
 

 

  

 

 

 

 

Het bloed is gelukkig goed’, zeggen mensen wel, als hun behandelaar de resultaten van het 

bloedonderzoek met hen heeft besproken. Wij noemen bloed graag ‘een spiegel van het 

lichaam’. Het bevat bloedcellen en vervoert voedingsstoffen, bouwstoffen en afval- 

producten. De samenstelling van bloed is een afspiegeling van de conditie van de organen. 

Toch kan ons onderzoek niet in alle gevallen duidelijk maken of iemand gezond is of ziek. Bij 

veel ziekten geeft van de honderden mogelijke bloedonderzoeken vaak slechts één (of 

enkele) een afwijkend resultaat. Bij sommige ziekten geeft bloedonderzoek zelfs géén 

afwijkingen te zien. Het is belangrijk om de juiste selectie te maken van het uit te voeren 

laboratoriumonderzoek. Uw behandelaar heeft hier kennis van en bepaalt op basis van uw 

klacht en eventuele ziektegeschiedenis, al dan niet in overleg met de laboratoriumspecialist, 

welk onderzoek bij u zinvol is.  
 

De uitslag van ons onderzoek heeft vaak alleen betekenis in combinatie met uw 

ziektegeschiedenis en de bevindingen uit eventueel ander onderzoek. Al deze gegevens zijn 

bekend bij uw behandelaar. De laboratoriumspecialist kan uw behandelaar adviseren over 

de betekenis van onze resultaten. Vaak trekt uw behandelaar hieruit de conclusies voor 

diagnose en behandeling. Uitslagen en interpretaties van het onderzoek worden daarom 

gerapporteerd aan de behandelaar of verloskundige die het onderzoek heeft 

aangevraagd, waarna deze de uitslag dan met u kan bespreken.  
 

Mocht u zonder tussenkomst van de behandelaar toch over uw uitslagen willen beschikken 

dan kunt u schriftelijk een kopie van uw eigen laboratoriumuitslagen opvragen. Hiervoor 

moet u een verzoek indienen (zie bijlage) en kunnen administratiekosten in rekening worden 

gebracht.  U krijgt dan alleen een schriftelijk rapport, u krijgt geen toelichting op de 

resultaten.  
 

Wilt u meer weten over de achtergrond van laboratoriumbepalingen? Dan is de 

informatiedesk laboratoriumgeneeskunde misschien iets voor u. Kijk op de website voor meer 

informatie of het maken van een afspraak. 
 

Sommige laboratoriumonderzoeken kunt u ook zelf uitvoeren waarbij de uitslag direct 

bekend is.  Mensen met suikerziekte controleren zelf hun bloedglucose. Ook 

trombosepatiënten kunnen zelf hun stolling controleren. Op de site www.uwbloedserieus.nl 

kunt u meer informatie vinden over zelftesten (zin en onzin van zelftesten). Deze site wordt 

beheerd door de NVKC, de beroepsvereniging van de klinische chemie en 

laboratoriumgeneeskunde. Een groot gedeelte van de tekst van deze folder is ook afkomstig 

van deze site. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen. 

Contact 
Website www.resultlaboratorium.nl 

mail   info@resultlaboratorium.nl 

Telefoon maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 16:30 uur  

  Locatie Rivas     (0183) 644800  

Locatie Albert Schweitzerziekenhuis  (078) 6541532 

 

 Laboratoriumuitslagen   

PATIENTENINFORMATIE 

http://www.resultlaboratorium.nl/
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VERZOEK TOT AFSCHRIFT LABORATORIUMRESULTATEN 

 

Wie heeft recht op inzage en een kopie van de laboratoriumuitslagen? 

 Indien u ouder bent dan zestien jaar heeft u zelf het recht op inzage. 

 Uw familieleden hebben recht als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. 

 Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op 

directe inzage. Indien het kind tussen de twaalf en zestien jaar is moet hij of zij 

persoonlijk instemmen met het inzagerecht. 

 

De volgende stukken hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken: 

Een verzoek voor uzelf: 

 Verzoekformulier voor afschrift van laboratoriumresultaten 

 Kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs 

Een verzoek voor een andere persoon: 

 Verzoekformulier voor afschrift van laboratoriumresultaten 

 Kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs 

 Machtiging van de betreffende persoon en schriftelijke motivering 

Een verzoek voor een overleden persoon: 

 Verzoekformulier voor afschrift van laboratoriumresultaten 

 Kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs 

 Schriftelijke motivering 

Wettelijke bescherming van de privacy van de patiënt geldt ook na overlijden. De 

behandelaar van de overleden patiënt moet bepalen of de overledene bij leven geen 

bezwaar zou hebben gehad tegen het verlenen van inzage. 

Deze stukken verzenden naar: 

Result Laboratorium 

t.a.v. secretariaat 

Banneweg 57 

4204AA Gorinchem 

 

U ontvangt bevestiging van uw aanvraag, de afhandeling duurt één week. 

De kopie kunt u, na betaling van de administratieve kosten, ophalen (onder vertoning van 

een geldig identiteitsbewijs) op de door u aangegeven  locatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens patiënt: 

Naam    : 

voorletters   : 

geboortedatum  :         man          vrouw 

adres    : 

postcode en woonplaats : 

telefoonnummer overdag : 

email adres   : 

Gegevens aanvrager: 
Alleen invullen indien u een aanvraag doet namens genoemde patiënt. 

Naam    : 

voorletters   : 

relatie tot de patiënt  :    

adres    : 

postcode en woonplaats : 

telefoonnummer overdag : 

email adres   : 

 

Gegevens aanvraag: 

Ik wil een kopie van de laboratorium resultaten over de periode: 

van:   ..   -   ..    -   ….         tot :    ..   -   ..    -   ….          

Dit kom ik ophalen op het secretariaat van Result Laboratorium 

 in het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem 

 in het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Dordwijk te Dordrecht 

 

 

 

 

 

Ondertekening : 

Datum    : 

Handtekening patiënt     

 

Identiteitsbewijscontrole (in te vullen door medewerker Result Laboratorium) 

Nummer identiteitsbewijs:               geldig tot : 

Datum:      naam medewerker : 

 

 

 

 


