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Biobank Rode Kruis-Vlaanderen
Aanvraagformulier voor bloedproducten, bloedstalen of afgeleiden*  

voor wetenschappelijk onderzoek
* Verder in de tekst ‘producten’ genoemd.

Gelieve dit aanvraagformulier digitaal in te vullen, af te printen, te ondertekenen en digitaal te bezorgen 
aan de beheerder van de Biobank Rode Kruis-Vlaanderen via ntx-biobank@rodekruis.be.

Deze aanvraag hoort als subcontract bij de kaderovereenkomst  van  die 
tussen de aanvrager en Rode Kruis-Vlaanderen is afgesloten en is steeds en uitsluitend in samenhang met 
vermelde kaderovereenkomst van toepassing.

Identificatiegegevens aanvragende instelling en/of onderzoeksgroep

Naam en adres van de 
onderzoeksinstelling

Naam en adres van de 
onderzoeksgroep

Telefoonnummer (dienst)

E-mail adres (dienst)

Contactpersoon

 Telefoonnummer

 E-mail adres

Facturatieadres

Btw-nummer

Omschrijving van de aanvraag

Type product¹ Donaties niet geschikt voor transfusie, restfracties van donaties

 Erytrocytenconcentraat

 Plasma

 Buffy coat

 Bloedplaatjesconcentraat

Reststalen CELA

 EDTA-bloedstaal

 EDTA-bloedstaal + bloedgroep

 Serumstaal

Residuaire stalen HILA en bloedbanklabs

 EDTA-bloedstaal

 Serumstaal

 Geëxtraheerd DNA
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Hoeveelheid² (bij benadering)

Frequentie van afhaling³

Looptijd Van / /  tot / /

Plaats van afhaling  campus Gent⁴   campus Mechelen

1 Zie www.dienstvoorhetbloed.be/ntx.bloedbank voor de mogelijke producten
2+3 Hoeveelheid en frequentie in te vullen voor elk aangevraagd product
4 Enkel voor bloedproducten

Wetenschappelijk onderzoek waarvoor de producten zullen gebruikt worden

 Geef hier een beknopte maar duidelijke omschrijving van de aanwending:

In overeenstemming met de vastgelegde doelstellingen voor de Biobank Rode Kruis-Vlaanderen kan 
de Biobank enkel producten afleveren bij gebruik voor wetenschappelijk onderzoek in een van de 
ondervermelde categorieën. 

Duid hieronder aan in welke toepassingscategorie(ën) het onderzoek valt.

Voor geanonimiseerde bloedproducten of bloedstalen van resp. de afdeling Collecte, Productie en 
Distributie (CPD) en het Centraal Laboratorium (CELA) van de Dienst voor het Bloed

  Gebruik van bloedproducten (plasma, vol bloed …) als matrix voor in vitro onderzoek en voor 
kwalificatie van biomoleculen

 Isolatie van cellen voor gebruik in celassays, celkweek°, celtherapie°, bestuderen van signaaltransductie

 Extractie van RNA en DNA met het oog op onderzoek naar welomschreven targetmoleculen

 Verwerking in groeimedia voor microbiologische toepassingen en voor cellen° en weefsels°

  Gebruik in testmethoden voor geneesmiddelen (hemolyse, toxiciteit, potentie, degradatie …) 
en medische hulpmiddelen

 Gebruik als studie- of referentiemateriaal bij epidemiologisch onderzoek

 Perfusie en bewaring van organen°° 

 Onderzoek i.v.m. bloedtransfusie en bloodbanking

° Enkel voor in vitro toepassing; het gebruik voor kweken van materiaal dat bestemd is voor toediening aan mensen is uitgesloten
°°Enkel voor niet-klinische proeven; toepassing op organen die zullen gebruikt worden transplantatie bij mensen is uitgesloten
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Voor gecodeerde serum- of humaan-DNAstalen van het Histocompatibiliteit en Immunogenetica 
Labo (HILA) van de Dienst voor het Bloed

 Onderzoek i.v.m. bloedtransfusie en bloodbanking

 Onderzoek i.v.m. transplantatiegeneeskunde 

 Onderzoek i.v.m. immunogenetica

Aangevraagd op: / /

Voor de onderzoeksinstelling                                                   Handtekening

Het vak hieronder wordt ingevuld door Rode Kruis-Vlaanderen  
bij goedkeuring van uw aanvraag.

Goedkeuring beheerder van de Biobank Rode Kruis-Vlaanderen
Ondergetekende, beheerder van de Biobank Rode Kruis-Vlaanderen, bevestigt bij deze dat hij met 
onderhavige overeenkomst menselijk lichaamsmateriaal ter beschikking stelt voor een gebruik: 

1° dat conform is aan de doelstellingen en de activiteiten van de Biobank;

2° en waarvoor bij toepassing van artikel 10 of 20, § 1 van de wet van 19 december 2008 de 
toestemming is gegeven of waarvoor geen weigering werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 20, 
§ 2 van dezelfde wet.

Deze goedkeuring is geldig voor de periode van ……… / ……… / ………… tot ……… / ……… / ………… onder 
voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving die een invloed hebben op de levering van de gevraagde 
producten door Rode Kruis-Vlaanderen.

De gevraagde producten zullen afgeleverd worden in functie van de beschikbaarheid en tegen

vergoeding van …………………… euro per …………………….

Deze aanvraag wordt goedgekeurd met onderstaand dossiernummer dat tevens geldt als login om 
langs de voorgeschreven weg de gewenste producten te kunnen bestellen.

Dossiernummer Biobank Rode Kruis-Vlaanderen:

Datum: ……… / ……… / …………

Naam  Handtekening

Biobank Rode Kruis-Vlaanderen

Afhaaladressen 
Campus Gent  Ottergemsesteenweg 413, 9000 Gent Tel. 09 244 56 86 
Campus Mechelen  Motstraat 42, 2800 Mechelen  Tel. 015 44 39 06

(Gelieve het digitaal ingevulde 
formulier te printen, te handtekenen 
op papier en via mail te bezorgen 
aan ntx-biobank@rodekruis.be).

http://www.rodekruis.be
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