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wet en regelgeving 

EU richtlijnen 

• 2004/23/EG  kwaliteits en veiligheids normen 

• 2006/17/EG  technische voorschriften 

• 2006/86/EG  traceerbaarheid en melden 

NL wetten 

• Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal  
2003 

• eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 

 

 

 



RICHTLIJN 2006/86/EG VAN DE COMMISSIE 
van 24 oktober 2006 

ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en 
de Raad wat betreft de 

traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en 
ernstige ongewenste voorvallen 

en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, 
preserveren, bewaren en 

distribueren van menselijke weefsels en cellen 

definitie 

„traceerbaarheid”: de mogelijkheid om de weefsels en cellen in elke fase van het 
verkrijgen, bewerken, testen, bewaren en distribueren tot en met de toepassing bij de 
ontvanger of de verwijdering te lokaliseren en te identificeren;  

 

dit omvat de mogelijkheid om de donor en de weefselinstelling of de productie 
inrichting die de weefsels/cellen ontvangt, bewerkt of bewaart, alsmede de 
ontvanger(s) in de medische inrichting(en) waar de weefsels/cellen bij de ontvanger(s) 
worden toegepast, te identificeren 
 

 



Artikel 9 
Traceerbaarheid 
 
weefselinstellingen beschikken over effectieve en nauwkeurige 
systemen om de door hen ontvangen en gedistribueerde weefsels en 
cellen eenduidig te identificeren en te etiketteren. 
 
Artikel 10 
Europees coderingssysteem 
 
in de weefselinstelling wordt aan al het gedoneerde materiaal een 
eenduidige Europese identificatiecode toegekend, om een correcte 
identificatie van de donor en de traceerbaarheid van al het 
gedoneerde materiaal te garanderen 
 

 

 

verkrijgen weefsel en cellen  

www.eurocet128.eu 



    de instelling waar lichaamsmateriaal is toegepast op de mens, legt de volgende  
    gegevens vast: 
 
       a. de identificatiecode, bedoeld in de aanhef van artikel 4.2 eerste lid; 
           Dit is een code van de weefselbank die door de weefselbank kan worden 
           herleid naar de donor  
 
       b. de soort van het materiaal 
 
       c. de herkomst van het materiaal 
 
       d. de persoonsgegevens van de persoon op wie het materiaal is toegepast 
 
       e. de datum en het tijdstip van de toepassing 
 
 
    de instelling bewaart de genoemde gegevens minstens 30 jaar 

toepassen weefsel 



het juiste weefsel bij de juiste patient 

maar ook juiste identificatie procedure donor en patient 

voorkomen van patiëntverwisseling door juiste 
patiëntidentificatie  



    meldprocedure voorvallen en bijwerkingen bij bloedtransfusies,  
weefsels, cellen en organen 

    wie meldt wat aan wie? 

 

ziekenhuis protocollen 

    complicatie registratie formulier menselijke weefsels, cellen en    
     organen  

    meldprocedure Raad van Bestuur 
      graad 2 calamiteit meldingen dienen z.s.m. aan de RvB gemeld te worden 
      graad 3 en 4 calamiteit meldingen dienen onverwijld (binnen 24 uur) aan de RvB gemeld te    
      worden 

  





traceerbaarheid en identificatie bij 
bloedtransfusieketen 

- donorbloed opnemen in voorraad LIS d.m.v. barcodes op etiket 
 

- bloedmonster voor AB0 / Rh patiënt via barcode in LIS 
 

- bloedproduct wordt d.m.v. barcodes gekoppeld aan patiënt 
 

- uitgifte via barcode product / barcode patiënt sticker / barcode  
   badge verpleegkundige 
 

- 2 verpleegkundigen controleren patiënt / eenheid aan bed patiënt 
 

- transfusieverslag invullen en retour transfusielaboratorium 
 

 
 

  komt het formulier niet retour dan “verondersteld getransfundeerd” 
 

 



Plaatje personeelbadge 

Ziekenhuis 
 

 

 

 

 
Informatie 

 
Systeem 

LIS 



 

• 2009  

           1e inventarisatie weefselgebruik  

           inventarisatie verantwoordelijk personen 

• 2010  

               weefselvigilantie functionaris en coördinator 

               oprichting weefselplatform (OK, hematologie, gyneacologie,  

               KNO en oogkliniek) 

• 2012 
          2e inventarisatie weefselgebruik 

 

• 2014  
          invoering regionaal weefselplatform ?  

