Locatie AMC
Aanvraag Cytogenetisch onderzoek voor
Hematologische Maligniteiten

EN-ISO 15189:2012

Gegevens patiënt:

Afdeling Klinische Genetica
Laboratorium Genoomdiagnostiek, Cytogenetica
Academisch Medisch Centrum

BSN-nr.

Postbus 22660, 1100 DD, Amsterdam

Naam

V/M

Afleveradres monsters (kantooruren):

Geboortedatum

Postkamer H01-114
BUITEN KANTOORUREN: afleveren bij LAKC B1-114

Adres
Dr. A.C. Knegt (Hoofd)
Dr. C.H.M. Mellink
Dr. A.M.F. van der Kevie-Kersemaekers
Dr. A.M. Polstra
Dr. A.J.A. Kooper (i.o.)

Postcode/woonplaats

Verz.nr.

verz. Maatsch.

Huisarts
tel:
tel secr.:
fax:
email:
website:

+31(0)20-5665227 / 5665169
+31(0)20-5665110
+31(0)20 5669389
TCG@amc.nl
http://cytogenetica.amc.nl/

Een onvolledig ingevuld formulier of niet correct ingezonden materiaal kan niet in behandeling worden genomen.
Voor instructies met betrekking tot aanmelden, afname en verzending zie pagina 2.
GEGEVENS AANVRAGER ( VERPLICHT INVULLEN ):
Aanvrager:

Telefoon / sein:

Ziekenhuis / afdeling:

E-mail:

CC uitslag:

Uw kenmerk:

Datum afname:
Indicaties / vraagstelling

Aard materiaal

MPN (PV, ET, PMF, HES), specificeer:

Beenmerg

CML
MDS, specificeer:

Bloed

AML, specificeer:
ALL:

B

CLL:

/

T

/

Anders, n.l.

array CGH
array CGH + aanvullend TP53 mutatie onderzoek

Multipel myeloom / MGUS* (zie NB bij Instructies voor verzending pagina 2)
Lymfoom, specificeer:
Anders, specificeer:
Huidige fase

BMT / SCT gehad?

Diagnose

Nee

Controle / Follow up

Ja,

donor:

mannelijk

Progressie

vrouwelijk

Remissie

onbekend

Recidief

Onbekend

Deelname aan studie (HOVON, SKION OF EORTC):
Voorgeschiedenis (tumoren / toxische blootstelling / familiaire predispositie)

Overige opmerkingen / toelichting
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Instructies voor aanmelding, afname en verzending
Aanmelding
• Aanmelding van onderzoek kan telefonisch via 020-5665227 of 020-5665169.
Afname
• Beenmerg of bloed dient te worden afgenomen in heparine buizen, géén gelbuizen.
• Op de buis vermelden: beenmerg of bloed, datum afname, naam en geboortedatum patiënt.
• Indien mogelijk minimale hoeveelheid 3 - 4 ml.
Verzending en verpakking
• Indien mogelijk dient het materiaal vóór 14.00 uur op het laboratorium te zijn.
NB: bij indicatie / verdenking multipel myeloom of andere plasmacel maligniteiten:
op materiaal dat op vrijdag na 12.00 uur binnenkomt, kan geen plasmacelzuivering meer worden toegepast.
* Het praktisch gedeelte van het SNP-array onderzoek bij de indicatie multiple myeloom wordt uitgevoerd door het VUmc
• Voor centra binnen Amsterdam: per bode of taxi verzenden.
• Voor centra buiten Amsterdam: per koerier verzenden.
• Materiaal verpakken in een blister en opsturen in een verzendetui volgens de UN3373 voorschriften.
(zie http://www.bvfplatform.nl, selecteer item "Transport" in het menu)
• Adres:
Postkamer AMC
Antwoordnummer 466
1100 WC Amsterdam
Afdeling Klinische Genetica, Laboratorium Cytogenetica
Bouwdeel L01-158
Op het pakje vermelden:
SPOED, direct bellen naar: 65227 / 65169
Bij ontvangst buiten kantooruren s.v.p. de volgende werkdag telefonisch contact opnemen.
Het materiaal kan bij kamertemperatuur bewaard worden.
• Binnen het AMC moet het materiaal worden afgegeven op L01-158, Klinische Genetica.
Weekenddienst (vrijdag 18.00 uur - zondag 17.00 uur)
Uitsluitend in geval van acute (spoed) patiënten:
Voor aanmelding en het maken van afspraken over de afname van patiëntenmateriaal in het weekend kan contact worden
opgenomen via de centrale van het AMC (020-5669111) onder vermelding van "Tumorcytogenetica" of rechtstreeks via
mobiel 06-23 14 29 72.
Nader gebruik lichaamsmateriaal
Patient of diens wettelijke vertegenwoordiger is door de aanvrager geinformeerd over het nader gebruik van lichaamsmateriaal. Zie hiervoor de "voorwaarden
voor aanvragenlaboratoria Klinische Genetica " via de website www.amc.nl>zoek specialisme>klinische genetica>verwijzersinformatie.
Indien er bezwaren zijn tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, kan de aanvrager dat hieronder kenbaar maken.
Patient of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft bezwaar tegen nader gebruik van het ingestuurde lichaamsmateriaal.
zie ook "voorwaarden voor aanvragen" via https://www.amc.nl/web/zorg/verwijzer/verwijsinformatie-per-specialisme/klinische-genetica.htm

Door Laboratorium Genoomdiagnostiek in te vullen
Ontvangst

Laboratorium

Intake

Registratie

Datum ontvangst

Hoofdfractie-etiket

Indicatie (code)

Paraaf invoer
secretariaat

Paraaf
ontvangst

Inzetdatum

Urgentie

Paraaf
inzetten
Opmerkingen

Kweektijden:

Familienummer

1)

Spoed

FF

2)
3)

Voorrang
Op volgorde

Paraaf administratie

Streefdatum

Opmerkingen

direct / 24 u / 48 u / 72 u
Paraaf intake
x109 / l

WBC:

analist

FISH ingezet?

Paraaf

Nee / Ja

intake LKG
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