bestaande buis etiket.

Barcode etiket rondom
geplakt.
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6. Klinische gegevens
Dit vak bestaat uit meerdere opties:
Nuchter:
Uit groot internationaal onderzoek blijkt, dat het niet nodig is om nuchter te zijn voor de
routinematige bepaling van het lipidenpakket. Niet nuchter is zodoende de norm voor het afnemen
van bloed voor lipidenonderzoek.
Een aantal uitzonderingen waarin wordt aangeraden om voor de bloedaf name van het
lipidenpakket wel nuchter te zijn, blijven bestaan:
- niet nuchter triglyceriden >5,0 mmol/L;
- na een pancreatitis veroorzaakt door hypertriglyceridemie;
- bij start van medicatie die ernstige hypertryglyceridemie als bijwerking kennen;
- indien andere bepalingen nuchter afgenomen moeten worden (bijv. glucose).
Indien de patiënt nuchter dient te zijn voor een onderzoek, streept u dit aan in het daarvoor
bestemde vakje. Ter bevestiging wordt door de medewerker bloedafname aan de patiënt gevraagd
of hij/zij nuchter is volgens onderstaande richtlijnen.
Richtlijnen nuchter
Voorafgaand aan het onderzoek mag de patiënt 8 uur lang:
 niets eten
 niets drinken (m.u.v. water)
 niet roken
 geen kauwgum
 geen bijzondere inspanning verrichten
Zwanger
Als een patiënt zwanger is kunt u dit vakje aankruisen.
Klinische gegevens/vraagstelling
Indien er gegevens kenbaar moeten worden gemaakt die invloed kunnen hebben op de uitslagen
kunnen deze hier genoteerd worden. Dit vak is ook bedoeld voor informatie over de patiënt zoals
gezondheidsklachten van de patiënt, vraagstellingen, controle van een ziektebeeld of test.
7. Order informatie
Dit vak bestaat uit meerdere opties:
Thuisprik
Bij een thuisprikaanvraag moet het vakje thuisprik aangestreept worden. Voor de bloedafname aan
huis kunt u een voorkeursdatum invullen. Uiteraard doen wij ons best om de patiënt op de
voorkeursdatum te prikken, maar dit is niet altijd mogelijk.
Spoedaanvraag
Er is alleen sprake van een spoedaanvraag in geval van een medisch urgente situatie, waarbij uitslagen zo snel mogelijk beschikbaar moeten zijn, omdat het (behandel)beleid grotendeels afhankelijk
is van deze laboratoriumuitslagen.
1. Spoedaanvragen die zijn opgenomen in het onderstaande spoedpakket eerstelijn:
- Vóór 12:00 uur afgenomen.
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- Telefonisch aangemeld via het Klant Contact Centrum : 088- 260 40 00 optie: spoedaanvraag.
- Worden dezelfde dag voor 17.00 uur doorgebeld! Indien nodig wordt er extra transport geregeld.
2. Spoedaanvragen die niet telefonisch zijn aangemeld:
Gaan mee in de logistieke routes en worden vervolgens zodra deze op het laboratorium aanwezig
zijn, wel als spoed behandeld en doorgebeld.
Hieronder vallen ook de D-dimeer en de Troponine T, deze hoeven niet telefonisch te worden
aangemeld.
Indien de uitslag na 17:00 uur bekend is dan wordt deze doorgebeld naar het opgegeven 06- nummer (huisarts) of via de Huisartsenpost.
Spoedpakket eerstelijn:

N.B De hierboven genoemde bepalingen worden onafhankelijk van de status “spoed” doorgebeld
indien de uitslagen (sterk) afwijkend zijn!
Voor aanvragen microbiologie wordt bij spoed verzocht contact op te nemen met de arts- microbioloog, via telefoonnummer 015- 260 46 00.





Bied het materiaal en aanvraagformulier apart aan én meld de medewerk(st)er
logistiek, bij het ophalen van het materiaal, dat er een spoed-aanvraag bij zit.
Afwijkende (spoed)aanvragen worden altijd doorgebeld, ook buiten kantooruren.
Hiervoor is het noodzakelijk dat op het aanvraagformulier een
bereikbaarheidstelefoonnummer vermeld staat waar we, ook na kantooruren, uitslagen
kunnen doorgeven;
Noteer het actuele telefoonnummer van uw patiënt bij de NAW gegevens;

