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Doel en toepassingsgebied 
Deze procedure beschrijft verschillende manieren waarop het patiëntenmateriaal op een juiste en veilige wijze 
naar het KCHLT vervoerd wordt. 
Deze procedure is van toepassing voor iedere medewerker die patiëntenmateriaal vervoert of verzendt naar het 
KCHLT. 
Het transport van externe locatie wordt door Diagnostiek Brabant verzorgt. 
 

Hulpmiddelen/Benodigdheden 
  art no. leverancier Bewaarplaats 

BOZ 
Bewaarplaats 
RSD 

Medi COOL TANOS systainer 5104045 Omnilabo     

Harde inleg bodem   Vastgoed en 
Techniek 

  Achtertste kast 
kamer TL / KF 

Transporter 5104044 Omnilabo     

Absorptievel 21x30 cm 5104006 Omnilabo Magazijn Magazijn 

Safetybag 51x62 cm 5104043 Omnilabo Magazijn Magazijn 

Klem t.b.v safetybags Weloc PA 220 312-0110 VWR   Achterste kast 
kamer TL / KF 

transport draagtas (donkerblauw) 
Vacuette 

KG472020 MLS   Magazijn 

Absorptievel Q90082 MLS Magazijn Magazijn 

Zak met zip sluiting 55 x 45 cm O10154 MLS Magazijn Magazijn 

Koelelement     Magazijn Magazijn 

Handwarmer     Magazijn Magazijn 

Temperatuur registratie strip     Bij TL Bij TL 
  

Werkwijze 

Vervoer binnen 1 locatie 
Per buispost (RSD en BOZ): 

Hiermee kunnen alle bloedmonsters worden verstuurd. Andere materialen zoals urine, feces etc mogen alleen 
worden verstuurd in goed afsluitbare verzamelcontainers. Verzend eventuele bijbehorende aanvraagformulieren 
apart, maar in dezelfde koker. Afhankelijk van de urgentie waarmee het afgenomen materiaal op het laboratorium 
verwerkt moet worden, moeten verschillende kleuren kokers worden gebruikt: 
  

rood CITO 

geel klinische CITO 

groen Routine klinische afdelingen en Spoed polikliniek (met letter D) 

blauw Routine polikliniek 

  
Uitzonderingen zijn PFA bepaling en bijzondere materialen die worden afgeleverd aan het loket van het KCHLT. 

  
Prikronde door KCHLT medewerkers (BOZ): 

De medewerkers gaan met de prikkar of prikbak naar de verpleegafdeling. De afgenomen materialen worden 
daar in een rekje gezet. Na afloop van de ronde gaan de materialen met de prikkar naar het KCHLT. Bij erg grote 
rondes mogen de afgenomen materialen met de buispost naar het KCHLT verstuurd worden zodat verwerking al 
vast kan plaatsvinden. 
  
Vanuit de prikkamer (RSD en BOZ): 

Tussen het laboratorium en de prikkamer is een goederenlift in gebruik. De afgenomen buizen worden in een rek 
geplaatst en gaan naar het KCHLT om verwerkt te worden. 
  
Urinemonsters en feces worden in de kliniek en polikliniek vervoerd door Transportdienst facilitaire sector (RSD). 

  

Vervoer vanaf externe/ andere locatie 
Transport Bravis RSD-BOZ 

Dagelijks is er een transportdienst tussen de twee locaties RSD-BOZ (MMB, KCHL en PA). Deze geeft in RSD 
het materiaal bestemd voor het KCHLT af op de monsterontvangst en en in BOZ bij het magazijn waarna de 
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koffer intern doorgebracht wordt naar het laboratorium. De koffers worden telkens gewisseld. 
In de eerste koffer naar RSD en BOZ mogen alleen de koude materialen van de voorgaande nacht / weekend. De 
grens van de benedentemperatuur vervalt dan. In de koffers van alle overige tijden mogen vervolgens alleen 
materialen die op kamertemperatuur zijn. Zie hieronder: gewenste temperatuur tijdens transport. 
Zie transport tussen locaties voor de tijden. 
  
Externe locaties 

Diagnostiek Brabant (DB) verzorgt vervoer van de externe locaties naar KCHLT onder de voorwaarden van 
KCHLT. 
  
