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058 2120025
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Persoonsgegevens [volledig invullen]

Uitleg kleurcode - Informatie verschillende verzendenveloppen

Geboortedatum

De analyses op dit aanvraagformulier hebben een kleurcode. De verzendenveloppen
bevatten een gekleurde sticker die met de analyses overeenkomen. Hieronder per kleur
een korte instructie. De verzendenveloppen zijn voorzien van een uitgebreide instructie.

-

Voorletter(s)

Geslacht

Man

Vrouw

Achternaam

Enkel buisje | koel bewaren | ma, di of wo monster nemen en versturen
stop 5 dagen voor afname met het innemen van probiotica

Straat + huisnummer

Parasitologie en wormen | 2 buisjes met vloeistof | 2 verschillende dagen een monster
nemen alle dagen in te sturen | monster nemen bij aandrang en brijachtige ontlasting

Postcode

Histamine, microbioom en swabs | alle dagen in te sturen
Verzendenveloppen zijn op te vragen bij de administratie van het laboratorium.

Woonplaats
Telefoonnummer

Aanvullende informatie [vooraf goed doorlezen]

E-mailadres
Machtiging betaling [volledig invullen]
IBAN

NL

Ten name van
Handtekening: patiënt/ouder/gemachtigde
Ondergetekende machtigt
MGlab&Advies B.V. eenmalig voor
het automatisch incasseren van
het verschuldigde bedrag.

▪
▪
▪

Datum afname monster(s) [volledig invullen]
DAG 1

-

-

DAG 2 (alleen voor parasitologie)

-

-

Onderzoeken bij chronische darmklachten

€ 140,-

Darmflora & glutenmarkers
€ 155,Darmflora + Secretoir IgA, Anti-ht-Transglutaminase,
Anti-Gliadine sIgA, Calprotectine
Darmflora, ontsteking & lekkende darm 1
€ 170,Darmflora + Secretoir IgA, Calprotectine, β-Defensine-2,
Zonuline
Darmflora, ontsteking & lekkende darm 2
€ 260,Darmflora, ontsteking & lekkende darm I + Pancreas
elastase, Galzuren, Eosinofiel afgeleide Neurotoxine
Chronische darmklachten
€ 320,Darmflora uitgebreid + Secretoir IgA, Anti-htTransglutaminase, Anti-Gliadine sIgA, Calprotectine,
β-Defensine-2, Zonuline, Dientamoeba fragilis, Blastocystis
hominis
Ch. darmklachten & histamine
Chronische darmklachtenpakket + histamine

€ 360,-

Candida & glutenmarkers
€ 90,pH + vetvertering + zetmeel, Gisten en schimmels, secretoir
IgA, Anti-ht-Transglutaminase, Anti-Gliadine sIgA
Microbioom onderzoek & combinaties
Microbioom

Lees de instructiefolder goed door voor het nemen van het monster.
Wanneer het monster foutief is afgenomen, wordt € 10,- voor nieuw verzend- en
afnamemateriaal in rekening gebracht.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
De uitslag is gemiddeld 7 werkdagen na ontvangst van het monster, bekend
bij uw behandelaar. Voor microbioomanalyses bedraagt de verwerkingstijd 4 weken.
MGlab&Advies is wettelijk niet gemachtigd uitslagen te verstrekken aan de patiënt.
MGlab&Advies personeel is niet benaderbaar voor medische vragen of het
bespreken van de uitslag. Neem contact op met uw behandelaar.
Onderzoeken komen niet in aanmerking voor vergoeding uit de basisdekking
van uw zorgverzekering.
Bij een aanvraag van meerdere pakketten waarbij analyses overlappen, vindt
een verrekening plaats van de dubbele analyses.
Schriftelijk bezwaar tegen het geincasseerde bedrag moet binnen 21 dagen worden
ingediend
Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen volgens de privacywetgeving.
Lees voor meer informatie onze privacyverklaring op mglab.nl.
Afkortingen: ELISA = Enzyme Linked Immunosorbent Assay, IC = Immunochromatografie,
FISH = Fluorescent in situ Hybridisation, PCR = Polymerase Chain Reaction

Onderzoeken bij acute darmklachten

Darmflora
€ 70,pH + vetvertering + zetmeel, Enterobacteriaceae/E.coli,
Enterococcus spp., Lactobacillus spp., Bifidobacterium
spp., Gisten en schimmels
Darmflora uitgebreid
Darmflora + Bacteroides spp., Prevotella spp.,
Ruminococcus spp., A. muciniphila, F.prausnitzii

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

€ 135,-

Bepaling van de samenstelling van de totale
darmmicrobiota op basis van geavanceerde
DNA analyse technieken i.s.m. MyMicroZoo