Ordergegevens
Hierin kunt u relevante informatie kwijt die op het uitslagen rapport moet worden vermeld. Daarbij is
dit vak bedoeld voor informatie over de order. Gegevens die genoteerd kunnen worden zijn:
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gestuwd/ongestuwd afgenomen, voor/na dialyse, moeilijk te prikke n, PortaVita, namen van een
locatie waar de patiënt zich bevindt etc.
Rekening aan
Factuurregels zitten, volgens afspraak met de aanvrager, binnen de AGB code ingebakken in het
facturatiesysteem. Indien de patiënt verzekerd is, wordt de rekening naar de zorgverzekeraar
verstuurd. Indien u een afwijking heeft met betrekking tot het ontvangen van de rekening of wil
verduidelijken waar de rekening naar toe moet, kunt u op het standaard aanvraagformulier aangeven
waar de rekening naartoe moet.
U kunt het vakje “Aanvrager” aankruisen indien u de rekening van de patiënt wil ontvangen en de
rekening niet naar de zorgverzekeraar of de patiënt wil versturen.
U kunt het vakje “Patiënt” aankruisen indien de patiënt de rekening thuis wil ontvangen bijvoorbeeld
als de patiënt niet verzekerd is of de rekening niet via de zorgverzekering wil betalen.
8. Pakketcodes
We hebben standaard pakketten met diverse testen, deze streept u in dit vak aan. Meer informatie is
te verkrijgen bij de regio coördinator.
9. Ketenzorgpakketten
Het laboratorium heeft drie codes beschikbaar voor aanvraag van ketenzorgpakketten gebaseerd op
de NHG standaarden:
CVRM Jaarcontrole

Diabetes jaarcontrole

Diabetes kwartaalcontrole

Glucose nuchter

Glucose nuchter

Glucose nuchter

Natrium en Kalum

HbA1C

HbA1C

Kreat EGFR

Albumine kreat ratio

Cholesterol, LDL chol, HDLchol en
ratio, triglyceriden

Cholesterol, LDL chol, HDL chol en
ratio

Albumine kreat ratio

Kreat EGFR
CK
ALAT
Natrium en Kalium

10. Overig onderzoek
Indien u een test wenst af te nemen die niet op het labformulier voorkomt, kunt u deze handmatig
bijschrijven in het ‘overig onderzoek’ vak.
Bij een niet vaak voorkomende test of een door arts bijgeschreven test:
Voor het afnamemateriaal en de bijbehorende afname- en vervoercondities verwijzen wij u naar
onze laboratoriumgids: labgids.nl of naar de “Afname en verzendmedia” kaart.
Mocht u een test niet kunnen vinden of niet kunnen voldoen aan de afname- en vervoercondities
dan kunt u contact opnemen met het Klant Contract Centrum via het telefoonnummer: 0882604000.
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11. Laatste inname
Indien de patiënt een aanvraag heeft voor spiegelbepaling na medicatie, kunt u dit hier de innametijd
vermelden.
12. Point-of-Care (uitslagen)
Het is, in overleg met de Regiocoördinator Diagnostiek, mogelijk om apparatuur in bruikleen te
krijgen voor POCT-aanvragen. Hiervoor wordt een aanvraag POCT apparatuur in bruikleen opgesteld.
U tekent vervolgens een bruikleenovereenkomst met RHMDC.
POCT-apparatuur dient gekoppeld te worden met ons netwerk waardoor de uitslagen digitaal, via
ons, bij u in uw HIS komen.
Indien een uitslag via POCT verkregen is, maar er problemen zijn met de digitale koppeling, vragen
wij u het uitslagenbonnetje in het daarvoor bestemde gedeelte op de achterkant van ons
aanvraagformulier te plakken. Plak geen plakband over de uitslag heen, hierdoor is een uitslag niet
meer leesbaar. Dit formulier kunt u, met barcode, meegeven aan de medewerk(st)er Logistiek.
Wilt u bij storing van de koppeling of van de apparatuur direct contact opnemen met de
regiocoördinator diagnostiek?
13. Legenda
Wilt u in dit vak de afgenomen materialen noteren? De afnamevolgorde is hier terug te vinden.
14. Aandachtspunten
Voor sommige bepalingen zijn er extra aandachtspunten. Deze vindt u terug door te kijken naar het
cijfer met bijbehorende tekst welke achter de aanvraag staat.
15. Afnamelocatie, naam, passantensticker
In dit vak wordt de naam of paraaf gezet van de persoon die de bloedafname verricht. Tevens kan dit
vak gebruikt worden om aan te geven dat er een patiënt wordt geprikt of materiaal inlevert die geen
patiënt is in de praktijk. Het laboratorium kan dat voor de juiste financiële afhandeling zorgen. Als
dit voor uw praktijk van belang is maakt de regiocoördinator met u specifieke afspraken hierover.
Bij deze afhandeling plakt u een sticker met een van de volgende codes:
DX01 voor regio Delft en omstreken
RX01 voor regio Den Haag en Rijswijk
AX01 voor regio Amsterdam
LX01 voor regio Limburg

De stickers kunnen besteld worden via de website RHMDC.nl of via de regiocoördinator.
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Afnamebuizen
6. Afnamematerialen en houdbaarheid
Afnamebuizen
Zie: Afnamebuizen venapunctie
Houdbaarheid
Alle materialen hebben een houdbaarheidsdatum op het etiket staan. Het is aan te raden deze
houdbaarheid te bewaken en op tijd nieuwe voorraad te bestellen als deze datum nadert.
Materialen die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden mogen niet meer gebruikt worden.
Afname volgorde en mengen
Bij het prikken moet de afnamevolgorde aangehouden worden en direct rustig gezwenkt worden
volgens onderstaand afnamekaartje.