  



Gynaecologie:    sperma, partner    (IUI) 
 
Hematologie:    stamcellen, autoloog 
 
KNO:                    kraakbeen    (neus reconstructies) 
 
Neurochirurgie: schedelbot, autoloog 
 
Chirurgie en 
Orthopedie:          achillespees 
                                cancellous chips 
  cortical cancellous chips 
  fibula shaft 
                        heupkop 
  pees anterior tibialis 
                      pees posterior tibialis 
                       tibial cortical strut 
  tibial struth graft 
 
Oogkliniek:            sclera (m.i.v. 2013) 

inventarisatie 2012 



semen laboratorium pathologie 
    

   erkenning VWS: Januari 2010 
 
   accreditaties CCKL: vanaf 2008  
 
   aantal bewerkingen 350 – 400 per jaar 
 
   procedure 
 
-  ontvangst semen (max 2 bewerkingen per dag) 
 

-  bewerken semen (capacitatie) 
 
-  fertiliteitsassistente gyneacologie haalt bewerkt semen op 
 

-  fertiliteitsassistente voert controle uit samen met vrouw en partner 
 

-  vrouw, partner en fertiliteitsassistente  tekenen voor controle 
 

-  fertiliteitsassistente brengt semen in 
  

 

 

 

 



 



     calamiteit melding  2012 
 

-  afdeling meldt aan Raad van Bestuur 
-  MIP 
-  TRIP 
 
   via RvB wordt aan IGZ gemeld 
 
   IGZ geeft opdracht tot uitvoeren van een prisma analyse 
 
  calamiteiten commissie voert dit uit en rapporteert aan IGZ 
 
  gyneacologie geeft zelf verbeterpunten aan:  
  
           - “strikt volgens protocollen werken” 
 

           - “het vrijgeven van sperma volgens de procedure van verstrekken van 
              bloedproducten” 

                   kan het gebruik van barcodes deze procedure nog verbeteren? 





stamcel laboratorium hematologie 
 

  erkenning VWS: 2007 
 
 
  accreditatie CCKL: 2001 
 
 
  JACIE  initial accreditation: 2006 
 
  meest recente CCKL / JACIE: Oktober 2013 
 
  verkrijgen, bewerken, opslag en reinfusie door één en hetzelfde team 
 
  aandachtpunten: 
- barcode etikettering stamcellen en gebruikte materialen 
- software voor vastleggen patientgegevens en materialen (ZIS) 
 

 

 



  2008 t/m 2013 

 -  enkele bacteriegroei geoogste stamcellen 

 

 -  enkele vermoedelijke DMSO reacties 
 

 -  enkele lekke donor zakken 
 

 -  1 lekke afnameset  
 

 -  vertraagde engraftments (dag 100) 

     in 2011: 8/12 

 

     vanaf 2012 alleen vertraagde engraftments bij procedure afwijkingen  

meldingen stamcellaboratorium 



   donorkraakbeen van Sanquin botbank 
 
   2010 - 4 neuscorrecties 
   2011 - 1 neuscorrectie 
 
   formulier “registratie bottransplantatie” retour Sanquin 
   kopie voor eigen administratie en melden TRIP 

K.N.O. 



      sterilisatie afdeling voert procedure  niet meer uit 
      en neemt contact op met weefselvigilantie  coördinator 

       oude procedure craniotomie 
 
       indien botlapje niet kan worden teruggeplaatst dan in buikwand 
 
       indien ook dat mogelijk is dan steriliseren en in nierzakjes 
 
       opslaan  bij -80 °C 
 
       voor implantatie botlapje her-sterilisatie met stoom 
        

neurochirurgie 



2009 
       - start overleg met neurochirurgen: 
         wel / geen erkenning aanvragen 
 
       - overleg met Sanquin botbank Nijmegen 
 
       - landelijke inventarisatie 
       - rapport “alles onder één dak”             Ned vereniging van Neurochirurgen 
 
2011 
       - Sanquin werkinstructies en samenwerkingsovereenkomst  
 
2012 
       - RvB tekent samenwerkingsovereenkomst met Sanquin 
         Neurochirurgen beoordelen protocollen overwegend positief 
 
2013 
       - Februari: officiële ingebruikname door neurochirurgie 
 
         November: 7 ziekenhuizen / 75 - 100 botlapjes 
 

 

  

 

 

  



  BISLIFE 
 
  geleverde weefsels  

  getransplanteerde weefsels (via follow-up formulier) 

OK / orthopedie / chirurgie 



OK / orthopedie / chirurgie 



                             bot uit de 3D-printer 

 

dank voor uw aandacht ! 


