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7 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

Naam

Ziekenhuis

Afdeling

Adres

Postcode en plaats

Vorig Sanquin onderz.nr.

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

7

34053
@6438
v.10

Diagnostiek B.V.
Plesmanlaan 125

1066 CX Amsterdam

Laboratorium 
(020) 512 3248

Algemene
inlichtingen

(020) 512 3479

 Code aubergine

Temperatuurlimiet 
2°C - 8°C

Biologic *
 
 

Abatacept
 
Adalimumab
 
Certolizumab

Dupilumab
 
Etanercept
 
Golimumab
    
Infliximab
 
Natalizumab
 
Rituximab
 
Tocilizumab
 
Ustekinumab
 
Vedolizumab

Concentratie in 
serum

 J301 concentratie ***
 

 J291 concentratie
 

 J304 concentratie
 

 J112 concentratie
 

 J295 concentratie
 

 J306 concentratie
  

 J289 concentratie
 

 J299 concentratie
 

 J293 concentratie
 

 J311 concentratie
 

 J134 concentratie
 

 J135 concentratie

Antistoffen tegen **
 
 
 

 
 J290 antistoffen tegen

 

 

 
 J305 antistoffen tegen

  
 J288 antistoffen tegen

 
 J307 antistoffen tegen

 
 J292 antistoffen tegen

 
 J310 antistoffen tegen ***

 
 J133 antistoffen tegen

 
 J316 antistoffen tegen

Eerst concentratie 
bepalen, indien verlaagd, 
dan antistoffen bepalen
 

 
 J283 cascade

 

 

 
 J313 cascade

 J285 cascade
 

 

 

 

Het serummonster dient afgenomen te worden kort voor toediening van de biologic (therapeutisch dal). • 1 ml serum

Meer informatie over biologic-testen: zie sanquin.org/biologics 

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.  

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

Privacy
De informatie die op dit aanvraagformulier 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.

Uw biologic nog niet in bovenstaande lijst?  E-mail biologics@sanquin.nl voor de mogelijkheid tot snelle ontwikkeling van een assay.
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* Biosimilars worden in onze testen met dezelfde nauwkeurigheid gemeten als de oorspronkelijke biologic.

** De bepaling “antistoffen tegen” heeft met name relevantie bij aangetoond verlaagde concentratie biologic.

*** Enkel voor onderzoeksdoeleinden.

**** Medische relevante informatie over de patiënt / afwijkend primair monster.