Pagina 11 van 16
Handleiding map werkinstructie formulier versie 1

Hoeveel buizen?
Onderstaand schema kan gebruikt worden als leidraad om het aantal buizen met bijbehorende
barcodestickers te bepalen.
Belangrijk:
Eén gele 8.5 ml buis en één lichtgroene buis, bevat voldoende materiaal, ongeacht het aantal
aanvragen. Dubbele buizen zijn niet nodig en niet wenselijk.
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Bewaarcondities
In de laboratoriumgids staat per analyse vermeld wat de afname-/ bewaarcondities zijn.
In onderstaande tabel de hoofdlijnen van de bewaarcondities.

Routine
Hematologie

Routine
Klinische
Chemie

D-Dimeer

Vanaf afname tot
Bewaartermijn
transport:
Op kamertemperatuur. Binnen 24 uur inleveren met
uitzondering van de manuele
differentiatie*.

De buizen met gele
dop voorafgaand aan
centrifugeren een half
uur laten staan, op
kamertemperatuur.
Buizen met groene
dop kunnen wel direct
worden
gecentrifugeerd

* Als het materiaal ouder is
dan 6 uur kan er, indien er een
afwijkend beeld wordt
geconstateerd, geen manuele
differentiatie worden gedaan.
Routine chemie kan ongecentrifugeerd tot 8 uur na
afname worden
getransporteerd.
Gecentrifugeerde routine
chemie mag langer dan 8 uur
na afname worden
getransporteerd.

Bijzonderheden
Indien transport de
volgende dag
plaatsvindt, in de
koelkast bewaren.
Indien transport de
volgende dag
plaatsvindt, kan er geen
manuele differentiatie
worden uitgevoerd.
Indien geen centrifuge
aanwezig, dan is het
transport hierop
afgestemd.
Indien transport de
volgende dag
plaatsvindt, kunt u de
gele en groene buis,
mits gecentrifugeerd, in
koelkast bewaren.

Op kamertemperatuur. Binnen 6 uur

Troponine T
PT of INR

Op kamertemperatuur. Binnen 6 uur
Op kamertemperatuur. Moet op de dag van afname
ingeleverd zijn.
APTT
Op kamertemperatuur. Moet binnen 4 uur op het
Fibrinogeen
voorbewerkingslaboratorium
Anti-trombine
zijn. Houdt u daarbij rekening
met de transporttijd naar het
voorbewerkingslaboratorium.
Overige stolling
Zie labgids.nl
Niet frequent
Zie labgids.nl
Zie labgids.nl
voorkomende
bepalingen
Microbiologie
2⁰C tot 25⁰C.
Binnen 24 uur inleveren.
en urine
DNA onderzoek (PCR) binnen
72 uur inleveren.
Pathologie
Op kamertemperatuur.
Bijzonderheden Worden zoveel
mogelijk op het
aanvraagformulier
vermeld.

Zie laboratoriumgids.
Vóór afname altijd in
overleg met teamleider
bloedafname, het Klant
Contact Centrum of uw
Regiocoördinator
Diagnostiek.
Of neem contact op
met het Klant Contact
Centrum.
Zie bijlage 5: Afname en
verzendmedia
overzicht.
In formaldehyde 4 %.
Neem eventueel
contact op met het
Klant Contact Centrum..
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Rapportage
10. Rapportage
Rapportage via Lifeline
De uitslagen worden in principe alleen via Lifeline aan u beschikbaar gesteld. Verder kunt u uitslagen
realtime via internet bekijken in Cyberlab of via de Regioviewer. Wanneer u niet beschikt over een
HIS of aangesloten bent op Lifeline, vraag dan naar de mogelijkheden voor digitale verzending van de
uitslagen aan uw Regiocoördinator Diagnostiek.
De rapportage via Lifeline vindt meerdere malen per dag plaats. U zult daarom gedeeltelijke uitslagen
ontvangen. Het is helaas niet mogelijk alleen complete uitslagen te sturen. Het geeft een te grote
vertraging door testen die niet in routine worden uitgevoerd.
Afwijkende uitslagen doorbellen
Bij sterk afwijkende uitslagen buiten de doorbelgrenzen wordt als volgt gehandeld:
a) De beschikbare uitslag wordt direct doorgebeld of via beveiligde mail toegezonden;
b) Het verzenden wordt telefonisch bevestigd;
c) Bij een noodsituatie wordt gebruik gemaakt van de nood/spoedlijn van uw praktijk .
In onderstaande tabel staan de waarden waarbij we de extra rapportage in gang zette n. Voor
kinderen < 17 jaar gelden andere grenzen.

