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1. Doelstelling 

Dit document beschrijft de correcte afnameprocedure van een veneus bloedstaal voor NIPT 
(niet-invasieve prenatale test) analyses. Hiervoor worden de cfDNA tubes van Roche gebruikt. 
 
Dit document dient beschouwd te worden ter aanvulling op het document VPPZ-VPROC4-0276, 
“Uitvoeren van een veneuze bloedafname”. Dit document beschrijft de correcte afname van een 
veneus bloedstaal met aandacht voor het voorkomen van prikaccidenten, de preventie van 
overdracht van bloedgerelateerde infecties en het beperken van de invloed van pre-analytische 
variabelen.  

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

B2-handeling: verpleegkundige handeling waarvoor er wél een voorschrift van een arts vereist is.  

3. Definities/Begripsomschrijvingen 

Veneuze bloedafname de afname van bloed uit een ader of vene voor bloedonderzoek.  
 
NIPT Niet-invasieve prenatale test; deze test spoort foetale afwijkingen (bv. 

Downsyndroom) op door analyse van foetaal DNA dat circuleert in het 
bloed van de moeder 

4. Inhoud 

4.1 Technische specificaties Cell-Free DNA tube (Roche) 
De cfDNA collectietube van Roche is een steriele tube onder vacuüm, die K3EDTA en een cel-
conserverend middel bevat. Het vacuüm zorgt dat er een correct volume bloed wordt 
afgenomen. K3EDTA chelateert calcium ionen, waardoor het bloed niet stolt. Het cel-
conserverend middel voorkomt cellysis, waardoor het cfDNA niet gecontamineerd wordt met 
extra materneel DNA. 

  

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
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Cell-Free DNA Collection Tube 

Type tube Plastiek (PET) 
Volume tube 8.5 ml 
Houdbaarheid 18 maanden 

Temperatuurrange voor opslag 18-25°C 
Temperatuurrange voor verzending 15-30°C 

Productie Volgens ISO 9001 and EN ISO13485 
 

Bloedstalen verzameld in de cell-free DNA Collection Tube zijn stabiel gedurende 7 dagen 
wanneer opgeslagen of verzonden tussen 18-25°C. 

 
4.2 Indicaties 

Voorschrift van de arts. 
 

4.3 Contra-indicaties 
Eigen initiatief van de verpleegkundige. 

 
4.4 Benodigdheden 

• Zie VPPZ-VPROC4-0276, “Uitvoeren van een veneuze bloedafname” 
• Cell Free DNA tube (Roche) 

 
4.5 Aandachtspunten 

• Zie VPPZ-VPROC4-0276, “Uitvoeren van een veneuze bloedafname”. 
 

4.5.1 Vóór procedure: 
• Zie VPPZ-VPROC4-0276, “Uitvoeren van een veneuze bloedafname”. 

 
4.5.2 Dragen van handschoenen:  

• Zie VPPZ-VPROC4-0276, “Uitvoeren van een veneuze bloedafname”. 
 

4.6 Werkwijze 
De algemene werkwijze voor het afnemen van een veneuze bloedafname wordt gevolgd, met 
speciale aandacht voor: 
• Na de bloedafname moet de Cell-Free DNA tube 8-10 keer zachtjes geïnverteerd 

(omgekanteld; niet schudden!) worden om voldoende menging van het bloed met de 
additieven van de tube te verzekeren. 

o  
• Als de Cell-Free DNA tube de enige bloedtube is die gevuld moet worden, 

mogen voor de NIPT bloedafname geen vleugelnaalden gebruikt worden. 
 
Uitleg:  
Vleugelnaalden bevatten reeds een kleine hoeveelheid lucht. De Cell-Free DNA tubes van 
Roche zijn tubes onder vacuüm. Het vacuüm zorgt ervoor dat er een correct volume 
bloed wordt afgenomen. Door de lucht aanwezig in de vleugelnaalden wordt er minder 
bloed afgenomen. De reagentia in de tube waarmee het bloed gemengd wordt zijn 

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
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voorzien voor 8.5ml bloed. Omdat de verhouding bloed/reagentia anders is, kan dit een 
invloed hebben op de analyse.  
 Vleugelnaalden mogen dus niet gebruikt worden bij een veneuze bloedafname voor 
NIPT analyses TENZIJ er vóór de Cell-Free DNA tube al een andere bloedtube gevuld is. 
Dan is er immers geen lucht meer aanwezig in de vleugelnaald waardoor deze wél kan 
worden gebruikt. 
 

• Betreffende de volgorde van bloedafname (in het geval meerdere verschillende 
bloedtubes gevuld moeten worden) mogen de Cell-Free DNA tubes beschouwd worden 
als zijnde EDTA tubes en gevuld worden in de volgorde zoals beschreven in “Uitvoeren 
van een veneuze bloedafname”. Indien er ook een gewone EDTA tube gevuld moet 
worden, wordt de cfDNA tube na de EDTA tube gevuld. 

 

 
 

4.7 Complicaties 
Zie VPPZ-VPROC4-0276, “Uitvoeren van een veneuze bloedafname” 

5. Referenties 

Roche Gebruiksinstructies: link  

6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 

• Analyses Klinische Biologie: Labogids 
• Policy patiëntidentificatie 

  

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Uitvoeren%20van%20een%20veneuze%20bloedafname.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc2/LaboKlinischeBiologie/Bijlage%20documenten/Infobrochure_cfDNA_tubes_Roche.pdf
https://zolnet.zol.be/sites/divisies/D7/MedDiagn/LabKlinBiologie/Paginas/Labogids.aspx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/OrganisatorischeProcedures/Lists/Document%20Library/Pati%C3%ABntenidentificatie.docx
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Revisie overzicht 

11-07-2019 Creatie document L. Coninx 
10-10-2019 Lay-out wijzigingen + updaten hyperlink van sectie 5. 

Referenties (Roche Gebruiksinstructies) + toevoeging en 
wijziging tekst bij sectie 4.6 (uitleg volgorde van 
bloedafname) en sectie 7 

L. Coninx 
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