SHL 

De transportdienst van het SHL verzamelt materiaal in de overige prikposten in de regio en levert dit af om ±10, 
12, 14 en 15 uur op het verdeelcentrum van het KCHLT. 
Buizen bloed staan in blauwe (RSD) en groene (BOZ) genummerde rekjes. Bijbehorende aanvraagformulieren 
zijn verzameld in blauwe / groene mapjes. Vervolgens wordt aan de bode het materiaal meegegeven wat door het 
KCHLT voor het SHL is verzameld. Buizen bloed worden in rekjes rechtop vervoerd. Zie procedure 
Monsterverwerking op het KCHLT voor SHL 

Vervoerstemperatuur 
Gewenste temperatuur tijdens transport 

Voor transport van patiëntenmateriaal leggen we vast dat de temperatuur tijdens transport tussen de 12°C en 
25°C moet  liggen. 
  
Temperatuur borging tijdens transport 
Indien de buitentemperatuur hoger is dan 30°C: 

 Moet een bevroren koelelement in de transporttas van de medewerker prikdienst worden geplaatst in het 
aanwezige vak achterin de tas, zodanig dat de buizen geen direct contact maken met het koelelement. 

 Moet de transportkoffer voorzien worden van 2 koelelementen. Op de koelelementen wordt de safetybag 
met bodemversteviger geplaatst, zodanig dat er geen direct contact is tussen de buizen en de 
koelelementen. 

Indien de buitentemperatuur lager is dan 7°C: 

 Moet in de  transporttas van de medewerker prikdienst op gelijke wijze als hierboven beschreven, een 
paar handwarmers (2 of 3) worden geplaatst. 

 Moet de transportkoffer worden voorzien van minimaal 4 handwarmers, die op gelijke wijze als het 
koelelement geplaatst worden. 

  
Met deze temperatuurborgingsmaatregelen verwachten we slechts op incidentele basis transport temperaturen in 
de transporttassen / koffers te monitoren die buiten 12 tot 25°C graden. 
  
De handwarmers die uitgewerkt zijn (uitgehard en wit) moeten bij ontvangst op het laboratorium omgeruild 
worden voor evenveel opnieuw te activeren handwarmers (vloeibaar en doorzichtig). 
Het heractiveren wordt op locatie Bergen op Zoom gedaan. De handwarmers worden daar minimaal 3 uur in de 
stoof van 80°C (spoelkeuken) gelegd.  
  
Bij het transport wordt rekening gehouden met de richtlijnen vermeld in de procedure Veiligheid en Hygiëne en 
conform richtlijn UN3373. 
  
Wat te doen bij afwijkende temperatuur 

Op de binnenzijde deksel transsportkoffer en of tas wordt een temperatuurstrip geplakt, steeds bij openen van het 
deksel  wordt gekeken of de temperatuur in het gewenste temperatuur gebied zit. Is de temperatuur afwijkend, 
<12°C of >25°C, dan worden de labnummers die het betreft geregistreerd op het formulier: Afwijkende 
temperatuur tijdens transport. Afwijkingen worden bij aankomst op het KCHLT mondeling en door afgifte van het 
formulier gemeld. 
  
Het ingevulde formulier: Afwijkende temperatuur tijdens transport met daarop de betreffende labnummers wordt 
ingescand en op L:\KCHLT Algemeen\Temperatuurregistratie transport\Formulieren bij afwijkende temperatuur 
opgeslagen. Daarna gaat het formulier naar één van de laboratoriumspecialisten die besluit of de uitslagen door 
mogen of niet. 
  
Als materiaal ontdooit aankomt, terwijl het bevroren had moeten zijn, overleg met dienstdoende 
laboratoriumspecialist. 
 

https://iprova.zkh.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1ac60215-ba60-4b0a-8a5d-34368e762ac1
https://iprova.zkh.local/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=480461eb-6b62-4892-9d51-c855dad1c3bd
https://iprova.zkh.local/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=589869cf-13e1-48f9-a49d-92dc94a72e66
https://iprova.zkh.local/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=2a8273d0-3c26-4b1d-bda1-f8e3dd4de4e1
https://iprova.zkh.local/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=2a8273d0-3c26-4b1d-bda1-f8e3dd4de4e1


iProva ID: 001698 

Pagina 4 van 4 

 

Kwaliteit/Veiligheid/Arbo/Milieu 
Bij het transport wordt rekening gehouden met de richtlijnen vermeld in de procedure Veiligheid en Hygiëne. 
 

Verantwoordelijkheden/Bevoegdheden 
Iedere medewerker van het Bravis ziekenhuis die materialen naar het KCHLT vervoert moet op de hoogte zijn 
van deze procedure en die toepassen. 
 

Bijbehorende documenten/Formulieren 
Afwijkende temperatuur tijdens transport 
 

Literatuur/Richtlijnen 
N.v.t. 
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