
 
 
Aanvraag Hemostase Onderzoek 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hemostase Antistollingscontrole 

☐  APTT 
Na afname plasma direct invriezen. 
Moet ingevroren in het EMC 
aankomen. 
Er is 1 mL plasma per 5 bepalingen 
nodig 

☐  Anti-Xa activiteit 

☐  Protrombinetijd  ☐  Ongefractioneerd (UFH)  

☐  Fibrinogeen Clauss  LMWH  

☐  Trombinetijd  ☐  Dalteparine ☐  Fondaparinux 

☐  Factor II activiteit  ☐  Danaparoïd ☐  Nadroparine 

☐  Factor V activiteit  ☐  Enoxaparine ☐  Tinzaparine 

☐  Factor VII activiteit ☐  Directe Xa remmer 

☐  Factor VIII activiteit (stolbepaling)  ☐  Rivaroxaban ☐  Apixaban 

☐  Factor VIII activiteit (chromogeenbepaling)  ☐  Edoxaban  

☐  Antistoffen tegen Factor VIII (Bethesda assay)1) ☐  Directe Trombine remmer 

☐  Factor IX activiteit  ☐  Dabigatran ☐  Argatroban 

☐  Factor IX activiteit (chromogeenbepaling)  

☐  Antistoffen tegen Factor IX (Bethesda assay)1) Fibrinolyse 

☐  Factor X activiteit ☐  Antiplasmine activiteit 

☐  Factor XI activiteit ☐  Plasminogeen 

☐  Factor XII activiteit  

☐  Factor XIII activiteit (chromogeenbepaling) Fibrine degradatieproducten 

☐  Antistoffen tegen overige stollingsfactor (Bethesda assay)1) ☐  D-dimeren 
     Betreft factor:    

 Bloedplaatjesfunctie 
Von Willebrand diagnostiek ☐  PFA (screening trombocytenfunctie) 

☐  VWF antigeen  1 x 2,7 mL citraatbloed ; niet afdraaien  

☐  VWF activiteit  Bloed moet binnen 2 uur na afname op laboratorium zijn  

☐  Antistoffen tegen VWF (Bethesda assay)1) ☐  Trombocyten aggregatie 

☐  VWF collageenbindingsactiviteit  Afname vindt plaats in het Erasmus MC  

☐  VWF multimeren analyse  Afspraak maken met het Hemostaselaboratorium  

      (indien VWF parameters bepaald graag resultaten meesturen)  

☐  VWF Normandy  

 
1) Bij het bepalen van antistoffen tegen een stollingsfactor wordt ook altijd de activiteit bepaald 
  
  
  

Gegevens patiënt  
BSN  

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)  

Naam en voorletters  

Naam echtgenoot  

Geslacht ☐ M / ☐ V 

Adres, postcode, woonplaats  

Uw patiëntnummer  

Uw monsternummer  

Afnamedatum:  

Afnametijdstip:  

Opdrachtgever / Uitslag zenden aan  

Naam  

AGB-code  

Ziekenhuis / Instelling  

Afdeling  

Uw directe telefoonnummer  

Zorgmail adres (a.u.b. vermelden)  

Adres  

Postcode en plaats  

TESTEN  
RvA M 138 

Formulier volledig invullen. Een onvolledig ingevuld formulier of niet correct ingezonden materiaal kan omwille van de 
zorgvuldigheid niet in behandeling worden genomen. Per sample één formulier insturen. (Formulier kan digitaal worden ingevuld) 

Bij spoedaanvragen telefonisch overleggen 

Afgifte materiaal 
Erasmus MC 
Hemostaselaboratorium 
Kamer/Loket Nc-807 
Wytemaweg 80 
3015 CN Rotterdam 
 
T: (010) 70 33 204 
      06 14 22 09 76 
E: hemostase.laboratorium@erasmusmc.nl 
 

 Ruimte voor barcodesticker EMC 

versie 2 (24-03-2023)



Trombose 

☐ Lupus anticoagulanstest (totale pakket)
(Indien patiënt antistolling gebruikt dit vermelden)
Invullen gebruikte soort:

☐ Stollingstesten

☐ APTT-Lupus

☐ dRVVT

☐ Antistoffen

☐ Anti-cardiolipine (IgG en IgM)

☐ Anti-ß-2-glycoproteïne-Ib (IgG en IgM)

☐ Proteïne C (indien activiteit verlaagd ook het antigeen bepalen)

☐ Proteïne C activiteit

☐ Proteïne C antigeen

☐ Proteïne S (indien activiteit verlaagd ook de antigenen bepalen)

☐ Proteïne S activiteit

☐ Proteïne S antigeen (totaal)

☐ Proteïne S antigeen (vrij)

☐ APC-resistentie

DNA-onderzoek 

☐ Factor V Leiden

☐ Protrombine-gen variant

2 x 2,7 mL citraatbloed ; niet afdraaien 

Trombotische Trombocytopenische Purpura 

☐ ADAMTS13 (indien activiteit <10% wordt ook de remmertiter bepaald)

Overig 

☐ HIT (antistof tegen heparine-pf4)

☐ Analyse verlengde APTT e.c.i. (afname i.o.m. laboratorium)

☐ Emicizumab
Datum laatste gift:
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