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Info 1.2.2 Verpakkingsprocedure navelstrengbloed 

 

VERPAKKINGSPROCEDURE NAVELSTRENGBLOED 
 

De afnameset bevat de volgende items die u helpen de set goed te verpakken: 
1. Plastic zakje met absorberend papier en afsluitbare strip; 
2. Vervoersdocumenten voor de koerier, de “vrachtbrief”; 
3. Enveloppe met alle documenten en de barcodestickers; 
4. Aluminiumfolie enveloppe; 
5. Temperatuur regulatieset (“gel-pack”, hoeft niet in de koelkast of vriezer); 
6. Witte plastic hoes van de koerier (UN3373); 
7. Steriele vloeistof en steriele gazen met pincet; 
8. “Security seal”; 
9. Plastic doosje met 2 bloedbuisjes voor bloed van de moeder. 

 

Hoe verpakt u de afnameset voor vervoer naar het laboratorium: 
 

1. Plak één van de barcodestickers op de afnameset met het navelstrengbloed en vul 
de stickers in die bij de bloedbuisjes van de moeder zitten. Indien u een sticker 
heeft van het ziekenhuis met uw gegevens, voeg deze dan eveneens toe; 

 

2. Doe de bloedzak in het plastic zakje met het absorberende papier erin. Plak deze 
vervolgens dicht. Doe de 2 bloedbuisjes van de moeder terug in het doosje; 

 

3. Vouw de temperatuur regulatieset (gel-pack) om de bloedzak heen; 
 

4. Plaats het geheel vervolgens in de aluminiumfolie enveloppe en sluit deze af; 
 

5. Plaats deze gehele set terug in de kartonnen koffer; 
 

6. Doe het plastic doosje met de bloedbuisjes van de moeder eveneens in de koffer; 
 

7. Vul het identificatieformulier volledig in, inclusief de gegevens van de baby; 
 

8. Voeg dit formulier, samen met een kopie van de laatste bloedtesten van de moeder 
(zie FRM 2 Medische Informatie Formulier – bloeduitslagen moeder voor de 
bevalling), het ingevulde formulier doorlopende machtiging voor de automatische 
incasso en de ondertekende overeenkomst, in de bijgevoegde enveloppe; 

 

9. De enveloppe met alle gegevens legt u ook in de kartonnen koffer; 
 

10. Sluit de koffer af met de bijgeleverde “security seal”; 
 

11. Doe de gehele set in de witte plastic hoes van de koerier; 
 

12. Vul de “vrachtbrief” in met uw naam, ophaaladres en onderteken het formulier. Leg 
vervolgens het pakket klaar voor de koerier met de vrachtbrief er los bovenop; 

 

13. Bel Stamcelbank Nederland op via   0900 – 7 627 823 (08.00 - 20.00 uur). 
 

Belangrijk:  
Indien u voor 15.00 uur belt, haalt de koerier het nog dezelfde dag op ! 

 
 

Checklist wat u naar het laboratorium moet sturen: 
➢ Koffer met het navelstrengbloed (inclusief barcodesticker); 
➢ Plastic doosje met bloedbuisjes van de moeder; 
➢ Identificatie formulier; 
➢ Medische Informatie Formulier – bloeduitslagen van de moeder; 
➢ Automatische incassoformulier; 
➢ Ondertekende kopie Overeenkomst opslag navelstrengbloed; 
➢ Volledig ingevulde “vrachtbrief”. 
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