Bijlage 4b Checklist transport lichaamsmaterialen
Dit is een checklist voor Biobankiers voor het versturen van lichaamsmaterialen.

Verzendprotocol
Elk materiaal wordt verstuurd op de temperatuur, waarop het materiaal wordt bewaard. Dus meestal op
droogijs. Alleen een paar materialen worden in vloeibare stikstof (viable cellen van de parel LML) of op
kamertemperatuur (paraffine coupes) verstuurd.
Zie voor meer details het Biobankdocument PSI (te vinden op het besloten platform).
Protocol
KT
IJS

Temperatuur
kamertemp.
max. 4 °C

Type verpakking
ADR goedgekeurde enveloppe
polystyreen doos of koelelement

Max. transporttijd
< 3 dagen
< 48 uur

Droogijs
Vloeibare stikstof

-80 °C
-196 °C

polystyreendoos met beluchting
stikstofvat

< 48 uur
< 24 uur (?)

Lichaamsmaterialen worden altijd per koerier verstuurd en per e-mail bij de ontvanger aangekondigd.
Adressering op het etiket:
• Naam van de ontvanger
• Volledig bezorgadres (geen postbus!)
• Een (doorkies)telefoonnummer van de ontvanger
• Naam en contactgegevens van de afzender
In de verpakking:
• Contactgegevens afzender (naam, e-mail en telefoon)
• Hard copy van het Trackingformulier lichaamsmaterialen
• Lijst met alle samplecodes
• Instructies per batch of per sample
Extra aandacht:
• Verwijder alle oude etiketten op de dozen die gebruikt worden bij versturing.
• Stuur verzendbevestiging en het formulier Tracking lichaamsmaterialen ook per e-mail naar de
onderzoeker (cc naar de PUC en de Biobankcoördinator in het eigen UMC).
• Extra instructies voor de transporteur: Dit is eventueel extra vermeld op de lijst met samples in de
bijlage van de Opdracht tot Uitgifte.
• Voor internationale verzendingen moet bovendien een douaneformulier worden ingevuld.
• Tarifering geschiedt volgens geldende tarieven als in bijlage 4d.
NB:

Binnen een Parel wordt besloten of een bepaald UMC wel of niet participeert in de uitgifte.
Een Biobankcoördinator is wat dat betreft uitvoerder van een Parelbesluit.
Bij twijfel en vragen kan hij/zij altijd contact opnemen met de betrokken PUC.
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