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5 Bloedafname  
Aan het einde van het bezoek aan de polikliniek zal bloed worden afgenomen door de 
consulent/doktersassistent.   

Voor de meeste patiënten zal eenmalig bloed worden afgenomen voor de studie. Indien op een 
later moment ook bloed moet worden afgenomen, zal dit van tevoren aangegeven worden door 
de arts/onderzoekers. Bij het eerste afnamemoment zal gebruik worden gemaakt van 
afnamepakket 1. Voor de latere afnamemomenten (2e en later) wordt afnamepakket 2 gebruikt. 

Gebruik voor de registratie van de bloedafname het formulier 
‘UNRAVEL_bloedafname_registratieperpatient_v2’ (op papier). Noteer het patientnummer, de 
datum en het afnamemoment (1e, 2e, 3e etc.)(figuur 9). Plak de sticker van het LMS-nummer in 
het bijbehorende vakje.  
 
De afnamebuizen zitten in de afnamepakketjes. Hanteer de buizenvolgorde van figuur 
8. Plak per buis de bijbehorende stickers op het registratieformulier (figuur 9).  
Noteer ook het afnametijdstip op het registratieformulier (tijd uu:mm).  

 

Figuur 6. Afnamevolgorde 
buizen 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Registratieformulier.  

1 - 1 x 4.5 mL Citraatbuis

2 - 1 x 10 mL Stolbuis 

3 - 1 x 9 mL Heparinebuis

4 - 1 x 10 mL EDTA buis

5 - 1 x 2 mL EDTA buis 
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6 Verwerking materiaal 
De verwerking van het materiaal gaat volgens het biobank protocol (bijlage I). Hieronder zijn 
nog enkele algemene opmerkingen te vinden. Een stappenplan is te zien in figuur 9. Daarnaast 
staat in tabel 1  de verwerkingsregels per buis.  

6.1 Benodigdheden 
Pipet 
Pipetpuntjes (een nieuw puntje per materiaalsoort) 
Centrifuge 
Vriesbuisjes  

- 4x citraat (lichtblauwe dop) 
- 6x stolbuis (rode dop) 
- 6x heparine (groene dop) 
- 6x EDTA plasma (witte dop) 
- 2x EDTA volbloed (witte dop)  (1e afname) 

Opslagdoosje 2x 
Documenten 

- UNRAVEL_bloedafname_registratieperpatient (op papier) 
- UNRAVEL_LKCH_registratie (digitaal) 

 

6.2 Algemeen 
- Het materiaal moet binnen 2 uur in de vriezer geplaatst worden (maximaal 4 uur). Wanneer de 
tijd tussen afname en invriezen meer dan 4 uur bedraagt, moet het materiaal wel opgeslagen 
worden. Noteer de tijdstippen in de aangeleverde Excelfile.  
- Te weinig materiaal: Vul zoveel mogelijk vriesbuisjes met de aangegeven hoeveelheid. 
Vermeldt in de aangeleverde Excel file onder opmerkingen het nummer van het vriesbuisje wat 
niet of met minder materiaal (hoeveelheid aangeven) gevuld is. 
- Te veel materiaal: vernietigen. 
Het officiële verwerkingsdocument van het LKCH is te vinden als bijlage op pagina 16 & 17 
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6.3 Pipetteren  
Onderstaande figuren tonen de stappen die nodig zijn bij het pipetteren. De uitgebreide 
handleiding is te vinden op: http://solutions.pipette.com/wp-
content/uploads/Manual_mLine_Pipette_4002080_ENG_web.pdf?_ga=2.73284250.865848193.15
09351829-70791651.1509351829 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7. Instellen volume  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8. Op- en afzetten pipetpunt  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9. Pipetteren 
 

http://solutions.pipette.com/wp-content/uploads/Manual_mLine_Pipette_4002080_ENG_web.pdf?_ga=2.73284250.865848193.1509351829-70791651.1509351829
http://solutions.pipette.com/wp-content/uploads/Manual_mLine_Pipette_4002080_ENG_web.pdf?_ga=2.73284250.865848193.1509351829-70791651.1509351829
http://solutions.pipette.com/wp-content/uploads/Manual_mLine_Pipette_4002080_ENG_web.pdf?_ga=2.73284250.865848193.1509351829-70791651.1509351829
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6.4 Stappenplan verwerking 
CitraatStol Heparine EDTA 2mL EDTA

- Stel de pipet in: 900µL
- Noteer het tijdstip op het 
verwerkingsformulier
- Meng de buis 
- Pipetteer het bloed in de 2 
vriesbuisjes 

- Plaats de vriesbuisjes in de 
vriezer 
- Noteer het tijdstip op het 
verwerkingsformulier.

