DNA-First

Aanvragen van DNA-onderzoek naar erfelijke borstkanker
Om DNA-onderzoek aan te vragen gaat u naar het online bestelsysteem:
Ga rechtstreeks naar: https://order.radboudumc.nl/producten/panel-erfelijke-borst-enovariumkanker-brca1-brca2-palb2-chek2-c1100del
Of kies https://order.radboudumc.nl/genetics en vul in de zoekbalk borstkanker in -> kies voor panel
erfelijke borst- en ovariumkanker (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 c.1100del)
Alle gegevens kunnen online worden ingevuld via het elektronisch bestelsysteem. U kunt de stappen
in dit systeem volgen; het wijst zich vanzelf. Hieronder wordt het proces stap voor stap beschreven.
Let op: het aanvraagformulier wordt niet online verstuurd! U kunt het aanvraagformulier digitaal
invullen, downloaden, printen en meegeven aan patiënt voor bloedafname.
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Er verschijnt informatie over de test en het benodigde materiaal
Klik op toevoegen -> De geselecteerde test verschijnt op uw scherm
Klik op aanvragen -> U komt op het formulier
Patiëntengegevens -> Hierbij bestaat een mogelijkheid om een patiëntensticker te gebruiken.
Kies Ja als u gebruik maakt van sticker, als u Nee kiest dienen gegevens van patiënt ingevuld
te worden
Betreft het een spoedaanvraag -> Vul in ja. Er verschijnt een mededeling dat u moet bellen
om spoed aan te kondigen -> U hoeft niet te bellen!
Reden spoed (verplicht veld) -> Vul hier in DNA-first
Reden van aanvraag -> vul in bevestigen diagnose
Materiaal reeds aanwezig -> Indien nee, kies voor EDTA bloed en vul afnamedatum in
Geef aan of de patiënt wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van zijn/haar DNA
en/of data voor vervolgonderzoek in lijn van de diagnostische vraag
Kliniek van de patiënt: Hierbij hoeft u alleen het vrije veld in te vullen.
Vermelden:
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1. leeftijd bij diagnose borstkanker
2. receptorstatus e.a. bijzonderheden PA (bijv: lobulair?)
3. unifocaal/multifocaal/bilateraal
4. andere tumoren in voorgeschiedenis
5. relevante familiegegevens (m.n. borst-/eierstokkanker bij naaste
familieleden)

Kies vervolgens voor Radboudumc of MUMC+
Vul uw eigen gegevens in. U kunt ook een stempel met uw gegevens gebruiken
Vul in bij kopie uitslag -> DNA-first
Er verschijnt een samenvatting van uw aanvraag
Klik op aanvraag bevestigen- > bestelling is afgerond

 Download de PDF, plak patiëntensticker en laat 2x EDTA buizen afnemen (paarse dop). De
buizen kunnen na het prikken met het aanvraagformulier met reguliere post worden
opgestuurd naar het laboratorium dat op het aanvraagformulier staat.
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