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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

B
io

lo
g

ics

7

34053
@6438
v.8

Diagnostiek BV
Plesmanlaan 125

1066 CX Amsterdam

Laboratorium 
(020) 512 3248

Algemene
inlichtingen

(020) 512 3479

 Code aubergine

Temperatuurlimiet 
2°C - 8°C

*
Extra informatie:
Medisch relevante 
informatie over 
de patiënt / 
Afwijkend primair 
monster. 

Biologic (oorspronkelijke)

Abatacept (Orencia)
 
Adalimumab (Humira)
 
Certolizumab (Cimzia)

Etanercept (Enbrel)
 
Golimumab (Simponi)
    
Infliximab (Remicade)
 
Natalizumab (Tysabri)
 
Nivolumab (Opdivo)
 
Omalizumab (Xolair)

Rituximab (Mabthera)
 
Tocilizumab (Actemra)
 
Trastuzumab (Herceptin)
 
Ustekinumab (Stelara)
 
Vedolizumab (Entyvio)

Concentratie in 
serum

 J301 concentratie 
 

 J291 concentratie
 

 J304 concentratie
 

 J295 concentratie
 

 J306 concentratie
  

 J289 concentratie
 

 J299 concentratie
 

 J317 concentratie
 

 J309 concentratie

 J293 concentratie
 

 J311 concentratie
 

 J298 concentratie
 

 J134 concentratie
 

 J135 concentratie

Antistoffen tegen

 

 
 J290 antistoffen tegen

 
 J303 antistoffen tegen

 
 J305 antistoffen tegen

  
 J288 antistoffen tegen

 
 J307 antistoffen tegen

 
 J318 antistoffen tegen

 
 J308 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
 

 

 

 

 

 

Serummonsters dienen afgenomen te worden kort voordat het betreffende therapeuticum wordt toegediend.

Datum laatste toediening Dosis

• 1 ml serum

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

Gebruik van restant materiaal 
In een beperkt aantal gevallen wordt het restant van ingezonden patiënten-
materiaal geanonimiseerd gebruikt voor validatie, kalibratie van apparatuur en 
wetenschappelijk onderzoek. Indien de patiënt hier bezwaar tegen heeft kan 
men op ieder moment contact opnemen met het management Diagnostiek, te 
bereiken op (020) 512 3379 of per e-mail diagnostiek@sanquin.nl. Ook als u als 
inzender verneemt dat de patiënt bezwaar heeft tegen het nader gebruik van 
restmateriaal verzoeken wij u om dit bij Sanquin te melden via eerder genoemde 
contactgegevens. De inzender draagt de verantwoordelijkheid na te gaan dat het 
door hen aangeleverde patiëntmateriaal aan Sanquin Diagnostiek gebruikt mag
worden voor bovengenoemde doelen (conform de ‘geen-bezwaar procedure’ 
volgens de WGBO).  

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

Privacy/AVG 
Informatie over de nieuwe privacywet, de Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG): zie de website www.sanquin.org

Bij gebruik van biosimilar,
s.v.p. de naam vermelden

Overige Biologics  Neem telefonisch contact op of email biologics@sanquin.nl
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