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Prenatale screening: 1e trimester serum test

Patiëntetiket of ponsplaatje

Afleveren materiaal bij B1-114 (62525)

Afdeling (verplicht)

(links uitlijnen in vak)

(onder uitlijnen in vak)

Telefoon

Naam:……………………………………………………...
Voorletters:………………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………..

Sein

Naam aanvrager…………………………………..

BSN:……………….……………………………………….

Opmerking:..……………………………………….
Afnamedatum (verplicht)
Dag

Jaar

- 2 0

-

Om fouten bij het overnemen van gegevens te
voorkomen heeft het de voorkeur om een
patiëntenetiket met alle benodigde gegevens te
gebruiken.

monsternummer

Maand

Hier geen
etiketten plakken.
Ruimte voor
poli / lab AMC.

Prenatale screening:
1e trimester serum test (combinatietest)

+

Materiaal: 1 buis oranje dop 5 ml (serumgelbuis)

A.u.b. volledig invullen! Bij ontbreken van gegevens kan de risicoberekening niet uitgevoerd worden.
Post partum gegevens (over de afloop van de zwangerschap) zijn van vitaal belang voor validatie van de 1e trimester test; wij vragen om uw medewerking:
Zwangere
geeft toestemming voor het schriftelijk inwinnen van post partum gegevens (geef, na invullen, het post partum formulier met envelop mee aan zwangere)
geeft geen toestemming voor het schriftelijk inwinnen van post partum gegevens

Zwangerschapsduur bij bloedafname:

Bepaald op basis van:

weken

LM dd:

-

-20

echo dd:

-

-20

NT

,

mm

Gewicht zwangere:

op datum echo

weken

dagen

mm

-20

-

Bepaald op dd:

Echoscopist:

kg

Indien meerlingzwangerschap:
Gegevens 2e foetus:

CRL

dagen

Monochoriaal

,

NT

Indien vanishing twin:

mm

Dichoriaal

CRL

mm

Lege vruchtzak

Geen hartactie, meetbare CRL

Ja

Nee

Roken:

Eerder zwanger van kind met:

syndroom van Down (T21)

X.xxxxxxxx (xx)

Indien IVF of ICSI zwangerschap:

Indien Eiceldonatie:
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IVF

ICSI

Geboortedatum eiceldonor:

Edwards (T18)

Patau (T13)

Datum oogsten eicel dd:

-

-20

-

-

Datum terugplaatsen embryo dd:

-

-20

Formulieren waarbij gegevens van patiënt, zwangerschapsduur of gewicht ontbreken, kunnen niet in behandeling worden genomen.
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Belangrijke informatie
Voor aanvragen van buiten het AMC:
Minimaal 2 ml serum opsturen (geen bloed of plasma!)
Gebruik voor het opsturen van serum uitsluitend de bijgeleverde buis (i.v.m. laboratoriumprocedures)
Het adreskaartje op de envelop omdraaien zodat adres AMC zichtbaar is.

Logistiek van de 1e trimester serum test
De serumbepalingen worden uitgevoerd binnen 3 dagen na ontvangst van de monsters.
Rapportage van de uitslagen volgt zo snel mogelijk na de bepaling.
Bloedafname voor een 1e trimester serum test. Wanneer in de zwangerschap?
Een 1e trimester serum test en risicoschatting kan alleen uitgevoerd worden indien de
zwangerschapsduur bij bloedafname ligt tussen de 9 weken, 0 dagen en 13 weken, 6 dagen.
De optimale zwangerschapsduur voor de 1e trimester serum test is ca. 10-12 weken.
Bepaling zwangerschapsduur bij voorkeur op basis van een termijnecho.
Een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de zwangerschapsduur is van groot belang!
De betrouwbaarheid van de risicoschatting is sterk afhankelijk van een zo nauwkeurig mogelijke schatting
van de zwangerschapsduur op het tijdstip van bloedafname. Schat de zwangerschapsduur bij voorkeur
aan de hand van een termijnecho. Zwangerschapsduur (in weken en dagen nauwkeurig) en
bloedafnamedatum altijd invullen! Vult u s.v.p. ook de controlegegevens in. Een onjuist opgegeven
zwangerschapsduur leidt tot een zeer grote fout in het geschatte risico!
Indien de zwangerschapsduur niet is ingevuld, kan geen risicoschatting worden uitgevoerd.
De risicoschatting wordt gedaan op basis van de door de aanvrager opgegeven zwangerschapsduur op
het tijdstip van bloedafname. De aanvrager is verantwoordelijk voor het opgeven van de
zwangerschapsduur.
Om een indicatie te krijgen van de correctheid van de opgegeven zwangerschapsduur berekent het AMC
de zwangerschapsduur m.b.v. bloedafnamedatum en 1e dag laatste menstruatie en/of gegevens echo.
Een verschil tussen de opgegeven en berekende zwangerschapsduur van meer dan twee dagen wordt
gemeld aan de aanvrager.
Restanten monstermateriaal
Restanten van het monstermateriaal kunnen voor zgn. nader gebruik worden aangewend.
Deze monsters kunnen dan, geanonimiseerd, dienen als controlemateriaal voor bestaande onderzoeken
of als proefmateriaal voor nieuwe onderzoeken. Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw
monstermateriaal voor deze doeleinden, kunt u dit kenbaar maken op het aanvraagformulier.
Medische indicatie
Voor de definitie van ‘medische indicatie’ wordt verwezen naar richtlijn 28, ‘Indicaties Prenatale
Diagnostiek’ van de NVOG (http://www.nvog.nl/files/28_indica_prenatale_diagno.pdf), voor zover relevant
voor de aandoeningen waarvoor deze test een kans bepaalt.

