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hematologie

Result Laboratorium Huisartsenformulier

Afnemer

Algemeen onderzoek

� 30002491�versie�II�•�10-15

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

[naam] [postcode]  [plaats]

[straat]  [telefoon]

Acute keelpijn

Acuut coronair syndroom

Anemie

Artritis

Atriumfibrileren

Bloedingsneiging

CVRM

Delier

Diabetes mellitus type 2

Diepveneuze trombose

Hartfalen

Hemochromatose

Leveraandoeningen

Overgangsklachten

Schildklieraandoening

Psychogeriatrie

Prostaat en mictieklachten

Overgevoeligheid

Subfertiliteit & infertiliteit

TIA

Urineweginfectie

Zwangerschap en geboorte

Geneesmiddelentherapie

Infectieziekten/microbiologie

bepalingen op alfabet

Overige testen:

naam en meisjesnaam: M / V

voorletters: geb.datum:

adres:

postcode:

woonplaats:

verzekering + nr:

BSN nr: 

Niet beschrijven!
plak hier monsternummer

 uitslagen vandaag faxen

 faxnr:

 cito

 tel. nr: 

 keuring  NAW invullen

 copie  NAW invullen

naam:

adres: 

postcode: 

woonplaats: 

 

 opmerkingen:

  BSE glucose

  Hb TSH

 CRP

 leukocyten

 

 EbV (Pfeiffer serologie)

 leukocyten, differentiatie

 

 troponine

 CK-MB

 diagnostiek: Hb, MCV +

 vervolgonderzoek

 controle: Hb, MCV

 Hb pathie: scr. + vervolgoz.

 Jicht

 diagnostiek: urinezuur

 controle:

 urinezuur, kreatinine, MDRD

 RA diagnostiek:

 reumafactor

 anti CCP

 Hb, TSH, glucose

 hartfalen:

 NT-pro BNP

 controle digoxinegebruik:

 kreatinine, MDRD

 kalium

 aPTT, PT, trombocyten                 !

 controle:  PT/INR

 risico inventarisatie preventie:

 HDL-cholesterol, cholesterol

 risico inventarisatie CVRM:

 HDL, cholesterol, glucose, kreat, MDRD

 aanvang medicatie:

 lipidenprofiel

 kalium, kreatinine, MDRD

 microalbumine

 FH diagnostiek:

 lipidenprofiel, glucose 

 TSH, ALAT, γGT

 CRP, Hb, glucose, kreatinine

 MDRD, TSH

 natrium, kalium

 ALAT, γGT

 calcium, albumine

 glucose 

 risicoinventarisatie:

 HbA1c, kreatinine, MDRD

 lipidenprofiel

 microalbumine/kreat ratio in urine

 controle: HbA1c, glucose

 jaarlijks: HbA1c, kreatinine,MDRD,

  glucose, lipidenprofiel

 microalbumine/kreat ratio in urine

 kalium

 glucosemeter controle

 D-dimeer

 NT-pro BNP

 aanvullende testen:

 Hb, Ht, glucose, TSH,

 CRP, leukocyten, differentiatie

 ALAT, ASAT, γGT, lipidenprofiel

 controle medicatie:

 natrium , kalium

 kreatinine, MDRD

 ferritine, TIJBC, Hb

 zonodig DNA diagnostiek

 vervolgdiagnostiek

 ALAT, CRP, Hb, glucose

 DNA diagnostiek

 ALAT

 totaal bilirubine

 hepatitis zie infectieziekten

 ureumademtest *

 helicobacter pylori in feces

 helicobacter pylori serologie

 parasitologisch feces onderzoek 

 feceskweek via RLM kweekformulier

 coeliakie serologie: tTGA, IgA

 coeliakie DNA: DQ2/DQ8

 lactose intolerantie: DNA diagn.

