In te vullen door de afdeling Pathologie UMCG:
PLAK HIER de UMCG-PA-sticker:
EXTERN AANVRAAGFORMULIER MOLECULAIR PATHOLOGISCH ONDERZOEK
NIET-INVASIEVE PLASMA DNA TEST IVM THERAPIEKEUZE
Patiëntgegevens:

Patiëntsticker / volledig invullen

Naam + voorletters

UMCG
Lab voor Moleculaire Pathologie
Afdeling Pathologie
Afleveradres voor koeriers:
t.a.v. EA10-ontvangstbalie
Zorg administratie afd. Pathologie
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Geslacht

Tel.: 050-361 4893
Fax: 050-361 9912
MoleculairePathologie@umcg.nl
www.moloncopath.nl

BSN
Aanvrager/behandelend arts :

Aanvragend pathologie lab (ALTIJD INVULLEN):

Ziekenhuis/afdeling :

Aanvragend patholoog:

Postadres:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Uw-PA-T-nr. :

emailadres:
Uitslagen worden elektronisch via UDPS of per post verzonden aan het aanvragend pathologielaboratorium
Vraagstelling (altijd invullen)





EGFR-T790M mutatieanalyse i.v.m. progressie op TKI (diagnostische test)
EGFR mutatieanalyse i.v.m. therapiekeuze vanwege afwezigheid van geschikt biopt (diagnostische test)
anders (altijd overleg met KMBP)
Opslag in kader van klinische trial (PS: aantal/type bloedbuizen kan afwijken; altijd alle buizen met bloed vullen)

Trial-nummer:

Klinische informatie (altijd invullen)
Diagnose:
NSCLC-adenocarcinoom / NSCLC-plaveiselcarcinoom / onbekend / anders:
Type therapie voor bloed afname:
erlotinib / gefitinib / afatinib / osimertinib / anders:
Progressie bij bloedafname:
ja / nee
Mutatie(s) in tumor voor start therapie:
Bijzonderheden:

Datum/tijdstip van bloedafname : ….-…..201.. / …. …. uur

(NB. Invullen hiervan is belangrijk!!)

Altijd minimaal 2x10 ml bloed in Streck® buizen meesturen (voor instructie Z.O.Z)

 Betrokkene geeft geen toestemming voor anoniem gebruik van rest-lichaamsmateriaal voor het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren
van bestaande technieken (zie de toelichting bij het indienen van aanvragen www.moloncopath.nl).
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Instructie over inzenden van bloedbuizen (zie www.moloncopath.nl)
U heeft een pakket ontvangen met bloedbuizen, dit aanvraagformulier en retourenvelop.
1. Bloed verzamelen in bijgeleverde Streck® bloedbuizen met bruin-zwarte gespikkelde dop (10x mengen).
2. Alle buizen duidelijk voorzien van ID-nr en naam. Zonder volledige gegevens wordt de aanvraag niet
geaccepteerd.
3. Bloedbuizen in bijgevoegde gesloten safetybag en Ingevuld aanvraagformulier in bijgevoegde retourenvelop
via de reguliere post opsturen.
Monsters zijn maximaal 7 dagen houdbaar en kunnen bij kamertemperatuur verstuurd worden (tot verzending in
de koelkast (+4 0C) bewaren). Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons telefonisch bereiken via het secretariaat.
N.B. Wilt u alle bloedafnames, met vermelding van “plasma-test”, via MoleculairePathologie@umcg.nl bij ons
aanmelden.
(voor de aanvraag van een pakket, stuurt u een email met uw naam en postadres aan MoleculairePathologie@umcg.nl)
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