
 

                 

 

 

 

 

       Aanvraag zwangerschapsdiagnostiek 
 
Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium /  Medische Microbiologie 
Postbus 5500 6130 MB Sittard-Geleen / Tel. 088-4597718 
Aanvraagformulieren bestellen: klinischechemie@zuyderland.nl 

 

 

 

Aanvrager 
Naam  : …………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………… 

Woonpl. : …………………………………………………………………… 

Praktijk : ....................................................................... 

Telefoon : …………………………………………………………………… 

AGB nr. : …………………………………………………………………… 

Patiëntgegevens 

Naam, voorletters : …………………………………………………………………………………………………………… 

Eigennaam : …………………………………………………………………………………………………………… 

Geb. datum : …………………………………………………………………………………………………………...  

Adres : …………………………………………………………………………………………………………… 

PC, woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………… 

BSN nummer : …………………………………………………………………………………………………………… 

 Gegevens (bloed)afname 

Datum   : ………………………………………………………… 

Tijdstip  : ……………………..…………………………………. 

Paraaf 

bloedafname : ………………………………………………………… 
 
Bloedafname kan ook via de priklocaties van Zuyderland; zie  www.zuyderland.nl 

Klinische gegevens 

Pariteit : ………………………………..…… 

Datum partus : …………………………………….. 
 

 

 

 

Patient in bezit van bloedgroepkaart ander ziekenhuis? 

   Ja (s.v.p. kopie kaart meesturen of vermeld ziekenhuis waar kaart van afkomstig is.  

 

□ PSIE, 12e weeks zwangerschapsonderzoek 1   (ABO-, Rhesus-D, -c bloedgroep, erytrocytantistoffen, HIV, HBsAg, Syfilis) 

    (niet vóór 9
e
 week uitvoeren) 

□ Hb, MCV 2 

□ Glucose nuchter 2 

□ Glucose 2 uur na maaltijd 2 

□ Glucose tolerantie test 4 (GGTZ) 

□ 12e weeks combinatie test (vóór bloedafname eerst echoscopie uitvoeren) 

□ HCG 2 

□ Urine screening 2 

□ Rubella IgG1 (indien niet gevaccineerd) 

□ TORCH- pakket1 (Toxoplasma IgM, Rubella IgM, CMV IgM, HSV IgM) 

□ Varicella IgG1 (bij onbekende status doorgemaakte waterpokken)

□ Parvo virus B19 (5e
 ziekte) 

□ Groep B streptokokken (GBS) 3 

□ Overige onderzoeken 4: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

27e week zwangerschapsonderzoek 

Aanvragen middels formulier 27 Sanquin 

Diagnostiek; Rhesus-D / Rhesus-c immunisatie 

(blauwe band) of Claus aanvraagformulier. 

 
In opdracht van Gynaecoloog : _________________________ (naam gynaecoloog invullen) 

 

Bloedafname TOX-lab via poliklinische bloedafname Zuyderland: 
Locatie Heerlen : melden bij balie (spoed aanvraag) 
Locatie Sittard : neemt u een spoednummer aan de ticketzuil 
Datum/Tijd bloedafname: ____________ / ____________ uur 
*Informatie medewerker bloedafname; aanvraag gynaecoloog staat in GLIMS 
 

Spoed TOX-lab      Uitsluitend aanvragen i.o.m. gynaecoloog 

Diagnostiek 

□ Patiënt geeft geen toestemming voor evt. (anoniem) gebruik van patiëntmateriaal voor onderzoeksdoeleinden (anders dan hier vermeld).                              2019_3 

Extra informatie;  
1  Afname 1x stolbloed (5 ml) en 1x EDTA bloed (3ml). Geen extra afnamebuizen nodig voor TORCH-pakket, Varicella, Parvo, Rubella 
2  

Afname/ afgifte alleen op een van de priklocaties van Zuyderland i.v.m. stabiliteit materiaal 
3
  Uitstrijk cervix en anus (e-swab medium met roze dop) 

4
  Neem contact op met het klinisch chemisch laboratorium of medische microbiologie 


