Maastricht, 29 maart 2020

Geachte collega,
Wij ontvangen regelmatig materiaal van u om speciële transfusiebepalingen zoals adsorpties op uit te voeren.
We hebben gemerkt dat er soms onduidelijkheden bestaan omtrent onze voorwaarden voor externe
aanvragers. Daarom hebben we deze nog eens onder de loep genomen en verduidelijkt. In deze mail leest u de
belangrijkste afspraken:
1.

2.
3.
4.
5.

Wij hanteren 3 tarieven voor speciële transfusie bepalingen:
 Tarief 1 (het basistarief): Uitslag bekend binnen 3 werkdagen.
 Tarief 2 (€100,- bovenop het basistarief): Indien de uitslag binnen 48 uur bekend dient te zijn.
Werk wordt niet buiten kantooruren uitgevoerd.
 Tarief 3 (€250,- bovenop het basistarief): Indien de uitslag binnen 24 uur bekend dient te zijn
en/of als werkzaamheden buiten kantooruren moeten worden voortgezet.
Bovengenoemde tijdsperioden gelden vanaf het moment dat het materiaal in ontvangst genomen
wordt op het CDL.
Voor alle aanvragen die binnen 48 uur bekend dienen te zijn is overleg gewenst tussen de aanvragend
klinisch chemicus en de dienstdoend klinisch chemicus hematologie van het MUMC+.
Adsorpties worden nooit ingezet buiten kantooruren. Dat betekent dat materiaal dat na 14.00u wordt
ontvangen voor een adsorptie op zijn vroegst de daaropvolgende dag in behandeling wordt genomen.
Iedere aanvraag dient vergezeld te zijn van een correct ingevuld aanvraagformulier. Aanvragen zonder
formulier of met een verouderd formulier kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Het
formulier kunt u hier downloaden: https://www.labmaastricht.nl/sites/labmaastricht/files/393570916_odin_043718_transfusie_1.pdf

Deze en overige afspraken kunt u nalezen op onze website (https://www.labmaastricht.nl/specielebloedtransfusie) en in onze Service Level Agreement
(https://www.labmaastricht.nl/sites/labmaastricht/files/sla_stolling_hemostase_0_0.pdf).
Om de patiëntenzorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen, willen we u vragen om daar waar mogelijk
regulier aan te vragen. In overleg kunnen we de aanvragen dan routinematig inplannen en tijdig uitvoeren.
Voor overig advies kunt u altijd overleg plegen met de dienstdoend klinisch chemicus hematologie van het
MUMC+ (binnen kantooruren 043-3876543, sein 7860 en buiten kantooruren 06-23096138).
Mocht u n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot ondergetekende op
telefoonnummer 043-3877976 of sein 7976.
Met vriendelijke groeten,
Dr. ir. Yvonne M.C. Henskens
Klinisch chemicus
Hoofd transfusielaboratorium
Centraal Diagnostisch Laboratorium
Maastricht Universitair Medisch Centrum

