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WERKWIJZE 

Receptie Laboratorium Bloedafname / Receptie HKCL 
HKCL wetenschappelijk onderzoek formulier voor WO 17.181 
Voer de gegevens in via 
Tabblad 0-DC1 Invoer Order WO/Trial 
Tabblad 0-HKCL1 -› Invoer Order -) WO/Trial (Materiaal binnen) 

scan patiëntennummer 
tijd en eventueel datum aanpassen, dan OK 
cursor gaat automatisch naar vakje "Studie" en scan de barcode van de aangekruiste 
visite op het speciale WO formulier WO 17.181 

AMC envelop met het AMC NOGBS Studie formulier 
transportbuisjes met studie etiketten voor moedermelk en urine 

Receptie HKCL: 

Materiaal voor opslag in HKCL 
van moeder: melk Niet centrifugeren 

- pipetteer de moedermelk over in 4 of 5 transportbuisjes met 
studie etiketten. 

- transportbuisjes wegzetten bij -70°C in vrieskist in ruimte A1.46, 
in doosje alle wetenschappelijk onderzoek 

van moeder: potje urine Niet centrifugeren 
- verdeel urine over 4 of 5 transportbuisjes met studie etiketten 
- transportbuisjes wegzetten bij -70°C in vrieskist in ruimte A1.46, 

in doosje alle wetenschappelijk onderzoek 

van patiënt (kindje): liquor 
restmateriaal 

Maandelijks 
- zoek spijt buisje liquor op en plaats het bij het NOGBS studie 

materiaal in de -70°C vrieskist 

Door kinderarts of coördinator AMC wordt rest EDTA bloed opgevraagd 

van patiënt (kindje): 
EDTA volbloed restmateriaal 

- Bij opname is waarschijnlijk EDTA bloed ingeleverd voor CBC. 
EDTA buis opzoeken en in de koelkast klaarzetten voor 
verzending naar AMC 
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WO 17.181 NOGBS studie 

Materiaal voor AMC envelop 

van patiënt (kindje) 
1 of 2 buisjes met rode of 
gele dop (Microtainer stol of 
stolgel 400-600p1) 

zondag t/m vrijdag 12:00 
— niet centrifugeren en stuur (per bode) naar AMC 
vrijdag v.a. 12:00 en zaterdag 
— 30-60 minuten bij kamertemperatuur laten staan. 
— 10 min. centrifugeren bij 2000g (programma 50), gebruik 

buisverhoger. 
— pipetteer het serum over in een transportbuisje en gebruik 

patiënten etiket voor op het buisje 
— zet transportbuisje in koelkast receptie 
— stuur maandag per bode naar AMC ' 

van moeder 
Buis met rode dop, 
(stolbuis) 6 ml 

zondag t/m vrijdag 12:00 
— niet centrifugeren en stuur (per bode) naar AMC 
vrijdag v.a. 12:00 en zaterdag 
— 30-60 minuten bij kamertemp. laten staan. 
— 10 min. centrifugeren bij 2000g (programma 50) 
— verdeel het serum over in 3 transportbuisjes en gebruik patiënten 

etiketten voor op de buisjes 
— zet transportbuisjes in koelkast 
— stuur maandag per bode naar AMC 

van patiënt (kindje): 
swab speeksel 

— stuur (per bode) naar AMC, als op vrijdag de bode al weg is, 
stuur het dan op maandag 

van patiënt (kindje): 
EDTA volbloed restmateriaal 

(bloed staat misschien al in 
koelkast. Zie door kinderarts of 
coördinator AMC wordt rest EDTA 
bloed opgevraagd) 

— wanneer bloed voor DNA is aangekruist op AMC formulier 
zoek al eerder afgenomen overgebleven EDTA bloed, 
(waarschijnlijk al EDTA bloed ingeleverd voor CBC) 

— stuur (per bode) naar AMC, als op vrijdag de bode al weg is, 
stuur het dan op maandag 

