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Agenda  

 

Euro Tissue Bank Algemeen 

Donatiebeleid 

Corneabank Proces 

Dagelijkse praktijk 

Cijfers, Proces, Cases 

Praktische problemen 

Verbetertraject 

 

De dagelijkse praktijk van Biovigilantie 





Aantal Medewerkers 

ECB  8  Laboratorium medewerkers 

 

ESB  5 Laboratorium medewerkers & 

    Administratie 

ETP  9 Procurement 

 

ETB   3 Kwaliteit & Verantwoordelijk  

    persoon 

 

 



Wet en regelgeving weefselbanken 

 

 

http://www.tripnet.nl/


Het donatiebeleid in Nederland 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Standarized protocols & 

equipment during process 

Proces Corneabank 



Euro Cornea Bank in cijfers 2012 

 

Ontvangen ogen      ruim 2200 

 

Getransplanteerde cornea’s   990 (44%) 

 

Daarvan in Nederlandse klinieken 88% 



Getransplanteerd als 

 

• PKP      37% (hele dikte) 

• Posterieure lamel  55% (achterste)  

• Anterieure lamel    7% (voorste)  

• Overig:        1% 

 

• Gebruikt als een emergency   5% 

 
Bron: NOTR 



 

Doel TRIP 

 

TRIP definitie                  

Biovigilantie is het systematisch monitoren 

van ernstige voorvallen en bijwerkingen in 

de gehele transplantatieketen van menselijk 

lichaamsmateriaal met het doel te komen tot 

een veiliger en effectiever gebruik van 

weefsels, cellen en organen 

 

http://www.tripnet.nl/


 

Criteria voor ongewenste voorvallen  

Criteria voor ernstig ongewenst voorval 

Weefsels /cellen die niet aan de vereisten voldeden zijn 

gedistribueerd en/of klinisch toegepast 

Het voorval kan gevolgen hebben voor andere ontvangers of 

donoren vanwege gemeenschappelijke procedures, diensten, 

materialen of donoren 

Het voorval heeft geleid tot het verlies van onvervangbare 

autologe weefsels of cellen of ontvanger specifieke allogene 

weefsels of cellen 

Het voorval heeft geleid tot het verlies van een significant 

aantal niet ontvanger specifieke allogene weefsels of cellen 

Het voorval heeft geleid tot een ernstige ongewenste 

bijwerking (graad 2, 3, of 4) 

http://www.tripnet.nl/


De dagelijkse praktijk van biovigilantie 

in Cornea Bank 

Primaire proces in de bank: 

Preparatie, bewaren, selecteren en 

bewerken 

 

Na transplantatie kan ongewenst voorval of 

bijwerking optreden 



Ongewenste voorvallen in cijfers 

2010 2011 2012 2013 

totaal aantal meldingen 2 9 9 6 

Voorvallen in de Cornea Bank 1 0 1 2 

Microbiologische contaminatie *  1 2 3 1 

Voorvallen in de Kliniek 0 7 5 3 



Ongewenste voorvallen in cijfers 

            Transplantatie  

  2010 2011 2012 2013   Wel  Niet  

Fout tijdens snijden lamel       1     1 

Verwisseling tijdens proces      1 1   2   

Sclera met kleurafwijking 1         1   

Microbiologische 

contaminatie *  
1 2 3 1 4 3 

Voorvallen in de hoornvliesbank 



 

Ongewenste voorvallen in cijfers 

 

          Transplantatie  

  2010 2011 2012 2013 Wel  Niet  

Cornea’s met groot litteken   1   1   2 

Haze gevallen  0 4 3 0 6 1 

Infiltraten      2     2 

Afwijkende bewaarconditie   1   1   2 

Epitheel patiënt groeit slechter 

dan donorepitheel  
  1     1   

Product buiten specificatie       1   1 

Voorvallen in de Kliniek 



Proces van melding uit kliniek 

• Arts doet melding aan NTS of direct aan 

ECB 

• Ontvangst klacht ECB 

• Reactie van medewerkers op melding 

– Weefsel verloren? 

– Gevolgen patient? 

– Tripmelding? Ja / nee 

• Onderzoek naar oorzaak in de ECB 

• Tripmelding  

 
 



 

Case 1  Extern  

Arts constateert groot litteken op cornea 

 
Wel transplantatie 

• Contact met ECB 

• Oorzaakanalyse bestaat uit  

• Onderzoek naar resultaten van 1e en 2e EVAL  

• Formulieren 

• Foto’s die gemaakt zijn tijdens het proces 

 

Conclusie ECB : geen verklaring waarneming 

oogarts 

 

Gevolg patiënt: hertransplantatie 

 

Melding aan TRIP 

 

 

 



Case 2 Extern  

Haze meldingen  

• Haze meldingen start eind 2011 

 

• Haze na transplantatie 

• Onderzoek naar oorzaak bij de bank: 

Proces van ontvangst tot transport 

• Instrumentarium 

• Materialen 

• Medewerkers  

 

• Geen verklaring voor troebeling 

 



Case 2 Extern  

Haze meldingen  

 
• Onderzoek NTS donor 

• Onderzoek afname  

• Onderzoek proces ziekenhuis 

• NOG Cornea Werkgroep 

• Medisch Adviseur Europees besproken 

 

Gevolg patienten: wsl. 1 hertransplantatie 

Oorzaak nooit kunnen achterhalen 

 



Case 3 Intern  

Snijden bij het lamelproces 

Cornea tijdens het snijden van pre cut lamel 

versneden 

 

Oorzaak: menselijke fout 

 

Gevolg: weefsel verloren, OK afgezegd 

 

Vervolgmaatregel: 

Extra training van medewerkers 

Extra gebruikerstraining van leverancier 

Handleiding leverancier aangepast 

 

  



Microbiologische contaminatie   

 

 

 

• Na verzending laatste uitslag verdenking op 

microbiologie bekend  

• Contact met transplanterend oogarts 

• Oogarts start vervolgbehandeling 

• Spoed bepaling 

•  Na definitieve uitslag toediening gerichte antibiotica 

 

• Conclusie: Bij positieve kweken zijn geen 

ontstekingen bekend 

 

 



Praktische problemen en conclusies 

 

Conclusie 

• Geen onder melding bij ECB 

• Onbekendheid significant aantal weefsel 

• Microbiologische contaminatie  

 

Praktische problemen 

• Jargon gebruik door ECB 

• Ontbreken van follow up gegevens van de patiënt.  

• Onduidelijkheden wie de meldingen doet bij 

voorvallen in het ziekenhuis 

 

 

 

 

 



Verbetertraject 

Samenwerking  
 

  

 

 

 

Doel: 

• verbeteren van omschrijvingen 

• Bewustzijn medewerkers  NTS - ECB –oogartsen  

• Afspraken over follow up gegevens 

 

 

http://www.tripnet.nl/


 

 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht!  

 

Vragen ? 


