
 

Werkinstructie EUCLIDS-studie Kinderafdeling            

Contactgegevens:      Ria Philipsen, Radboud Universitair Medisch Centrum,             versie: 12-6-2017 

                                 tel.: 024-8187291,    email:  pedbigkg@cukz.umcn.nl 
 

   

       Patiënt,  tussen 1 maand – 18 jaar oud, met:   
  *beenmergtransplantatiepatiënten uitgesloten. *deelname mag niet leiden tot eerdere noodzaak bloedtransfusie. 

  

Bacteriële meningitis: (Buiten het ziekenhuis verworven) 
 bewezen bacteriëel er is een positieve kweek of PCR.  

 Indien niet bewezen bacteriëel dan wordt er voldaan aan 1 van onderstaande criteria: 
              * Cerebrospinal fluid (CSF) glucose level <  1.9 mmol/L.  
              * CSF-blood glucose ratio < 0.23. 
              * CSF totaal eiwit > 2.2 g/L 
              * CSF leukocyten > 2000 x 106  cells/L. 
              * CSF granulocyten > 1180 x 106  cells/L. 

 Voorlichting geven aan ouders en kind (indien ouder dan 12 jaar). 

 Toestemmingsformulier laten tekenen door beide ouders en kind (indien ouder dan 12 jaar) 
en op hetzelfde moment ook ondertekenen door arts. Kopie meegeven aan ouders/kind. 

 Het originele getekende toestemmingsformulier opbergen achter tabblad 4 in de blauwe 
studiemap. 

 Patiënt inschrijven in patiëntidentificatielijst in blauwe studiemap achter tabblad 4 en 
toekennen PeD-BIG studienummer. 

                                                          Studienummer: MC…………………………………..……                                             

 Microbioloog vragen om kweek op te sturen naar referentielab (NRLBM, AMC, Amsterdam) 
onder vermelding van PeD-BIG studienummer. 
                           ↓ 
Monsters verzamelen. Materialen zitten in dit patiëntenpakketje. 
Studienummer noteren op stickers en op materialen plakken.  
Geen stickers met naam of patiëntennummer op materialen plakken.    
S.v.p. aankruisen wat is afgenomen. 

          Bloed bij routine bloedafname of afname uit infuus: 
 

 EDTA-buis:   1 ml                                        Datum:……………..………….............  

Bloed voor DNA. 5x omkeren.                          
                                                                              Tijdstip afname: …………………..… 
 

 Kaartje: 4 x  1 druppel met spuit (indien mogelijk). 

Minimaal 2 uur laten drogen. Daarna terug in plastic zakje doen en afsluiten. 
Dit in het aluminiumzakje doen.                                                                              
                                                                               Datum:….………....…………..………. 
 

           
         
   geen bloedafname mogelijk 

                  ↓ 
 Speeksel afname voor DNA. 

(speekselsetje zit in blauwe 
materialen studiemap) 
 
 

         Datum: …………………….……..……   

 

 de EDTA-buis inpakken in het absorptiepapier en dan in de transportblister plaatsen.      

 deze transportblister verpakken in de safetybag.  
Als er geen bloedafname mogelijk was dan de speekselbuis verpakken in de safetybag.                                                                                                            
De afdekstrip van de safetybag verwijderen en voor- en achterzijde goed aandrukken. 

 De safetybag + het bloedkaartje in het plastic zakje in het aluminium zakje + het 
etniciteitsformulier dat de arts heeft ingevuld + deze ingevulde werkinstructie  in de witte 
PeD-BIG verzendenvelop en de zipper sluiten.  

 Per post versturen: een postzegel is niet nodig. 
Indien mogelijk een anonieme ontslagbrief toevoegen. Anders per post of per mail nasturen. 

 PeD-BIG onderzoeker inlichten (zie hieronder). 


