


Terugblik op de vorige 
conferentie

(Conferentie 22 januari 2009)



Programma 2009

Is uw laboratorium brandveilig?

Vervoer van biologisch materiaal en ziekenhuisafval

Laat wet- en regelgeving voor u geen puzzel zijn

Gezondheidsrisico’s bij gebruik van formaldehyde

Risico’s binnen uw laboratorium

Efficiëntie of veiligheid?

Wat doet een preventiemedewerker?



Wetgeving

Per 1-1-2010 vallen laboratoria onder 
de werking van het Activiteitenbesluit





Formaldehyde

• NKI-AVL (Ned), NCI (VS)
• Myoloide leukemie
• 20 jaar blootstelling of >60 jaar



Onregelmatigheden verzenden
diagnostisch materiaal

Gijsbert van Willigen
Biologische Veiligheidsfunctionaris
Leids Universitair Medisch Centrum



Introductie

• Transport van diagnostische monsters is vast gelegd in de 
praktijkrichtlijn “Verzending en Vervoer van Biologische 
Materialen Bestemd voor Humane of Dierlijke Diagnostiek”

• De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft van één 
koeriersdienst meldingen gekregen dat er geen goede 
naleving is van de praktijkrichtlijn.

• 1 op de 8 zendingen voldeed niet aan de praktijkrichtlijn en/of 
wetgeving in een meet periode van 3 maanden



Geconstateerde onregelmatigheden (I)

• UN 3373 ruit is geheel of gedeeltelijk niet  zichtbaar

of is in afmetingen te klein (min. 5x5 cm)

• Primaire houders zijn niet van elkaar gescheiden

• Geen absorptie materiaal in secundaire verpakking

• Gevaarskenmerken zijn niet aangebracht op de over-
verpakking



Geconstateerde onregelmatigheden (II)

• Sommige koeriersdiensten geven hun autoritten een 
luchtvaartnummer. Op dat moment zijn de luchtvaartregels 
(ICAO) van toepassing.

• Geconstateerde onregelmatigheden in verband hiermee:

• Geen rigid buitenverpakking gebruikt

• Proper shipping name klopt niet:
• UN3373 “Biological substance, Category B” moet worden 

gebruikt en NIET de Nederlandstalige versie of een andere tekst

  



Denk hieraan als je wat verstuurt

• Afzender is verantwoordelijk voor de zending en hoe deze 
wordt aangeboden

• Leef de verpakkingsinstructie van de fabrikant volledig na of 
verpak alles volgens verpakkingsinstructie P650 (ADR) of 
PI650 (ICAO)

• Vraag vooraf aan een koerier of het ADR (wegtransport) of de 
ICOA (luchttransport) voor zijn transport nageleefd moet 
worden
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