 neonatale bilirubine

 urinescreening

 microalbumine/kreatinine ratio in urine

 kreatinine, MDRD

 vervolgdiagnostiek:

 kreatinine, MDRD, HDL, glucose

 Hb, kalium, calcium,

 fosfaat, albumine, PTH

 menopauze: FSH

 zwangerschapstest

 Hb, MCV indien afwijkend doortesten

 TSH, indien afwijkend vrij T4

 inhalatieallergeen screening

 voedselallergeenscreening

 specifiek allergeen:

 ……………...………....……………...…....

 urinescreening

 kreatinine, MDRD

 PSA, indien afwijkend vPSA

 BSE, Hb, glucose,

 kreatinine, MDRD, TSH

 op indicatie:

 natrium, kalium

 ALAT, γGT

 vitamine B12, foliumzuur

 vitamine B1 en B6

 diagnostiek: TSH

 thyreoditis: BSE, leuko, vrij T4

 Graves: anti TSH receptor as.

 controle: TSH, vrij T4

 semenanalyse 

 controle na vasectomie 

 glucose

 HDL-cholesterol, cholesterol

 BSE

 urinescreening

 urinekweek

 Hb, MCV

 TSH, vrij T4

 anti TSH receptor as.

 glucose 

 glucose 2 uur na ontbijt

 OGTT *

 innametijd geneesmiddel: ……

 digoxine, kalium (voor inname)

 lithium,TSH, MDRD

 (12 uur na inname)

 drugsscreening in urine

 cannabis cocaine

 opiaten XTC

 andere geneesmiddelen:

 innametijd geneesmiddel: ……………...………...

 amytriptyline carbamazepine

 imipramine valproïnezuur

 fenytoïne nortryptiline

 Hepatitis infectie diverse serologie

 hepatitis A AST, anti DNAse

 hepatitis B chlamydia IgG

 hepatitis C cytomegalie

 hepatitis E Epstein barrvirus

 status na vacc. herpes

 hepatitis A kinkhoest

 hepatitis B legionella

 SOA Lyme

 HIV parvovirus

 Lues mycoplasma

  toxoplasmose

  varicella

 α1 foetoproteine kalium

 ALAT kreat. klaring

 albumine LDH

 alk. fosfatase leukocyten

 amylase LH

 ANA magnesium

 anti CCP malaria

 ASAT microalbumine

 bilirubine M-proteine

 bloed in feces natrium

 bloedbeeld oestradiol

 BSE parathormoon

 CA 125 progesteron

 calcium prolactine

 calprotectine reticulocyten

 CEA reumafactor

 CK serum ijzer

 CRP spijtserum

 differentiatie testosteron

 eiwit in 24 uurs urine TIJBC

 ferritine totaal eiwit

 foliumzuur transferrine

 fosfaat trombocyten

 FSH ureum

 γGT urinescreening

 Hb vitamine B12

 HLA B27 vitamine D

 HCG

 IgA, IgG, IgM

  ...........................................................................

  ...........................................................................

 0 0 0 0 0 0 0 0 A

 1 1 1 1 1 1 1 1 B

 2 2 2 2 2 2 2 2 C

 3 3 3 3 3 3 3 3 D
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 6 6 6 6 6 6 6 6 M
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Met zwart potlood invullen:

FOuT GOEDFOuT

nuchter

Maag-�en�darmklachten

Neonatale icterus

Nieraandoeningen

nuchter

nuchter

nuchter

nuchter

nuchter

nuchter
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RvA M  034

Result Laboratorium
dienstverlener in medische laboratoriumdiagnostiek

ALGEMENE INFORMATIE

Voor de meeste onderzoeken kunt u op een van de bloedafnamelaboratoria of prikposten in uw regio terecht, een afspraak maken is dan niet nodig. 
Neem altijd uw legitimatiebewijs en verzekeringsgegevens mee als u voor een onderzoek komt. 

