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I. Toelichting bij het indienen van aanvragen voor genetisch onderzoek 
 
1. Aanvragen 

� Het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid voorziet in verschillende aanvraagformulieren voor de 
verschillende diagnostische testen. Om eventuele fouten en vertragingen te voorkomen, worden 
bij voorkeur deze formulieren gebruikt, en moeten de aanvragen op een éénduidige wijze worden 
ingevuld. (Links naar pdf-files ‘aanvragen’) 

� De aanvrager dient het juiste staal af te nemen voor het gevraagde onderzoek. De instructies 
staan vermeld op de aanvraagformulieren, of kunnen telefonisch bekomen worden. 

� Elk staal moet voorzien zijn van een correcte identificatie (naam en geboortedatum van de 
patiënt). 

� Aanvragen kunnen door het laboratorium geweigerd worden, indien ze onvoldoende of onjuiste 
gegevens bevatten om een resultaat te bekomen dat voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria. 
Het laboratorium brengt in dit geval de aanvrager onmiddellijk op de hoogte. 

� Stalen verzenden naar:  Centrum Menselijke Erfelijkheid (CME) 
UZ Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven 

 
2. Uitvoering  

� Het laboratorium bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee het onderzoek 
wordt uitgevoerd, volgens de state-of-the-art procedures en gangbare standaarden.  

� Het laboratorium kan, indien een aanvraag zich uitstrekt tot diagnostische testen die buiten het 
aanbod van het laboratorium vallen, de aanvraag uitbesteden aan een ander laboratorium in 
binnen- of buitenland.  

� Het laboratorium zal de restanten van de stalen (meestal DNA, leukocyten of celculturen) na 
onderzoek bewaren overeenkomstig de eigen procedures, tenzij anders overeengekomen bij de 
aanvraag. 

 
 

3. Rekening  

� Genetisch onderzoek wordt terugbetaald volgens artikel 33 van het KB van 22 november 2012 of 
volgens artikel 33 bis van KB van 18.03.2011. Het remgeld bedraagt momenteel 8,68 Euro en 
wordt rechtstreeks gefactureerd aan de patiënt.  

 
4. Op de volgende bladzijden vindt u instructies voor staalname voor genetisch onderzoek in het 

kader van :  

� aangeboren / erfelijke aandoeningen (p. 2-3)  

� prenatale diagnose (p. 4)  

� maligne hematologische/oncologische aandoeningen (p. 5-8) 
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II. GENETISCHE ANALYSES BIJ AANGEBOREN / ERFELIJKE AANDOENINGEN  
 

1. Aanvragen voor (moleculair) cytogenetisch onderzoek voor erfelijke (constitutionele) 
aandoeningen  

� Bloed voor conventionele karyotypering/FISH: per aanvraag is een bloedstaal (2-5 ml) op 
heparine vereist. Kleinere volumes (tenminste 0,5 ml; bv. bij neonati) zijn aanvaardbaar.  

Na afname het bloed op kamertemperatuur bewaren (niet op 4°C en niet invriezen).  

Bloed verzenden kan per post, maar het staal moet binnen 48u het laboratorium bereiken (vrijdag 
voor 16u).  

 

� Bloed voor moleculaire karyotypering (array-CGH): per aanvraag is één bloedstaal (4-10 ml) op 
EDTA vereist. Een kleiner volume (bij neonati) is aanvaardbaar. Bewaar op kamertemperatuur of 
op 4°C (gelieve niet in te vriezen). 

Levering kan via de post, maar het staal moet bij voorkeur binnen 48 uur het laboratorium 
bereiken (vrijdag voor 15u). 

 
� Wangwissers: voor een aantal cytogenetische testen (interfase FISH) volstaat een staal van 

wangepitheel. Per patiënt worden 2 wangwissers opgestuurd. Het wordt aangeraden om de 
wissers, na afname, kort te laten drogen vooraleer ze terug te steken in het omhulsel. Dit beperkt 
bacteriegroei en bevordert de bewaring van de cellen.  