Verzending AMC envelop: 
Materiaal zoveel mogelijk samen opsturen in AMC envelop naar het AMC 
(per post en eventueel op werkdagen voor 12:00 uur per bode) 
• maak kopie van het AMC NOGBS Studie formulier 
• pak buizen in 
• verzend met AMC NOGBS studie formulier in AMC envelop naar AMC: 

Academisch Medisch Centrum 
LAKC B1-114 
T.A.V. protocollenlab 
Meibergdreef 9 
1105 AZ Amsterdam-Zuid oost 

Vervolgens: 
Doe het HKCL wetenschappelijk onderzoek formulier en kopie van het AMC NOGBS Studie 
formulier in het bakje wetenschappelijk onderzoek op de administratie. 

Elly/Margret 
Houd registratie bij. 
De coördinator van het AMC geeft aan wanneer er liquor aanwezig is van patiënten. 
Een maand na afname kan het buisje gelicht worden. 
Materiaal wordt na overleg opgehaald. 
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• • • 
Afnemen: 

ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS 

olv? 
WO 17.181 NOGBS studie 

DBO ONDERZOEK: 
ALGEMENE INFORMATIE: (020) 599 3049 

tel: 4694 

• Afnemen: 
0 moedermelk en urine 

O-17181/01 
0-17181/01 

AMC Opslag 

AMC envelop 
O-17181/02 

1 
1750091 

WO 17.181 -V1.0 

1750 - V124 

dr. M. de Bruin 
mw. dr. I-A Haagen 
mw. dr. S. Hogenboom 
mw. dr. M. Leyitus 
mw. dr. A. Leyte 
dr. EH. Slaats 
mw dr. S.M. Smits 

dr. W.E. Terpstra 

klinisch chemicus 
klinisch chemicus/ medisch immunoloog 
klinisch chemicus 
klinisch chemicus 
klinisch chemicus, hematologie / unit voorzitter 
klinisch chemicus 
klinisch chemicus, hematologie 
internist/ hematoloog 

AANVRAGER AFDELING DATUM TIJD VAN AFNAME 

1 2 9 7 7 8 2 5 Kl ND 
, 

KOPIE AAN DOORBELLEN OP SEIN INDICATIES/ AFW. FACTUURADRES/ KEURING 

.42a- Selecteer de juiste afname 

0-17181/02 



Gegevens Moeder: 

Of patiënten etiket 

Studienummer (CRF): 

Gegevens Kind: 

Of patiënten etiket 

Studienummer (CRF): 

K  

Academisch Medisch Centrum Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie 
Trialcotirdinator LAKC Tel. (020-) 5665866 / Sein: 65866 Email: trialcoordinatorlakc@amc.n1Fax.  (020)-5669646 

amte 

Naam studie/prótocol: NOGBS 
METC code: 2017_227 
AMR projectnummer: 21445 

Contact persoon: Merel van Kassel Merijn BijIsma 

Sein/tel. nr. : 61564 61564 

Afnamelocatie: 

Ingeleverd bij Protocollenlab AMC: 

Datum: 

Tijd: 

dd-mm-jj 

uur; min 

Materiaal: 

 Stolbloed kind; 0,5 — 2,0 mL Afname datum; 

 Stolbloed moeder; 10 mL 

Moedermelk 

 Bloed (EDTA) voor DNA (kind) 

Urine (moeder) 

1 aankruisen wat er afgenomen is. 

Materiaal met dit formulier versturen naar het Protocollenlab. B1-113 voor verdere 
verwerking. 

Zie voor verdere instructies over de behandeling van het materiaal de digitale 
studiemap op  G:\divg\LAKC\Informatie\Protocollen\Studie  Protocollen. 

Monstergeleidebrief NOGBS studie voor inleveren materiaal vanuit elders Versie 1 Datum: 11 januari 2018 
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