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• Nog te nemen hindernissen
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Het Laboratorium voor Cel Therapie
• Bewerking van celpreparaten voor hematopoietische

stamceltransplantatie voor ziekenhuizen in de regio

• Genereren van cel therapie producten

• Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)

• Translationale Research

• Product and Process development

• Sterke interactie met basale research 



Stappenplan
• Hoe ziet de SEC er uit?
• Wat is er voor elk onderdeel van de SEC nodig?
• Wat moeten wij daarvoor implementeren?
• Welk onderdeel is kritisch (risico) en moet apart worden gevalideerd?



Inventarisatie SEC

Benodigdheden:
• Landcode
• Faciliteit code
• Andere EIN
• Productcode systeem



JACIE versie 6: ISBT128 label

Benodigdheden:
• K-karakter
• Barcodes
• productcodes



Onze software: Perfect View
• Visual Basic gerelateerd
• Meerdere applicaties verbonden

• Donorgegevens
• Opslag
• Bewerkingen
• Etc.

• Kan rekenen en velden combineren



Implementatie van K



Implementatie barcodes

Probleem: functies bestonden niet in PerfectView, dus geheel moeten vertalen



Productcodes en productbomen
• Productbomen gemaakt per transplantaat (12 verschillende transplantaten)
• Codes opgezocht in ISBT128 database
• Codes voor producten aangevraagd



Hoe ver zijn we?
• Productbomen voor alle (stam)cel producten
• K kan worden bepaald
• Barcodes kunnen worden gegenereerd



Nog te nemen hindernissen
• Opbouwen etikettering applicatie

• SEC op kunnen bouwen uit DIN en/of PIN
• Productcodes aan bewerkingen koppelen

• Ontwerp etiketten en uitslagbrieven
• Gehele validatie
• Afspraken met klinieken



Openstaande vragen
• Is SEC verplicht binnen 1 JACIE programma op verschillende locaties?
• Gaat SEC verplicht worden voor ATMPs?
• Hoe kunnen we foutief overnemen van SEC voorkomen?


