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VOORWOORD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR  

Dr. J.A. Kummer 

 

Sinds maart 2017 heb ik als interim-directeur het stokje overgenomen van  

Dr. D.C. Thijssen-Timmer die begin 2017 de organisatie heeft verlaten. Terugkijkend is 

2016 een heel erg belangrijk jaar geweest voor BISLIFE. In dat jaar zijn er een aantal 

initiatieven ingezet die de toekomst van BISLIFE in sterke mate zullen beïnvloeden. 

 

Allereerst heeft de bestuurlijke samenwerking met Sanquin geleid tot het besluit tot 

samenvoegen van de Botbank Nijmegen van Sanquin met BISLIFE. In mei 2016 leverde 

de Transitiewerkgroep een blauwdruk voor de fusie tussen BISLIFE en de botbank 

Nijmegen op. De gezamenlijke ondernemingsraden (OR) van Sanquin en BISLIFE hebben 

hierover positief geadviseerd. Per 1 januari 2017 werden de activiteiten van BISLIFE en 

de Botbank Nijmegen rond inname en uitgifte van levende heupkopdonoren 

samengevoegd en per 1 juli 2017 staat de overname van de processingsfaciliteit van de 

botbank Nijmegen gepland. Hiermee wordt de inname, controle, verwerking en uitgifte 

van bot- en peesweefsel, verkregen van overleden maar ook van levende donoren, in 

Nederland ondergebracht in één organisatie. Dit heeft tot doel om de efficiency te 

verbeteren en de kwaliteit en beschikbaarheid voor ontvangers te borgen.  

 

In de loop van 2016 werd tevens duidelijk dat de beoogde overname van BISLIFE door 

Sanquin niet tot de beoogde resultaten zou leiden. Hiermee kwam de weg vrij voor 

gesprekken over samenwerking met de Euro Tissue Bank (ETB). Deze gesprekken 

werden mede ingegeven gezien de plannen van het Ministerie van VWS om per 1 januari 

2018 over te gaan op een beschikbaarheidsbijdrage voor één explantatieorganisatie voor 

donorweefsel in Nederland. Zowel BISLIFE als ETB verrichten explantaties bij postmortale 

donoren in Nederland. Na een fusie zouden ETB en BISLIFE alle postmortale weefsels in 

hun organisatie verenigen: huid, cardiovasculair weefsel, oculair weefsel en 

musculoskeletaal weefsel alsmede de heupkoppen afkomstig van levende donoren. Dit 

paste zeer wel in de strategie van BISLIFE om activiteiten te centraliseren en te 

versterken. Ook paste dit zeer wel bij de adviezen uit het rapport van de 

Gezondheidsraad uit 2014. De verwachting is dat er medio 2017 een uitgewerkt voorstel 

voor fusie zal liggen ter goedkeuring voor de beide Raden van Toezicht en de OR waarna 

de daadwerkelijke fusie per 1 januari 2018 kan plaatsvinden.  
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Hiermee ontstaat één landelijke not-for-profit voorziening voor gedoneerd humaan 

weefsel waarbij het leveren van veilige weefselproducten en diensten van hoogwaardige 

kwaliteit, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten het uitgangspunt is.  

 

Al deze bovenstaande activiteiten vragen heel erg veel van de medewerkers van BISLIFE. 

De grote kennis, flexibiliteit en de bevlogenheid van onze medewerkers zorgen ervoor 

dat ook in deze turbulente en soms onzekere tijden de toekomst van BISLIFE met 

vertrouwen tegemoet kan worden gezien. 

 

Alain Kummer  

 

Leiden, 26 oktober 2017 
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VOORWOORD DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT  

Drs. H.J.C. de Wit 

 

Het jaar 2016 was een jaar van heroriëntering op de samenwerkingsstrategie om 

optimaal te kunnen inspelen op de door het Ministerie van VWS ingezette nieuwe 

ordening in de weefselketen. De belangrijkste door de Minister van VWS in gang gezette 

veranderingen zijn het introduceren van een nieuwe financieringsstructuur en één enkele 

uitnameorganisatie voor alle weefselbanken in Nederland.  

