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DNA Diagnostiek 2019
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Opsporing familieleden vragenlijst

FAMILIENAAM: XXX

Er is een genetische uitslag op erfelijk verhoogd cholesterol bekend in de familie. Wilt u zich hiervoor ook laten testen? Dan hebben 
wij de volgende gegevens nodig voor het versturen van een testpakket.

Voornaam, achternaam en/of meisjesnaam:

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Relatie index: (vader-moeder-broer-zus-zoon-dochter)

Naam en adres huisarts:

Mocht u verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag.



Opsporing kinderen vragenlijst

Beste mevr./dhr.,

Deze vragenlijst is om uw kind en/of kinderen op genetische erfelijk verhoogd cholesterol bekend in de familie te laten testen. 

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig voor het versturen van een testpakket. 

Voornaam en achternaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres (ouders):

Naam en adres huisarts:

Mocht u verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag.



Testpakket diverse mutaties



Begeleidende brief

Hierbij ontvangt u de benodigdheden voor het laten prikken van de  familie mutatie. Dit kunt u laten 
prikken bij de huisarts of, bij een prikpost in de buurt.   

 

• Begeleidende brief: Kan na het lezen of na het prikken weggegooid worden.  

 
• DNA-prik formulier, gedeelte Voor Patiënten 

Pagina 4: (zie achterzijde) SVP zorgvuldig door te nemen en  aanvinken wat van toepassing is.  
Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Zonder uw handtekening wordt het niet in 

behandeling genomen. 
Pagina 3: Invullen wat van toepassing is.  

 
• 2 EDTA 10 ml buizen in de plastic kit: Op naam gestickerd buizen te gebruiken voor bloedprikken.   

 
• Plastic kit: De gevulde EDTA-buizen in deze plastic kit zorgvuldig terugzetten en in de plastic envelop 

doen. 

 
• Eigen adresgegevens kaart: Eraf halen 

 
• Kaart adresgegevens onder uw adresgegevens kaart: AMC afd. Klinische Genetica enz., 

laten staan. Op dit adres wordt het materiaal toegestuurd en bepaald. 

 
Mocht u specifieke vragen hebben met betrekking tot het eigen risico? Wordt er geadviseerd om contact op te 
nemen met uw zorgverzekeraar. 
De gevulde EDTA-buizen in de plastic kit en de getekende DNA-formulier in de plastic envelop doen. Dit 

pakketje kunt u in de brievenbus via de post sturen. 



Familie Stamboom
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