P11 - De afname van extra lichaamsmateriaal
U ontvangt deze informatie, omdat het laboratorium u verzocht heeft vrijwillig extra lichaamsmateriaal af te staan. Extra
lichaamsmateriaal is soms nodig om apparatuur te testen, laboratoriumonderzoek te controleren of voor wetenschappelijk
onderzoek. Het laboratorium garandeert verantwoord gebruik van dit lichaamsmateriaal. Wij leven alle bestaande wetten voor
privacy en zeggenschapsrechten na. Voor de extra afname vragen wij altijd uw toestemming.
De voorbereidingen
A. De aanvraag van extra anoniem lichaamsmateriaal
Onze medewerker Bloedafname verzoekt u om extra lichaamsmateriaal (bloed, urine, feces of anderszins)af te geven. Uw
lichaamsmateriaal wordt op anonieme wijze gebruikt. Niemand later kan nagaan of het materiaal van u afkomstig was. U wordt om
deze reden ook niet geïnformeerd over eventuele bevindingen.
Wij leggen uit voor welk specifiek doel het extra lichaamsmateriaal nodig is.
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs, maar u bent nergens toe verplicht. Uw toestemming leggen wij vast op het formulier
Aanvraag extra anoniem lichaamsmateriaal. Dit formulier vult de medewerker van Bloedafname samen met u in. Voorafgaand aan
de afname controleert zij of u toestemming heeft gegeven via uw handtekening op het betreffende formulier.
B. De aanvraag van extra herleidbaar lichaamsmateriaal
Uw (huis)arts verzoekt u om afname van extra lichaamsmateriaal (bloed, urine, feces of anderszins). Het laboratorium heeft vooraf
met uw (huis)arts reden en doel van de extra afname besproken en vastgelegd. De (huis)arts legt aan u uit voor welk specifiek doel
het lichaamsmateriaal nodig is en vraagt hierbij uw toestemming om dit te mogen laten afnemen.
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs, maar u bent nergens toe verplicht. Uw toestemming leggen wij vast op het formulier
Aanvraag extra lichaamsmateriaal, herleidbaar. Dit formulier vult uw (huis)arts samen met u in. Voorafgaand aan de afname
controleert de medewerker Bloedafname of u toestemming heeft gegeven via uw handtekening op het betreffende formulier.
Over eventuele bevindingen kunt u niet geïnformeerd worden.
Geen uitslag
U of uw behandelend (huis)arts ontvangt geen uitslag van het onderzoek.
Contactinformatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klant Informatie Centrum van RHMDC op
telefoonnummer: 088 260 4000. Zij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur bereikbaar. Alle bloedafnamelocaties van RHMDC
vindt u op www.RHMDC.nl.
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