U vindt onze afnamelaboratoria in de poliklinieken van het Albert Schweitzerziekenhuis en Rivas
Albert Schweitzerziekenhuis
 polikliniek Dordwijk  Albert Schweitzerplaats 25  Dordrecht
 polikliniek Amstelwijk van der Steenhovenplein 1  Dordrecht
 polikliniek Sliedrecht  Wilhelminastraat 75  Sliedrecht
 polikliniek Zwijndrecht  Langeweg 336  Zwijndrecht
Rivas
 polikliniek Beatrixziekenhuis  Banneweg 57  Gorinchem
 Lingepolikliniek  Lingesteijnplantsoen 3  Leerdam

Alle locaties en openingstijden van Result Laboratorium prikposten of bloedafnamelaboratoria bij u in de buurt zijn te vinden op
www.resultlaboratorium.nl of telefonisch op te vragen. Op de website vindt u ook meer informatie over Result Laboratorium,
laboratoriumtesten en instructiefolders.

CONTACT
telefoon (tussen 8:00 en 16:30 uur)
Dordrecht en omstreken  078-6541532
Gorinchem en omstreken  0183-644800

Afgenomen materiaal dat niet meer nodig is voor verder onderzoek kan worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden. Het materiaal wordt in dat geval
ter bescherming van de privacy ontdaan van uw persoonlijke gegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij de bloedafname
kenbaar maken. In dat geval wordt het overblijvend materiaal vernietigd.

TOELICHTING TESTEN
Indien vermeld bij de aangestreepte test:

nuchter  Op de dag voor het onderzoek vanaf 22:00 niet meer eten, drinken of roken. Het is wel toegestaan om water
 of thee zonder toevoegingen te drinken. Als u medicijnen gebruikt dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent,
 tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken.
urineportie  Vang urine op in een urinepotje., deze potjes zijn te verkrijgen bij uw huisarts of afnamelaboratorium.
24 uur urine / @ Afname- en/of instuctiesets zijn te verkrijgen bij uw huisarts of afnamelaboratorium.
feces  Doe met behulp van een spatel wat feces in een potje. Potje verkrijgbaar bij uw huisarts of afnamelaboratorium.
*  Voor dit onderzoek moet een afspraak gemaakt worden.

INFORMATIE PROFESSIONALS
CONTACT

Result Laboratorium, klinische chemie  Dordrecht en omstreken  078-6541532
  Gorinchem en omstreken  0183-644800
Dienstdoende klinisch chemicus   078-6541529
Aanmelden thuisprikbezoek  Dordrecht en omstreken  078-6541532
  Gorinchem en omstreken  0183-644480
website  www.resultlaboratorium.nl
mail   info@resultlaboratorium.nl

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie  078-6523163
Dienstdoende microbioloog  Dordrecht en omstreken  078-6523160
  Gorinchem en omstreken  0183-644271
buiten kantooruren via de receptie  
van de ziekenhuizen  A Schweitzerziekenhuis  078-6541111
  Beatrixziekenhuis  0183-644444
website   www.rlm- microbiologie.nl

(Klinisch) Farmacologisch en Toxicologisch laboratorium 078-6542995
dienstdoende ziekenhuisapotheker   078-6542995
buiten kantooruren via de receptie A. Schweitzerziekenhuis  078-6541111

INHOUD PAKKETTEN
inhalatiescreening: graspollen, schimmels, boompollen, kruidpollen, huismijt, katten- en hondenroos
voedselscreening: eiwit, melk, tarwe, pinda, soja, kabeljauw, hazelnoot, cashewnoot
bloedbeeld: Hb, Ht, MCV, RDW, leukocyten, trombocyten
lipidenprofiel: cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden.

buistype (met afnamevolgorde en zwenk getal)
  
 type volume dopkleur zwenken
  

 9NC  4,5 ml blauw 8x
 LHPST II  3,0 ml groen 8x
 K2E  4,0 ml roze 8x

¶  K2E  4,0 ml paars 8x

 NaF  2,0 ml grijs 8x
   SST II  5,0 ml geel 6x

  urine  6,0 ml
 urine  8,0 ml
 urine  11 ml kweek
 
F feces
! cito aanleveren
T innametijd geneesmiddel vermelden

30002491�versie�II�•�10-15

K

Æ

24

Voor priklocaties: 
http://resultlaboratorium.nl/priklocaties/