4 vriesbuisjes
Dop: Blauw

‘Citraat’

6 vriesbuisjes
Dop: Rood

‘Stol’

6 vriesbuisjes
Dop: Groen

‘Li-Heparine’

6 vriesbuisjes
Dop: Wit

‘EDTA plasma’

2 vriesbuisjes
Dop: wit

‘EDTA volbloed’

- Stel de centrifuge in: 2000g, 10 
minuten
- Plaats de stolbuis in de 
centrifuge
- Start de centrifuge

- Stel de pipet in: 500µL
- Noteer het tijdstip op het 
verwerkingsformulier
- Pipetteer het plasma van de 
stolbuis in 6 

- Plaats de vriesbuisjes in de 
vriezer 
- Noteer het tijdstip op het 
verwerkingsformulier.

Stap

1
60

 m
in

ut
en

 
w

ac
ht

tij
d

2

3

4

5

- Zet de buis in het rek. 
- Noteer het tijdstip op het 
verwerkingsformulier.
- Laat de buis 60 minuten 
rechtop staan.
- Ga naar stap 2

- Stel de centrifuge in: 2000g, 10 minuten
- Plaats de 3 buizen in de centrifuge
- Start de centrifuge
- Ga naar stap 3

- Stel de pipet in: 500µL
- Noteer het tijdstip op het verwerkingsformulier

- Gebruik een nieuwe pipetpunt
- Pipetteer het plasma van de Citraatbuis in 4 vriesbuisjes. 

- Gebruik een nieuwe pipetpunt
- Pipetteer het plasma van de Heparinebuis in 6 vriesbuisjes 

- Gebruik een nieuwe pipetpunt
- Pipetteer het plasma van de EDTA buis in 6 vriesbuisjes

- Plaats de vriesbuisjes in de vriezer 
- Noteer het tijdstip op het verwerkingsformulier.

Figuur 10. Stappenplan verwerking materiaal.  
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6.5 Opslag vriesbuisjes  
Na verwerking worden de buisjes op de volgende manier bewaard in het opslagdoosje: 

- Gebruik per patiënt 2 rijen (A+B; C+D; E+F; G+H) 
- Hanteer voor het plaatsen van de vriesbuisjes de volgorde van figuur 12.  
- De nummers zijn te vinden op de vriesbuisjes (I t/m VI; 1 t/m 6). 
- Bij de 1e afname worden de twee rijen compleet gevuld met 24 vriesbuisjes. 
- Bij de 2e (of latere) afname blijven er 2 vakjes leeg (22 vriesbuisjes). 
- Plaats nadien het opslagdoosje in de vriezer.  
- Noteer op het registratieformulier het tijdstip waarop de buisjes in de vriezer zijn 

geplaatst (tijd uu:mm).  
 

Figuur 11. Voorbeeld volgorde van vriesbuisjes in het opslagdoosjes 
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6.6 Registratie LKCH 
1) UNRAVEL_LKCH_registratie (figuur 13). Gebruik per materiaalsoort 1 regel. Als het goed 

is zijn alle gegevens terug te vinden op het papieren registratieformulier. Noteer: 
- LMS nummer (Scan de QR code op het zakje) 
- Studienummer (=patientnummer) 
- Datum afname 
- Tijd afname 
- Tijd start bewerking 
- Tijd invriezen 
- Materiaalsoort (= al ingevuld) 
- Opmerkingen: noteer bijzonderheden (bijvoorbeeld minder materiaal) 
- * EDTA volbloed wordt alleen afgenomen bij de 1e afname. Deze regel kan worden 

verwijderd bij de 2e (of latere) afnames.  

Sla het document op onder de naam: UNRAVEL_LKCH_registratie_datum, waarbij de datum 
bestaat uit het jaartal (jjjj), de maand (mm) en de dag (dd).                                                
(Bijvoorbeeld: 10 januari 2018)=20180110) 

 

Figuur 12. Voorbeeld formulier UNRAVEL_LKCH_registratie 
 
 

6.7 Registratie HiX: ‘Eerste studiehandeling’ 
Stap 1 Open het dossier van de patiënt 
Stap 2 Klik in het linkermenu op ‘Status’ en vervolgens op ‘Studie ’.  
Stap 3 Open het informatieblad van ‘UNRAVEL’ d.m.v. dubbelklik. 
Stap 4 Selecteer bij ‘Datum eerste studiehandeling‘ de datum van de 1e studiehandeling 

(F3 = datum van vandaag).  
Stap 5 Sla de gegevens op (‘OK’) 
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