
 

         Leiden, augustus 2020 

 

Geachte relatie, 

Per september 2020 zal ETB-BISLIFE de Single European Code (SEC) weergeven op het 

etiket van het aangeleverde bot- en/of peesweefsel.  

Met deze implementatie komt het SEC formulier (SEC Information Chart), dat nu nog wordt 

meegestuurd, te vervallen.  

Wat gaat er veranderen? 

Bot- en peesweefsels van postmortale (PM) donoren (o.a. pezen, botchips, fascia lata): 

- de SEC wordt alfanumeriek en als QR-code op het etiket afgedrukt.  

Weefsel van levende donoren (LD: o.a. heupkoppen, cortical cancellous botchips, botlap): 

- de SEC staat al op het etiket, deze wordt nu behalve alfanumeriek ook als QR-code 

  afgedrukt. De barcodes voor expiratiedatum en internationale weefselcode vervallen. 

- bestaande weefselvoorraad heeft een oud etiket zonder bovengenoemde wijzigingen. 

Bij uw order zit: 

A. Pakbon, deze is voorzien van: 

- Tissue Code/bestelcode (alfanumeriek en als barcode) 

- Weefselomschrijving 

- Weefsel-identificatienummer (Graft ID) 

- SEC (QR code) 

 

B. Bone-graft-follow-up formulier, deze is voorzien van: 

- SEC (QR code) 

- Weefsel-identificatienummer (Graft ID) 

- Weefselomschrijving  

- Expiratiedatum 

- Afmetingen, gewicht of volume 

 

Let op: De gebruiker is verantwoordelijk voor zorgvuldige registratie bij het toepassen 

van humaan weefsel. Registreer het Graft ID en de SEC in het patiëntendossier!  

Ter illustratie volgen hierna voorbeelden van de nieuwe etiketten (PM en LD), een pakbon 

en een follow up formulier.  

Vragen over deze informatie? Via onderstaande contactgegevens kunt u mij bereiken.  

Met vriendelijke groet, 

 

Ina Kloosterboer, 

Accountmanager ETB-BISLIFE 

M: 06 29 60 3079   

E: i.kloosterboer@etb-bislife.org  

mailto:i.kloosterboer@etb-bislife.org


Etiket op weefsel van postmortale donor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting:  

1. Weefselomschrijving  

2. Maatgegevens: afmetingen (cm/mm), volume (cc) of gewicht (gram) 

3. Single European Code (SEC): de unieke Europese identificatiecode  

4. Graft ID: unieke Weefsel-identificatiecode die aan het bewerkte weefsel is toegekend  

5. Tissue code: ETB-BISLFE bestelcode  

6. Expiratiedatum: uiterste houdbaarheidsdatum, mits het weefsel na ontvangst wordt 

bewaard conform aangegeven condities  
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Etiket op weefsel van levende donor:  

 

Toelichting:  

1. Weefselomschrijving 

2. Maatgegevens: gewicht (gram), volume (cc) of afmetingen (cm of mm) 

3. Single European Code (SEC): de unieke Europese identificatiecode  

4. Graft ID: unieke Weefsel-identificatiecode die aan het bewerkte weefsel is toegekend 

5. Tissue code: ETB-BISLFE bestelcode  

Op het etiket van weefsels van levende donoren verwijzen de eerste vijf karakters naar 

de bestel-code voor dit type weefsel, de laatste 3 cijfers verwijzen naar het volgnummer 

van het weefsel binnen dezelfde batch) 

6. Expiratiedatum: uiterste houdbaarheidsdatum, mits het weefsel na ontvangst wordt 

bewaard conform aangegeven condities  
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A. Pakbon 

 

Elke order wordt geleverd met een pakbon voorzien van Tissue code/bestelcode 

(alfanumeriek en barcode), aantal, Weefselomschrijving, Graft ID en SEC (QR-code).  



B: Follow up formulier (weefsel van postmortale donor) 

  



B. Follow up formulier (weefsel van levende donor) 
 

 


