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Het immunologisch laboratoriumonderzoek (immunodiagnostiek) van de afdeling Immunologie wordt 
uitgevoerd binnen het Laboratorium Medische Immunologie (LMI) en heeft betrekking op de volgende 
scopes medische immunologie:  

 Auto-immuunziekten en inflammatoire aandoeningen 

 Allergische aandoeningen  

 Maligne hematologische aandoeningen 

 Immuundeficiënties 

 Transfusie 
 
Indien materiaal wordt ingestuurd naar het LMI ten behoeve van immunologisch laboratoriumonderzoek, 
dan gelden de huidige algemene voorwaarden van het Erasmus MC als dienstverleningsovereenkomst 
tussen het LMI en de inzender. Deze algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen: 
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/laboratorium-diagnostiek.  

Het LMI is op werkdagen geopend van 08:30 - 17:00. Gedurende deze openingstijden kunnen monsters 
in ontvangst genomen en verwerkt worden en kunt u telefonisch contact met ons opnemen. U wordt 
verzocht geen gebruik te maken van ons buizenpoststation (513) na 16:00 uur. Materiaal voor cellulaire 
(en moleculaire) analyse dient op vrijdag voor 15:00 uur op het LMI aanwezig te zijn. Indien materiaal 
mogelijk later arriveert dan de aangegeven openingstijd, dient dit gedurende openingstijd met de Front 
Service Immunologie overlegd te worden. Zonder overleg, dient materiaal voor serologische analyse 
buiten kantooruren altijd direct naar het AKC gestuurd te worden.  
 
Immunologisch laboratoriumonderzoek buiten reguliere openingstijden 
 
Gedurende het weekend (vrijdagavond van 17:00 tot ca. 22:30 uur, zaterdag tussen 09:00 en ca. 22:30 
uur en zondag tussen 09:00 en ca. 22:30 uur) en op feestdagen (tussen 09:00 en ca. 22:30 uur) zijn een 
dienstdoend laboratoriumspecialist medische immunologie en analist oproepbaar voor cellulaire analyse 
van (ontstold) bloed, (ontstold) beenmerg, liquor en weefsel i.h.k.v. vraagstelling maligne hematologische 
aandoeningen; deze dienst is uitsluitend beschikbaar voor interne aanvragers en in principe uitsluitend bij 
verdenking acute leukemie, bij verdenking cerebraal lymfoom en voor analyse foetomaternale transfusie 
(HbF bepaling). Voorts is aanvullend een analist oproepbaar voor serologische diagnostiek, eveneens 
uitsluitend beschikbaar voor interne aanvragers en in principe uitsluitend bij autoimmuun analyse van 
acute renale- of pulmonale insufficiëntie (ANA/ANCA/anti-GBM onderzoek). In ieder geval dient tevoren 
telefonisch met de dienstdoende laboratoriumspecialist medische immunologie overlegd te worden, direct 
bereikbaar op 06-30622730 of via het centrale Erasmus MC nummer 010-704 07 04. Voor 
bovengenoemde diagnostiek uitgevoerd buiten reguliere openingstijden van het LMI wordt een 
aanvullend tarief (diensttarief) gerekend. 

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/laboratorium-diagnostiek