Doorbelgrenzen
Bepaling
HEMATOLOGIE
BSE
Leukocyten

Ondergrens Bovengrens

Opmerkingen

<2

> 100
>30

Alleen fax naar aanvrager
Een acute leukemie en sikkelcellen worden altijd
doorgebeld. Buiten kantooruren bij leukocyten >
30 de volgende dag microscopische differentiatie

Hemoglobine
(Hb)
Trombocyten
APTT
PT
Fibrinogeen
INR
D-Dimeer
CHEMIE
Natrium
Kalium
Calcium

<4,0

-

<20
<1,0
-

>74
>23,6
>4,5
>500

Kreatinine
Gamma GT
ASAT
ALAT
CK
Glucose
hs Troponine T
Troponine POCT

<120
<3,0
<1,8

>155
>6,0
>3,0

<2,5

>350
> 3.000
> 5.000
> 5.000
> 10.000
>25,0
>14
>17

Bij normaal albumine. Buiten kantooruren alleen
fax naar aanvrager.
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CRP

-

>150

Buiten kantooruren alleen fax naar aanvrager

Op doordeweekse dagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur worden de afwijkende waarden doorgebeld
naar de huisartsenpraktijk.
Buiten kantooruren worden de afwijkende waarden doorgebeld naar de huisartsenpost of naar een,
door u eerder opgegeven, telefoonnummer. Tevens wordt een fax gestuurd naar de praktijk van de
huisarts.
Voor de HAP is het van cruciaal belang dat altijd het telefoonnummer van de patiënt vermeld staat
op het aanvraagformulier, zodat de HAP eventueel contact op kan nemen met de patiënt.
Spoedaanvragen worden altijd doorgebeld. Hiervoor is het noodzakelijk dat op het
aanvraagformulier het telefoonnummer van de aanvrager of diens vervanger vermeld staat. De
aanvrager of diens vervanger moet ook buiten kantooruren beschikbaar zijn op dit telefoonnummer.
Door het laboratorium toegevoegde testen
Als na het bepalen afwijkende waarden gemeten worden dan wordt door het laboratorium, van de
hieronder genoemde bepalingen, direct een aanvullende test toegevoegd.
Test

Resultaat

Toegevoegde test

TSH
(Thyroid
Stimulerend
Hormoon)
in Serum
Bilirubine Totaal
in serum
Hepatitis B (infectie)
Surface Ag + Core
in Serum

< 0,35 - > 4,94 mU/l

Thyroxine Vrij (FT4)

> 20 µmol/l

Bilirubine geconjugeerd (Directe bilirubine)

Pakket van
HBs-antigeen en
HB-core antistoffen

Zonodig voor het vaststellen van een infectie
 HBs-antistoffen
 HB-core IgM-antistoffen
 HBe-antigeen
 HBe-antistoffen

Inhalatie allergenen
in serum

Indien positief
worden IgE en de
afzonderlijke allergenen
bepaald









Boompollenmengsel (tp9)
Huisstofmijt (d1)
Graspollenmengsel (gp3)
Hondenroos (e5)
Kattenroos (e1)
Kruidpollenmengsel (wp3)
Schimmelmengsel (mp1)

Voedselmengsels 1
in Serum

Indien positief worden
afzonderlijke allergenen
bepaald
Bij kinderen < 4 jaar
wordt automatisch ook
een notenmengsel
bepaald.








Eiwit (kippenei) (f1)
Melk (koemelk) (f2)
Pinda (f13)
Soja (f14)
Tarwe (f4)
Vis (kabeljauw) (f3)

Urine kweek

Afhankelijk van de
hoeveelheid bacteriën,
het aantal soorten
bacteriën en het gebruik
van antibioticum wordt de

Gevoeligheid (Antibiogram)
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gevoeligheid bijbepaald.

Anemie: Hb, MCV +
vervolgdiagnostiek

Indien Hb < ondergrens

Indien toegevoegde
ferritine >= 15 ug/L

 Ferritine
 CRP
Mits er een lithium heparine buis ontvangen is
 Bezinking
 IJzer
 Transferrine
 Kreatinine
 EGFR
 LD
 Vitamine B12
 Foliumzuur
 Reticulocyten
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