Rotterdam, 9 december 2016

Onderwerp: berichtgeving vanuit het regionale laboratorium

Geachte collega,
Graag willen wij de volgende zaken vanuit het regionaal laboratorium bij u onder de aandacht
brengen.
1.

Labaanvraag via Peridos: aanvraagprocedure serumscreening
Graag willen wij u er nogmaals op attenderen dat deze aanvraag via het digitale formulier in
Peridos moet worden gedaan. De “oude” aanvraagformulieren (Astraiaformulier en het
papieren lab aanvraagformulier van Star-MDC) kunnen alleen gebruikt worden in geval de
zwangere geen geldig BSN heeft. Indien dit aan de orde is dient u dit duidelijk op het formulier
te vermelden. Zwangere vrouwen zónder BSN kunnen namelijk niet in Peridos worden
geregistreerd.

2.

Advies t.a.v. insturen serum rondom Kerstreces 2016 (in geval van verzending per post)
Wij verzoeken u vriendelijk om degene die voor uw centrum de bloedafname verzorgt van
onderstaande informatie op de hoogte te stellen.
2e Kerstdag: maandag 26 december 2016
- Bij bloedafname op vrijdag 23 december: serum invriezen* en versturen op dinsdag 27
december na dit Kerstweekend.
- Serum van donderdag 22 december dient vóór 18.00 uur die dag verstuurd te worden.
vrijdag 30 december 2016
- Bij bloedafname op vrijdag 30 december: reguliere afspraak serum in koelkast bewaren en
versturen op maandag 2 januari.
- Serum van donderdag 29 december dient vóór 18.00 uur die dag verstuurd te worden.
*s.v.p. op aanvraagformulier vermelden indien dit aan de orde is.
Algemene regel: serum dient binnen 6 dagen na bloedafname (mits niet ingevroren) in het
laboratorium in behandeling genomen te worden. Serum ouder dan 6 dagen wordt niet meer
gebruikt omdat dit tot minder betrouwbare resultaten leidt. Indien dit aan de orde is, zal vanuit
het laboratorium een verzoek aan de aanvrager worden gedaan voor een nieuwe bloedafname.

3.

Tarief serumscreening 2017
Het tarief voor de serumtest in 2016 is € 53,-. Dit tarief wordt na indexering (NZa tarieflijst 2017)
per 1 januari 2017 vastgesteld op € 55,47.

Er op vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet, mede namens mw. prof. dr. Y.B. de Rijke, klinisch chemicus-endocrinoloog,
Erasmus MC,

Mw. dr. J.A.M. Laudy, MSc
Medisch manager Star-MDC