Wangwissers worden bij voorkeur binnen 24u op het laboratorium afgeleverd. Verzenden kan op 
kamertemperatuur, bewaring moet op 4°C.  

 
� Urine: als alternatief voor wangwissers kan een urinestaal genomen worden. Per staal is 20 ml 

urine vereist.  

Urinestalen verzenden kan per post, maar het staal moet binnen 48u het laboratorium bereiken 
(vrijdag voor 16u). Verzenden kan op kamertemperatuur, bewaring moet op 4°C.  

 
� Biopten van huid (voor fibroblastencultuur), navelstreng en vliezen: gelieve bij voorkeur gebruik te 

maken van een biopsiepotje met kweekvloeistof (verkrijgbaar op het Centrum). Eventueel kan 
bewaring in fysiologisch serum. Steriele afname is uiteraard noodzakelijk.  

Na afname de biotopen op kamertemperatuur bewaren (nooit in de koelkast en zeker niet 
invriezen). 

Dit materiaal moet dezelfde dag op het laboratorium bezorgd worden.  

 
� Bloed voor EBV-transformatie van B-lymfocyten: per aanvraag is tenminste 10 ml bloed op 

natriumcitraat vereist. Bij voorkeur 2 tubes van 10 ml afnemen.  

Na afname het bloed op kamertemperatuur of op 4°C bewaren (niet invriezen). 

Bloed verzenden kan per post, maar het staal moet binnen 24u het laboratorium bereiken (niet op 
vrijdag). 
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2. Aanvragen voor moleculair DNA onderzoek voor erfelijke (constitutionele) aandoeningen  
 

� Bloed:  

per aanvraag is één bloedstaal (5-10ml) op EDTA vereist. Kleinere volumes (bv. bij neonati) of 
stalen op ACD zijn eventueel aanvaardbaar. 

NA afname kan het bloed op kamertemperatuur of op 4°C bewaard worden (niet invriezen). 

Bloed verzenden kan per post, maar het staal moet bij voorkeur binnen 48u het laboratorium 
bereiken (vrijdag voor 15u). 

 

� DNA:  

Bij voorkeur ontvangt het laboratorium een bloedstaal op EDTA. Het is ook mogelijk om 
genomisch-DNA, elders bekomen na extractie op te sturen. Gelieve hierbij de extractiemethode 
en concentratie vermelden. Liefst 50-100µg DNA met OD 260/280 > 1.8 Het DNA bij voorkeur 
bewaren op 4°C of -20°C. 

DNA verzenden kan per post en is in regel verschillende dagen stabiel op kamertemperatuur. 

 

� Wangwissers:  

Het laboratorium aanvaardt een staal van wangepitheel voor een beperkt aantal DNA testen 
(gelieve vooraf contact te nemen). Per patiënt worden 2 wangwissers opgestuurd. Het wordt 
aangeraden om de wissers, na afname, kort te laten drogen vooraleer ze terug te steken in het 
omhulsel. Dit beperkt bacteriegroei en bevordert de bewaring van de cellen. 

Wangwissers worden bij voorkeur binnen 24u op het laboratorium afgeleverd. Verzenden kan op 
kamertemperatuur, bewaring op 4°C. 

 
� Weefsel ingebed in paraffine: 

Het laboratorium ontvangt hierbij een blokje paraffine op kamertemperatuur. Er zijn geen 
specifieke regels van kracht bij verzending. Dit kan via de post. 

 

� Biopten van huid (voor fibroblastencultuur), navelstreng en vliezen: 

We raden aan om bij voorkeur gebruik te maken van een, op het centrum verkrijgbaar, 
biopsiepotje met kweekvloeistof. Eventueel kan bewaring in fysiologisch serum. 

