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Universitair Medisch Centrum 

DIVISIE LABORATORIA EN APOTHEEK 

Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie 

Utrecht Studieformulier 
 

 Werkplek Studies en Trials 088-7556494 

Centrale Balie 088-7558826 

Fax 088-7555512 

Poli lab. AZU 088-7557667 

Poli lab. WKZ 088-7554435 

Openingstijden bloedafnamepoli’s 8.00-16.45 uur 

Referentienummer LKCH2018-028 

  
 

NOGBS 
Kind rest 

Afdeling 
Invullen 
Aanvrager: LISDLA Naam patiënt:    

Afdelingscode: ST429 Patiëntnummer:  

Materiaal: 

☐ Heparine plasma*  
☐ Serum*  
☐ EDTA* 
☐ Liquor* 

GLIMSnummer:  

Studienummer  Afnamedatum:  

 Afnametijd:  
* Kruis de gewenste materiaalsoort aan. Combinaties zijn mogelijk. 

● Vul de patiëntengegevens in. 
● Geef het studieformulier af bij de Interne monsterontvangst van het LKCH G03.330. 

 
LKCH Studies & Trials 

● Controleer of het materiaal gebruikt mag worden voor 
restmateriaal. Indien materiaal NIET gebruikt mag worden 
staat er een * op het GLIMSetiket. 

 
● Controleer in GLIMS of alle resultaten zijn geautoriseerd.  

Blauwe pijl = niet geautoriseerd    Rode pijl = geautoriseerd 
Niet volledig geautoriseerd: 

 

Volledig geautoriseerd 

 
● Controleer met behulp van het ordernummer of de orderstatus van de opgevraagde buis op 

geautoriseerd (Aut) staat. 
Indien een buis nog niet geautoriseerd is, neem contact op met het Studieteam 71771. 

Z.O.Z. 

Plak hier het patiëntengegevensetiket 
met barcode: 

 
P.I.N 
Naam/meisjesnaam 
Voornaam + o.v. voorl. 
Geb. Dat. + geslacht 
Straat + nummer 
Postcode + woonpl. 
Verz. + polisnr. 
 

mailto:StudiesLKCH@umcutrecht.nl


 
 
 

 
 

Aanvraaginvoer 
● Voer in GLIMS onder ‘UMC-Studies en Trials’ NOGBS kind rest in. 
● Vink de gewenste bui(s)(zen) aan. 

Verwerking 
● Vraag de geautoriseerde bui(s)(zen) of cupje(s) op met hulp van de medewerker van 

betreffende werkstation. 
● Zoek de order op in GLIMS via het GLIMSnummer op het studieformulier. 
● Noteer in de zorg order bij ‘beschrijvingen’ dat het materiaal (noteerbuiscode(s) LG3, SG4/5 

en of Li) volledig verstrekt is voor studie ‘ NOGBS’. En noteer jouw initialen.  

 

 

● Voor verdere verwerking zie verwerkingsprotocol ‘NOGBS’.  


