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1 Afspraak maken voor datum 1e en 2e bloedafname bij Transplantatie Immunologie Maastricht 

(TIM) / Lab. Weefseltypering (LWEE). Tussen beide bloedafnames moet minimaal 1 week zitten. 
Tel.: 043-387 6680. 
 
 

2 Indien het een vrouwelijke patiënt betreft, dan ook afspraak maken voor een bloedafname van 
vader van kinderen + kinderen. Deze kan afgenomen worden tezamen met 2e WT patiënt (zie ook 
punt 5). 
 
 

3 1e WT patiënt afnemen en opsturen, vóór 13.00 uur op het lab TIM / LWEE afleveren i.v.m. directe 
opwerking bloed. 
□ 60 ml natrium heparine bloed 
□ 10 ml stolbloed 
□ 10 ml EDTA bloed 
□ Ingevuld recipiënt formulier (RF) meesturen van Eurotransplant. 
  Minimale info op RF:  □ Soort dialyse + startdatum 
     □ Ziektecode 
     □ Burger Service Nummer 
    □ Lengte en gewicht 
    □ Virologiegegevens 
□ Ingevuld formulier ‘Aanvraag weefseltypering orgaantransplantatiepatiënten’     
meesturen  
  info op form.:  □ Aantal zwangerschappen 
    □ Aantal transfusies + overzicht 
     □ Medicatie die onze testen kan beïnvloeden, naam+ datum laatste gift 
       Op formulier ‘Aanvraag weefseltypering orgaantransplantatie   
        patiënten’ staat om welke medicatie het gaat. 
 □ Onder kopje betreft, reden bloedafname aankruisen 
 

 -> Zonder ingevulde formulieren, kan er geen aanmelding bij  
    Eurotransplant plaatsvinden! 

      
4 2e  WT patiënt afnemen en opsturen, vóór 13.00 uur op het lab TIM / LWEE afleveren i.v.m. 

directe opwerking bloed. 
□ 60 ml natrium heparine bloed 
□ 10 ml stolbloed 
□ 10 ml EDTA bloed 
 
 

5 Bij vrouwelijke patiënt bloed afnemen bij kinderen + vader kinderen (indien mogelijk), vóór 13.00 
uur op lab TIM / LWEE afleveren i.v.m. directe opwerking bloed, kan eventueel gelijk met 2e WT. 
□ 60 ml natrium heparine bloed 
□ 10 ml EDTA bloed 
□ Ingevuld formulier ‘Aanvraag weefseltypering orgaantransplantatiepatiënten’ 
    meesturen  
  info op form.:   □ Onder kopje betreft, reden bloedafname aankruisen 
        □ Op achterkant gegevens fam. leden noteren 

□ Burger Service Nummer fam. leden 
 
 

6 3-MAANDELIJKSE SCREENING: 
□ 40 ml stolbloed afnemen en opsturen op de vooraf geplande data. 
□ Samen met het stolbloed een transfusiehistorie overzicht van elke patiënt   

meesturen.  
□ Als patiënt niet kan op geplande data, dan bloed op eerdere datum afnemen 
  (bv. Liever 3 weken eerder, dan 1 week later) 
□ Geen screeningsbloed naar TIM / LWEE, dan patiënt outdated (dat houdt in  
  geen nieraanbod) 
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WACHTLIJST WIJZIGINGEN: 
□ Wijziging m.b.t. wachtlijst van niertransplantatie patiënten moeten schriftelijk worden 

doorgegeven. 
 E-mail adres: niertx.weefseltypering@mumc.nl .  

□ Wij sturen per mail een ontvangst bevestiging van de wijziging. 
□ Wij sturen een mail als de wijziging geëffectueerd is. 
 
 
BLOEDAFNAME NA TRANSPLANTATIE: 
□ Van patiënten die een transplantatie hebben ondergaan, moet op de volgende tijdstippen 10 

cc stolbloed worden afgenomen: 
□ Wekelijks gedurende opname 
□ Vervolgens maandelijks gedurende het eerste halfjaar 
□ Daarna jaarlijks op tijdstip jaarcontrole 

□ ‘Aanvraagformulier Transplantatie immunologie’ meesturen 
Minimale gegevens: □ Etiket met patiëntgegevens 
     □ Bij klinische gegevens ‘Nier TX’ noteren 
     □ Kruisje zetten bij serumopslag (achterkant formulier) 

 
BLOEDAFNAME BIJ TRANSPLANTECTOMIE: 
□ Van patiënten die een transplantectomie ondergaan, moet op de volgende tijdstippen 10 cc 

stolbloed worden afgenomen: 
□ Direct voor TECT. 
□ 2-wekelijks gedurende 3 maanden na TECT 
  □ week  2, 4, 6, 8, 10, 12 
 □ vervolgens tot een jaar na TECT op de volgende tijdstippen 
  □ maand 4, 5, 6, 9, 12 
 □ Ingevuld formulier ‘Aanvraag weefseltypering orgaan-    

transplantatiepatiënten’ meesturen  
□ Onder kopje betreft transplantectomie aankruisen 
□ Datum transplantectomie bij bovenstaand kopje noteren 
□ Na deze 12 maanden wordt het reguliere wachtlijst protocol gevolgd  (zie procedure 

nierpatiënten punt 6). 
 
BLOEDAFNAME NA TRANSFUSIE: 
□ Datum transfusie altijd doorgeven aan lab TIM/LWEE 
□ Van patiënten die een transfusie hebben gehad, moet 2 maanden na de transfusie 10 cc 

stolbloed worden afgenomen. 
□ vervolgens tot een jaar na transfusie op de volgende tijdstippen 
 □ maand 3, 6, 9, 12 
□ Ingevuld formulier ‘Aanvraag weefseltypering orgaantransplantatiepatiënten’ meesturen 
□ Onder kopje transfusies het aantal en de gegevens van de producten noteren 
□ Onder kopje betreft ‘transfusie’ aankruisen 
□ Datum transfusie bij bovenstaand kopje noteren 

https://odin.mumc.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3b7a891a-a750-428d-9058-99ff4e1582cb