Zorg voor een steriele afname van 15 tot 30mg biopt. Bewaar dit op kamertemperatuur (nooit in 
koelkast of diepvriezer). Het materiaal moet dezelfde dag nog het laboratorium bereiken. 
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� Bloed voor aanleg van een EBV-cellijn: 

Per aanvraag zijn 2 tubes 10ml bloed op heparine vereist. Bewaar op het bloed op 
kamertemperatuur of 4°C (niet invriezen). 

Verzending kan per post, maar moet binnen 24u het laboratorium bereiken. 

 

� Placenta – Spier – andere weefsels: 

Neem hiervoor eerst contact op 

 

 

III. PRENATAAL GENETISCH ONDERZOEK  
 

 

Gericht prenataal DNA onderzoek gebeurt enkel wanneer één van de ouders (voor dominante en 
geslachtsgebonden aandoeningen) of beide ouders (voor recessieve aandoeningen) drager zijn 
van een specifieke genetische aandoening, en alleen na voorafgaande genetische raadpleging 
met de ouders. Gelieve voor uitzonderlijke gevallen of aandoeningen vooraf contact te nemen 
met het Centrum 

 

� Vruchtwater (amnios):  

Minimaal 10 ml vruchtwater vereist, opgevangen in een steriele tube. Bewaar dit op 
kamertemperatuur en zorg ervoor dat het staal dezelfde dag nog in het laboratorium bereikt. 

  

� Chorion villi: 

minimaal 15 mg vlokkenmateriaal vereist, opgevangen in een steriel potje met kweekvloeistof 
(verkrijgbaar op het Centrum) of fysiologisch serum.  

Na afname het materiaal op kamertemperatuur bewaren.  

Dit materiaal moet dezelfde dag het laboratorium bereiken.  

 

� Cel-vrij foetaal DNA in materneel bloed: 

Voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) is 10 mL materneel bloed noodzakelijk.  Enkel 
volgende bloedtubes, geoptimaliseerd om maternele cellysis (en bijgevolg maternele 
contaminatie) te beperken, zijn geschikt voor NIPT analyse: de Cell-Free DNA BCT tube (firma 
Streck, legermotief) of de Cell-Free DNA collection tube (firma Roche Diagnostics, witte dop). 
Deze tubes kunnen aangevraagd worden via stalenreceptieCME@uzleuven.be. De bloedstalen 
moeten zo snel mogelijk (binnen de 72 uur) aan het laboratorium bezorgd worden (transport op 
kamertemperatuur). In afwachting van het transport dienen de Streck tubes gekoeld te worden 
(op 4°C). De cfDNA tubes van Roche dienen op kamertemperatuur bewaard te worden.
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IV. GENETISCHE ANALYSES BIJ MALIGNE HEMATOLOGISCHE/ONCOLOGISCHE 
AANDOENINGEN  
 

 
1. Aanvragen voor cytogenetisch onderzoek voor maligne aandoeningen  

 
� Bloed / beenmerg:  

* Materiaal: per aanvraag is één staal op heparine vereist 
* Hoeveelheid: 2-5 ml op heparine, kleinere volumes (tenminste 0,5 ml; bvb bij neonati) zijn aan-

vaardbaar 
* Bewaring: op kamertemperatuur (niet op 4°C en niet invriezen) 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post en op kamertemperatuur, maar het staal moet bin-

nen 48u het laboratorium bereiken (vrijdag bij voorkeur voor 13u). Uitzondering: stalen met de 
diagnose Burkitt lymfoom en APL (AML-M3) moeten op de dag van staalafname op het labo 
toekomen (voor 14u indien het resultaat de dag zelf gekend dient te zijn). 