 

Daarnaast is door het management veel aandacht gegeven aan verbetering van de 

bedrijfsvoering nadat deze in 2015 succesvol gesaneerd was. 

 

In aansluiting met de eerdere strategische verkenningen en besluiten werd in 2015 

gewerkt aan een fusie met Sanquin. In eerste aanleg vond een bestuurlijke 

samenwerking plaats per 15 mei 2015 om de weg te banen voor verdere samenwerking 

en integratie. Daarbij werd afgesproken om de discussie over het besluit tot volledige 

(juridische) fusie te verdagen naar 2016 waarbij naast duidelijkheid over enkele 

belangrijke financiële items ook de opstelling en instemming van NTS en VWS zwaar 

wogen. 

 

Inmiddels is besloten de bestuurlijke samenwerking met Sanquin voorlopig door te 

zetten, maar de juridische fusie niet verder uit te werken en eerst een volledige fusie met 

de Euro Tissue Bank (ETB) in Beverwijk te realiseren. De trigger hiervoor was het plan 

van VWS om in het kader van een nieuwe financieringsstructuur voor de weefselketen te 

komen tot één uitnameorganisatie. BISLIFE en ETB zijn daarover constructief in gesprek 

gegaan en kwamen alras tot de conclusie dat fusie van beide stichtingen voordelen heeft 

boven samenwerking op het gebied van explantatie of het oprichten van een Joint 

Venture of dochterorganisatie voor explantatie. 

 

Helaas heeft bestuurder Dr. D.C. Thijssen Timmer begin 2017 de organisatie verlaten.  

Zij heeft als opvolger van Jeroen de Wit nu een aanstelling in de Raad van Bestuur 

Sanquin en is directeur van de Bloedbank.  

 

De Raad van Toezicht heeft na een snelle en zorgvuldige opvolgingsprocedure   

Dr. J.A. (Alain) Kummer aangesteld als (interim-)bestuurder met de opdracht om de 

continuïteit van de weefselvoorziening te borgen en de belangen van BISLFE en haar 

personeel in het fusietraject met de ETB optimaal te behartigen. De aanstelling loopt in 

principe tot 31 december 2017.   
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De Raad van Toezicht wil alle medewerkers zeer bedanken voor de grote inzet en 

betrokkenheid en spreekt gaarne zijn grote erkentelijkheid uit voor het voortreffelijke 

werk dat mevrouw Thijssen-Timmer, het managementteam en alle medewerkers van 

BISLIFE in 2016 verzet hebben. Het heeft op uitstekende wijze bijgedragen aan de 

weefselvoorziening in Nederland en het heeft de stichting BISLIFE in goed vaarwater en 

op rechte koers gehouden. 

 

Namens de Raad van Toezicht 

Jeroen de Wit 

 

Huizen, 18 september 2017 
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FUNCTIES RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT in 2016 

 

Raad van Bestuur  

Dr. D.C. Thijssen-Timmer 

Tevens werkzaam bij Sanquin als managing director van Tissues & Cells 

 

Raad van Toezicht 

Drs. H.J.C. de Wit (voorzitter) 

Hoofdfunctie:  

Vicevoorzitter Raad van Bestuur Sanquin (tot 1 augustus 2016) 

Nevenfuncties:  

Lid Raad van Bestuur CVBA CAF/DCF (vanaf 13 juni PiBe cvba) te Brussel (tot 1 augustus 

2016)  

Lid Committee of Experts on Blood Transfusion van het EDQM (European Directorate on 

the Quality of Medicines) van de Raad van Europa, Lid TS 093 Plasma Supply 

Management WG van het EDQM van de Raad van Europa 

Lid van de Board van de European Blood Alliance (tot 1 oktober 2016) 

Bestuurslid Stichting IDTM (tot 1 augustus 2016) 

Bestuurslid Stichting Tekke Huizinga Fonds (tot 1 augustus 2016) 

Lid Raad van Advies TRIP  

Lid communicatieplatform voor medisch adviseurs bij Fresenius (tot 1 augustus 2016) 

Lid EMEA-klantenpanel bij Caridian BCT (tot 1 augustus 2016) 

 

Drs. R.M. Schipper (vicevoorzitter) 

Hoofdfunctie: 

Bestuursadviseur en relations director P5 com, consultancy in excellence in organisatie 

en serviceverlening in de zorg 

Voorzitter Raad van Toezicht Da Vincikliniek, tertiair centrum voor wondbehandeling en 

hyperbare geneeskunde. 

