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Biovigilantie: op weg naar 

volwassenheid 

• Gezamenlijke inspanningen 

• Bevindingen van 2014 

• Aanbevelingen 

• Europese samenwerking 

• Nieuwe ontwikkelingen 
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Opgave bewerking en distributie, tevens meldingen

Opgave bewerking en distributie, geen meldingen

Participatie van weefselinstellingen 



Participatie 

Participatie van Nederlandse ziekenhuizen en klinieken 
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Participatie 

Participatie van Nederlandse tandheelkundige implantologiepraktijken 
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Geen toepassingen

Opgave toepassingen,
tevens meldingen

Opgave toepassingen,
geen meldingen



Meldingen 
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Niet ernstige meldingen Ernstige meldingen

Aantal ontvangen meldingen in de periode 2006-2014 

Geen 

nagekomen 

meldingen! 



Meldingen 

  Totaal Niet ernstig Ernstig 

Gameten, embryo’s en gonadaal weefsel 45 28 17 

Hematopoëtische stamcellen en therapeutische cellen 13 10 3 

Bot en ander musculoskeletaal weefsel 13 7 6 

Huid 9 8 1 

Oculair weefsel 7 6 1 

Cardiovasculair weefsel 2 1 1 

Overige weefsels en cellen 0 0 0 

Totaal 89 60 29 

Overzicht meldingen per type weefsel of cellen in 2014 



Compliment voor een ieder! 

De werkzaamheden verricht door TRIP met betrekking tot de 
wettelijk voorgeschreven biovigilantie en in dat kader de jaarlijkse 
overzichten omtrent hetgeen er omgaat bij 
orgaanbanken/weefselinstellingen zijn van groot belang in 
verband met de patiëntveiligheid; ze verschaffen tevens nuttig 
inzicht in de uitgevoerde activiteiten op het terrein van weefsels. 

 

De Gezondheidsraad :  rapport Naar een duurzame weefselketen 



Bevindingen 2014 

Voortplantingscellen 

• Het aantal ernstige meldingen is constant 

en laag t.o.v. toepassingen (17/67110)  

• 29% van de voorvallen wordt veroorzaakt 

door menselijke fouten”(“vergeten 

handelingen”) 

• 3 meldingen van (bijna) inseminatie 

verkeerd semen (1 nagekomen 2013)  

• 1 Melding van de overschreiding van het 

maximaal aantal nakomelingen door 

verzoek om KID “zelfde donor”  

 

  



Bevindingen en aanbevelingen 

Stamcelproducten 

• Meldingen van onvolkomenheden bij distributie naar het 

buitenland (1 allogeen product verloren gegaan) 

• Incidentele meldingen van ernstige donorcomplicaties met lage 

imputabiliteit : goede follow up bij allogene donoren!  

Weefsels 

• Aandacht voor retour zenden weefsel bij voorvallen 

• Melding nadelige impact op kwaliteit weefsel a.g.v. wijziging van 

de samenstelling van bewaarvloeistof ondanks validatie 

fabrikant : NB in proces  validaties blijven nodig 

 



Handeling en opslag bij afnemers 

• Opslag van in ziekenhuizen tot een minimum beperken;  

– Suboptimale, niet-gecontroleerde bewaaromstandigheden 

– Bewaartermijn verlopen 

Goede afspraken tussen weefselinstelling- afnemers over: 

– Houdt de instelling een voorraad aan? 

– Hoe worden weefsels in de instelling bewaard tot transplantatie? 

– Hoe zijn de bewaarcondities geborgd? 

– Hoe is terugkoppeling m.b.t.  

 tracebility geborgd?  

– Terugzending defect materiaal 

 



Vijf jaar biovigilantie :voorvallen 

Weefsel- of celtype Indicatie aantal 

ernstige voorvallen  

Per 1000 

Gameten, embryo’s of 

gonadaal weefsel 

 1,1 IVF/ICSI cycli met follikelpunctie 

   0,02 IUI/KID cycli 

Hematopoëtische stamcellen  3,0 Onverwante stamceltransplantaties* 

 1,0 Verwante stamceltransplantaties* 

 1,2 Autologe stamceltransplantaties** 

Bot en andere 

musculoskeletale weefsels 

 0,2 Bewerkte heupkoppen 

 1,4 Bewerkte autologe schedelbotlappen 

11,2 Autologe chondrocyten biopsieën 

 2,0 Bewerkte pezen 

Oculaire weefsels  1,7 Bewerkte cornea 

Cardiovasculaire weefsels  2,3 Bewerkte hartkleppen 

Ernstige voorvallen in relatie tot bewerking, transplantatie of behandelcyclus  

in de periode 2010-2014 

* Beenmerg, perifere bloedstamcellen en navelstrengbloed  

** Beenmerg en perifere bloedstamcellen 



Vijf jaar biovigilantie: bijwerkingen 

Ernstige bijwerkingen in relatie tot distributie, transplantatie of behandelcyclus 

in de periode 2010-2014 

Weefsel- of celtype Indicatie aantal 

ernstige bijwerkingen  

Per 1000 

Gameten, embryo’s of 

gonadaal weefsel 

 

  0,01 

 

IUI/KID cycli 

Hematopoëtische 

stamcellen 

2,0 Onverwante stamceltransplantaties* 

1,0 Verwante stamceltransplantaties* 

0,4 Autologe stamceltransplantaties** 

Bot en andere 

musculoskeletale 

weefsels 

0,2 Gedistribueerde heupkoppen 

9,6 Gedistribueerde autologe schedelbotlappen 

0,5 Gedistribueerde pezen 

* Beenmerg, perifere bloedstamcellen en navelstrengbloed  

** Beenmerg en perifere bloedstamcellen 



Rapportage Europese commissie  

 



Biovigilantie in omringende landen 

2013 Frankrijk:    2013/14 UK: 

56 SAEARs tissus- 119 cellules  125 SAEARs 



.  

Europese samenwerking 

TRIP participatie  

• ECDC:  

– Risk assessment and Prevention of transmission malaria, 

Denque and West Nile virus through SoHO 

– Vervolg : leishmaniasis,Chagas disease en Chikungunya 

• Joint action Vistart: 

– Bijdragen op het gebied van Biovigilantie definities en 

systemen, Notify en kader voor veilig toepassing van nieuwe 

weefsel/cel producten  

• DG Sante 

– Economic landscapes of human tissues and cells for 

transplantation  



Ondersteuning door nieuw meldsysteem 



Hulpmiddel Biovigilantie meldingen 



Inventarisatie jaarverslagen 

 

 

 

Inzet voor 2016 

• Verzamelen jaarverslagen 2015 

• Toezenden voorbeelden < 2014 

• Ontwikkelen format jaarverslag 

In aansluiting met  jaarrapportages 

 

 

EU Richtlijn 2004/23/EU Art 10-1: 

Een weefselinstelling is verplicht om een register van werkzaamheden 

bij te houden en deze in een jaarverslag te publiceren.  

 



Bedankt! 

 

Keep up 

the good 

work! 