 
� Niet stollende vochten: (bvb lumbaalvocht)  

* Materiaal: kan als dusdanig in een steriele tube worden opgestuurd 
* Bewaring: op kamertemperatuur (niet op 4°C en niet invriezen) 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post en op kamertemperatuur, maar het staal moet bin-

nen 48u het laboratorium bereiken (vrijdag bij voorkeur voor 13u)  
 

� Biopten van tumoren:  
* Materiaal: gelieve bij voorkeur gebruik te maken van een biopsiepotje met medium (op aanvraag 

te verkrijgen). Steriele afname en niet fixeren. 
* Bewaring: op kamertemperatuur (niet op 4°C en niet invriezen) 
* Levering aan het lab: binnen 24u af te leveren op kamertemperatuur (op vrijdag: bij voorkeur 

voor 13u). 
 

� Biopten van klieren:  
* Materiaal: 

- gelieve bij voorkeur gebruik te maken van een biopsiepotje met medium (op aanvraag te 
verkrijgen). Steriele afname en niet fixeren; 

- indien zeer klein staal, minimum 4-5 glaasjes touchprints (breng met een pincetje het 
VERS weefseltje aan en druk het zachtjes op twee afzonderlijke zones van het positief 
geladen glaasje, bij voorkeur SuperfrostTM Plus); 

- indien geen vers staal, ENKEL voor FISH-onderzoek: FFPE blokje of coupes: zie 
https://www.uzleuven.be/nl/pathologische-ontleedkunde. 

* Bewaring: op kamertemperatuur (niet op 4°C en niet invriezen) 
* Levering aan het lab: het vers materiaal moet uiterlijk binnen de 24 uur op het laboratorium 

bezorgd worden (op vrijdag: bij voorkeur voor 13u). Indien dringende FISH nodig op touchprints 
(Burkitt lymfoom, chloroom, DLBCL…): binnen 24u af te leveren. 
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2. Aanvragen voor moleculair (DNA) onderzoek voor maligne aandoeningen  

 
� Bloed / beenmerg:  

* Materiaal: per aanvraag is één staal op EDTA vereist 
* Hoeveelheid: 2-5 ml op EDTA, kleinere volumes (bvb bij neonati) of stalen op ACD, heparine 

zijn aanvaardbaar 
* Bewaring: op kamertemperatuur of op 4°C (niet invriezen) 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post maar het staal moet bij voorkeur binnen 48u het 

laboratorium bereiken (vrijdag bij voorkeur voor 13u) 
  

� Niet stollende vochten: (bvb lumbaalvocht) 
* Materiaal: kan als dusdanig in een steriele tube worden opgestuurd 
* Bewaring: op kamertemperatuur of op 4°C (niet invriezen) 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post, maar het staal moet bij voorkeur binnen 48u het 

laboratorium bereiken (vrijdag bij voorkeur voor 13u)  
 

� DNA:  
* Materiaal: genomisch DNA, elders bekomen na extractie 
* Hoeveelheid: graag concentratie vermelden 
* Bewaring: op 4°C of -20°C 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post; het DNA is in regel verschillende dagen stabiel 

op kamertemperatuur  
 

� Wangwissers: 
* Materiaal: het laboratorium aanvaardt een staal van wangepitheel voor een beperkt aantal DNA 

testen (gelieve vooraf contact te nemen). Het wordt aangeraden om de wissers, na afname, kort 
te laten drogen vooraleer ze terug te steken in het omhulsel. Dit beperkt bacteriegroei en 
bevordert de bewaring van de cellen. 

* Hoeveelheid: 1 wangwisser 
* Bewaring: op 4°C 
* Levering aan het lab: wangwissers worden bij voorkeur binnen 24u op het laboratorium afge-

leverd. Verzenden kan op kamertemperatuur. 
 

� Biopten van huid, klieren en tumoren:  
* Materiaal: gelieve bij voorkeur gebruik te maken van een biopsiepotje met fysiologisch serum. 

