In bijgaand document wordt beschreven hoe de logistiek van aanvraag tot en met
uitslagverwerking van ingestuurd referentieonderzoek vanuit externe ziekenhuizen
verloopt binnen het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het MUMC+.

Insturen aanvraag referentie onderzoek Transfusie
Gebruik voor het insturen van materiaal voor transfusieonderzoek onderstaand aanvraagformulier.
39357-1221_ODIN 043718_VB1.pdf (mumc.nl)
Instructies over het aanleveren van het materiaal staan vermeld op het aanvraagformulier.

Aanvraag van bloedproducten
Bloedproducten worden door het externe ziekenhuis zelf aangevraagd via HWBO bij Sanquin.
Indien het MUMC+ moet kruisen, dienen de kruissegmenten zo snel mogelijk met de aanvraag van
het referentie onderzoek meegestuurd te worden. Deze kruissegmenten moeten eenduidig
geïdentificeerd zijn. Tijdens het onderzoek kan blijken dat de eventueel meegeleverde
kruissegmenten niet compatibel zijn. In dit geval dient u nieuwe bloedproducten bij Sanquin te
bestellen met het verzoek om de kruissegmenten naar het MUMC+ te sturen. U wordt hierover door
het transfusielaboratorium MUMC+ geïnformeerd. In overleg met het transfusielaboratorium
MUMC+ wordt besloten wanneer de kruissegmenten en bijbehorende eenheden besteld/geleverd
moeten worden.
Zie onderstaande procedure voor het bestellen van kruissegmenten bij Sanquin, waarbij de
eenheden naar het transfusielaboratorium MUMC+ gestuurd moeten worden.









Het Transfusielaboratorium MUMC+ zal een mail sturen, naar uw laboratorium, waarop de
uittypering en het profylactisch beleid zijn aangegeven.
Het Transfusielaboratorium MUMC+ geeft aan, in overleg met uw laboratorium, of de eenheden
direct naar uw ziekenhuis gestuurd worden of dat Sanquin moet wachten met het versturen op
de goedkeuring van het MUMC+. Dit communiceert het MUMC+ zelf met Sanquin en hoeft uw
laboratorium niet te doen.
Uw laboratorium dient zelf nog te verifiëren of er bijzonderheden van toepassing zijn voor de
bloedproducten; dit volgens protocol binnen uw eigen ziekenhuis.
Vervolgens bestelt uw laboratorium nu zelf de bloedproducten via HWBO bij Sanquin.
Vul in HWBO, bij opmerkingen, in dat de kruissegmenten zo snel mogelijk naar het MUMC+
gestuurd moeten worden.
Neem contact op met het Transfusielaboratorium MUMC+ nadat de eenheden besteld zijn.
De bloedproducten worden nu door Sanquin, regio Zuidoost uitgiftelocatie Maastricht, geleverd
aan uw ziekenhuis en de kruissegmenten van deze eenheden worden geleverd aan het
Transfusielaboratorium MUMC+.

Uitslagverwerking
Alle uitslagen worden schriftelijk doorgegeven. Voorlopige uitslagen per mail, definitieve uitslagen
per post. De definitieve uitslag van de uitgebreide laboratoriumtesten wordt altijd geautoriseerd
door de laboratoriumspecialist van het cluster Speciële Hemostase en Transfusie van ons Centraal
Diagnostisch Laboratorium. Bij aanvraag van uitgebreide transfusieproblematiek zal een
transfusieadvies gegeven worden in de uitslag van het onderzoek. De definitieve uitslag, het
eventuele transfusiekaartje en de brief patiënten-informatie worden door het
Transfusielaboratorium aan de aanvrager (klinisch chemicus) per post gestuurd.
Bij de aanvraag van overige testen, anders dan uitgebreide transfusieproblematiek, zal de uitslag van
het onderzoek zonder transfusieadvies gegeven worden. De voorlopige uitslag wordt per mail
verstuurd en de definitieve uitslag volgt als dagrapportage per post.

Procedure registratie in TRIX
Als een patiënt nog niet in TRIX geregistreerd is en er zijn antistoffen gevonden, dan doet het
transfusielaboratorium van het aanvragend ziekenhuis (welk een positieve uitslag bij het
screeningsonderzoek heeft gevonden) een voorlopige aanmelding in TRIX. Hierbij is zij ook
verantwoordelijk voor de patiënt-identificerende gegevens.
Het Transfusielaboratorium MUMC+ vult de voorlopige aanmelding in TRIX aan met de gevonden
gegevens en is verantwoordelijk voor de specificiteitgegevens. Indien het MUMC+ vaststelt dat de
screening niet tot identificatie van antistofspecificiteit leidt, kan de voorlopige aanmelding niet
aangevuld worden met gegevens. Indien vier weken na de voorlopige aanmelding geen data bij de
patiënt in TRIX zijn ingevoerd, wordt de voorlopige aanmelding automatisch uit TRIX verwijderd.

Procedure voor laboratoria die nog geen gegevens invoeren in TRIX
Het Transfusielaboratorium MUMC+ voert de patiënt-identificerende gegevens en de
specificiteitgegevens in TRIX in. Het aanvragende laboratorium is echter verantwoordelijk voor het
schriftelijk doorgeven van de juiste patiënt-identificerende gegevens aan het MUMC+.

Contact gegevens transfusie laboratorium MUMC+: 043-3876654 of de dienstdoende klinisch
chemicus, binnen kantooruren te bereiken via de centrale op sein 7860