Microbioom combi 1
€ 185,Microbioom, pH + vetvertering + zetmeel, Gisten en
schimmels, Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis
Microbioom combi 2
€ 285,Microbioom combi 1 + Secretoir IgA, Calprotectine,
β-Defensine-2, Zonuline
Microbioom combi 3
€ 390,Microbioom combi 2 + Giardia lamblia, Cryptosporidium
spp., Entamoeba histolytica, Histamine

Voedselintolerantie

€ 50,Bacteriele darmontsteking (IC)
Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp.,
Yersinia O:3+O:9, Clostridium difficile (GDH + Toxine A/B)
Gastro intestinal panel (PCR)
Salmonella, Campylobacter, Y.enterocolitica,
Shigella/EIEC, Giardia lamblia, Cryptosporidium,
E.histolytica, Norovirus, Rotavirus, Astrovirus,
Adenovirus, Sapovirus

€ 110,-

Histamine (ELISA)

€ 59,-

Lactose intolerantie (PCR)

€ 85,-

Vaginale infecties
€ 59,Vaginale infectie panel (PCR)
Candida albicans + Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis
Individuele analyses

€ 25,-

Enterovirus (IC)
Onderzoeken bij chronische ontstekingen

€ 50,Ontstekingsmarkers combi (IC)
Calprotectine, Lactoferrine, Transferrine, Occultbloed
Ontstekingen uitgebreid
€ 130,pH + vetvertering + zetmeel, Calprotectine, Lactoferrine,
Tranfsferrine, Occultbloed, β-Defensine-2, Tumor
Necrose Factor-α

Administratiekosten
Vet
pH + vetvertering + zetmeel
Pancreas Elastase
Eosinofiel afgeleide Neurotoxine
Galzuren

€ 65,-

Parasieten Panel 2 (PCR)
Dientamoeba fragilis + Blastocystis hominis +
Giardia lamblia + Cryptosporidium spp. +
Entamoeba histolytica + Cyclospora cayetanensis

€ 110,-

€ 20,-

kweek

€ 12,-

kweek

ELISA
ELISA

Enterobacteriaceae spp./E.coli
incl. determinatie van Enterobacteriaceae bij dysbiose

Candida albicans (semi kwantitatief)

Prijzen
1 test
2 testen
3 testen
4 testen
5 testen
6 testen
7 testen
8 testen
9 testen

Lactobacillus spp.
Gisten en schimmels
Bifidobacterium spp.
A.muciniphila + F. prausnitzii
Enterotypen

€ 12,€ 20,€ 16,€ 50,€ 40,-

kweek
kweek
FISH
PCR
FISH

Bacteroides spp. + Prevotella spp. + Ruminococcus spp.

€ 75,€ 85,€ 95,€ 105,€ 115,€ 125,€ 135,€ 160,€ 175,-

€ 75,Enterobius vermicularis (aarsmade), Hymenolepis spp. +
Taenia spp. (lintworm), Ancylostoma spp.+ Necator
americanus (mijnworm), Enterozytozoon spp. +
Encephalitozoon spp. (microsporida), Ascaris spp.
(spoelworm), Strongyloides spp. (rondworm), Trichuris
trichiura (zweepworm)
Worminfectie Panel (PCR)

ELISA

incl. bepaling van virulentiefactor bij overgroei

Parasieten Panel 1 (PCR)
Dientamoeba fragilis + Blastocystis hominis

Losse analyses voor parasieten
Dientamoeba fragilis
Blastocystis hominis
Giardia lamblia
Cryptosporidium spp.
Entamoeba histolytica
Entamoeba dispar
Cyclospora cayetanensis
Enterocytozoon bieneusi
Encephalitozoon intestinalis

€ 10,€ 16,€ 32,€ 38,€ 32,-

Bacteriën, gisten en schimmels

Enterococcus spp.
Eencellige darmparasieten en worminfecties

€ 10,-

Verteringsparameters

€ 45,-

PCR

€ 30,€ 30,€ 30,€ 38,€ 30,€ 25,€ 25,€ 25,€ 43,€ 32,€ 34,€ 32,-

ELISA

€ 25,€ 45,-

IC

€ 45,€ 60,-

PCR

Gluten- en ontstekingsmarkers

Secretoir IgA
Anti-ht-Transglutaminase
Anti-Gliadine sIgA
Zonuline
Calprotectine
Lactoferrine
Transferrine
Occultbloed
M2PK
β-Defensine-2
Tumor Necrose Factor-α
α-1-Antitrypsine

ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
IC
IC
IC
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA

Maagklachten

Helicobacter pylori
H.pylori + Clarithromycine restistentie

PCR

Pathogenen

Aeromonas spp.
Plesiomonas shigelloides

PCR