Steriele afname is uiteraard noodzakelijk. Het staal niet fixeren (bvb met formamide, …) 
* Bewaring: indien geen celcultuur of karyotypering gewenst is: na afname de biopten op 4°C 

bewaren.  
Indien celcultuur of karyotypering gewenst is, bewaren op kamertemperatuur. 
Indien geen fysiologisch serum voor handen moet het staal op -20°C bewaard worden.  

* Levering aan het lab: verzenden op kamertemperatuur, dit materiaal moet uiterlijk binnen de 24 
uur op het laboratorium bezorgd worden. 
Indien geen fysiologisch serum voor handen moet het staal op -20°C verstuurd worden. 
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� Cel-vrij tumor DNA (ctDNA) uit bloed:  
* Materiaal: voor deze analyse is 10 mL bloed afgenomen in speciale tubes vereist (STRECK 

tubes of equivalent zoals Cell-free DNA Collection Tube, Roche). 
 

Het gebruik van de speciale bloedtubes is noodzakelijk om cellysis zoveel mogelijk te beperken 
en het cel-vrij DNA te stabiliseren. De bloedtubes kunnen aangevraagd worden via 
stalenreceptieCME@uzleuven.be.  
De bloedtubes dienen zo snel mogelijk (binnen de 72 uur) aan het laboratorium bezorgd te 
worden (op kamertemperatuur, niet invriezen!).  
 
Eventueel is het ook mogelijk de analyse uit te voeren op minstens 2 mL plasma indien 
gecentrifugeerd binnen de 2 uur na bloedafname in EDTA tubes en mits het onmiddellijk werd 
ingevroren op -80°C. Plasma dient ingevroren verstuurd te worden, en dit zo snel mogelijk. 
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3. Aanvragen voor moleculair (RNA) onderzoek voor maligne aandoeningen  
 

� Bloed / beenmerg: 
* Materiaal: per aanvraag is één staal op EDTA vereist 
* Hoeveelheid: 2-5 ml op EDTA, kleinere volumes (bvb bij neonati) of stalen op ACD, heparine 

zijn aanvaardbaar 
* Bewaring: op kamertemperatuur of op 4°C (niet invriezen) 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post maar het staal moet bij voorkeur binnen 24u het 

laboratorium bereiken (vrijdag bij voorkeur voor 13u). Na 72 u is analyse zinloos. 
 

� Niet stollende vochten: (bvb lumbaalvocht)  
* Materiaal: kan als dusdanig in een steriele tube worden opgestuurd 
* Bewaring: op kamertemperatuur of op 4°C (niet invriezen) 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post, maar het staal moet bij voorkeur binnen 24u het 

laboratorium bereiken (vrijdag bij voorkeur voor 13u). Na 72 u is analyse zinloos. 
 

� RNA:  
* Materiaal: RNA, elders bekomen na extractie 
* Hoeveelheid: graag concentratie vermelden 
* Bewaring: op -20°C 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post en op -20°C  
 

� cDNA:  
* Materiaal: cDNA, elders bekomen na RNA-extractie en cDNA-synthese 
* Bewaring: op -20°C 
* Levering aan het lab: verzenden kan per post en op kamertemperatuur 
 

� Biopten van huid, klieren en tumoren:  
* Materiaal: gelieve bij voorkeur gebruik te maken van een biopsiepotje met fysiologisch serum. 

Steriele afname is uiteraard noodzakelijk. Het staal niet fixeren (bvb met formamide, …) 
* Bewaring: indien geen celcultuur of karyotypering gewenst is: na afname de biopten op 4°C 

bewaren.  
Indien celcultuur of karyotypering gewenst is, bewaren op kamertemperatuur. 
Indien geen fysiologisch serum voor handen moet het staal op -20°C bewaard worden.  

* Levering aan het lab: verzenden op kamertemperatuur, dit materiaal moet uiterlijk binnen de 24 
uur op het laboratorium bezorgd worden. 
Indien geen fysiologisch serum voor handen moet het staal op -20°C verstuurd worden. 

 