 

Drs. R. van den Braak, RA (lid) 

Hoofdfunctie:  

Directeur Finance & Control Sanquin  

Nevenfuncties:  

Penningmeester, Stichting Medisch Centrum Slotervaart (MCS) 

Directeur, Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch (LSBR) 
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Prof. dr. R.A.W. van Lier (lid) 

Hoofdfunctie:  

Lid Raad van Bestuur Sanquin  

Vicevoorzitter Raad van Bestuur Sanquin (vanaf 1 augustus 2016) 

Nevenfuncties:   

Hoogleraar experimentele immunologie – UvA 

Lid Raad van Bestuur CAF/DCF cvba te Brussel (vanaf 13 juni PiBe cvba) te Brussel 

Bestuurslid Stichting Immunovalley 

Voorzitter EFIS (European Federation of Immunological Societies) 

Raadslid van IUIS (International Union of Immunological Societies) 

Voorzitter wetenschappelijke adviesraad MS Research 

Lid wetenschappelijke adviesraad Nederlands Long Fonds 
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ALGEMEEN OVERZICHT EN BELEID 

 

Identiteit Weefselinstelling  

BISLIFE is een weefselinstelling en orgaanbank die zich bezighoudt met het uitnemen van 

musculoskeletaal (bot, pees, kraakbeen), cardiovasculair (hartklep- en bloedvaten) en 

oogweefsel, het in voorraad houden van musculoskeletaal weefsel en het distribueren 

van musculoskeletaal en cardiovasculair weefsel. BISLIFE heeft een Erkenning volgens de 

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL) met nummer 108543 L/EO.  

Verantwoordelijk Persoon ex art 17 2004/23/EC was tot 1 maart 2016 mevrouw 

Dr. M.J. van Wijk en vanaf 1 maart 2016 de heer Dr. J.P. Van Kats. 

  

Lange termijnbeleid en visie 

In mei 2015 is BISLIFE een bestuurlijke samenwerking aangegaan met Sanquin. In 2016 

is verder gewerkt aan de integratie van de activiteiten van de Botbank Nijmegen van 

Sanquin en BISLIFE, waardoor er per 1 januari 2017 één loket ontstond voor alle bot- en 

peestransplantaten van levende en postmortale donoren in Nederland. Per 1 juli 2017 

zijn ook de processingsactiviteiten van de Botbank Nijmegen overgenomen door BISLIFE. 

 

Het Ministerie van VWS heeft aangekondigd dat er per 1 januari 2019 (oorspronkelijk 

gepland per 1 januari 2018) een beschikbaarheidsbijdrage voor de uitname van weefsel 

wordt ingevoerd evenals vrije prijzen voor de weefsels. Het uitnemen van weefsels door 

de gespecialiseerde uitnameteams van BISLIFE is een speerpunt binnen de organisatie. 

Voor wat betreft distributie van weefsel wordt al jarenlang samengewerkt met andere 

weefselbanken. De plannen van VWS hebben voor BISLIFE tot gevolg gehad dat er in 

2016 gewerkt werd aan een fusie met de Euro Tissue Bank om te komen tot een 

gezamenlijke uitnameorganisatie en een gecoördineerde weefselvoorziening. De beoogde 

fusiedatum is 1 januari 2018.  

 

Algemeen beleid verslagjaar 

De vraag naar, en het aantal geleverde, bot- en peestransplantaten, is gestegen ten 

opzichte van 2015. Het donoraanbod bleef evenals in 2015 achter bij eerdere jaren. In 

samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en de medische staf 

van BISLIFE zijn in het najaar van 2016 de leeftijdscriteria voor botdonoren versoepeld.   

In 2016 heeft BISLIFE het jaar afgesloten met positieve financiële resultaten. 

 

BISLIFE is een samenwerking aangegaan met de Spaanse bewerkingsfaciliteit, Banc de 

Sang i Teixits (BST). In 2016 werd voor het eerst Nederlands bot- en peesweefsel 

getransplanteerd dat door BST bewerkt was.  
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In 2016 heeft BISLIFE zich ook versterkt door een samenwerking op het vlak van 

uitname en distributie met SJ Euroheartvalve Bank (SJ EHB) Brussel.  

 

Intern heeft BISLIFE een kwaliteitsslag gemaakt door de interne processen te 

optimaliseren en afdelingen beter op elkaar aan te laten sluiten met behulp van een 

verbeterproject, gebaseerd op de Theory of Constraints. 

 

In 2016 is de Botbank Gebruikersraad (BGR) die is voortgekomen uit de 

Botbankadviesraad van de Botbank Nijmegen van Sanquin, uitgebreid met gebruikers 

van BISLIFE. In de BGR hebben vertegenwoordigers zitting van ziekenhuisafdelingen 

orthopedie, kaakchirurgie en overige specialismen die bot- en peesweefsel gebruiken. 

Doel van de BGR is een optimale afstemming tussen gebruikers van het weefsel en de 

botbank.  

 

Quality Assurance en Regulatory Affairs  

BISLIFE is compliant aan de Europese Directive 2004/23 en haar annexes. BISLIFE wordt 

elke twee jaar geïnspecteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), om te 

bepalen of BISLIFE nog voldoet aan de vereisten voor haar WVKL Erkenning als 

Orgaanbank. De eerstvolgende IGZ audit voor BISLIFE vond plaats in mei 2017. 

 

Ten behoeve van distributie van weefsel verkreeg en onderhoudt BISLIFE, soms in 

samenwerking met andere weefselinstellingen, diverse registraties in het buitenland 

waaronder Duitsland en Spanje.  

 

BISLIFE hanteert een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin 

wordt geborgd dat uitname, testen, opslag en distributie van weefsel voldoen aan 

nationale en internationale wet- en regelgeving en dat deze processen op een veilige 

manier plaatsvinden.  

 

In 2016 vond bij BISLIFE 1 audit door externe partijen plaats, het tussentijdse onderzoek 

ten behoeve van de ISO 9001 certificering. Deze audit is goed verlopen. BISLIFE voerde 

zelf in 2016 eveneens 1 audit uit bij een externe partij. 

 

BISLIFE heeft in 2016 vijfmaal melding gedaan van een mogelijk ernstig ongewenst 

voorval/reactie bij TRIP Nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie. Al deze meldingen 

zijn afgerond. Tevens heeft BISLIFE de jaarcijfers van bewerkte/gedistribueerde weefsels 

ter beschikking gesteld aan TRIP. 
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In 2016 werd door BISLIFE in een multidisciplinair team verder gewerkt aan de 

voorbereidingen op de Single European Code (SEC) conform de Europese Directive 

2015/565, die vanaf 29 april 2017 wettelijk verplicht is. Daarnaast werd gewerkt aan de 

implementatie van de Europese importrichtlijn 2015/566 die eveneens per 29 april 2017 

van kracht is. Ten slotte heeft BISLIFE in 2016 gewerkt aan de implementatie van de 

herziene ISO 9001:2015 norm; de certificering hiervan vond plaats in april 2017. 

 

Medisch beleid 

In 2016 heeft de afdeling Medical Affairs (MA) het arts- en patiëntformulier voor de 

levende donorscreening geüniformeerd met Sanquin; beide formulieren zijn 

geïmplementeerd in de aanleverende ziekenhuizen voor heupkopdonatie. Er is een GAP-

analyse gemaakt van de medische selectiecriteria van de hartkleppenbank SJ EHB 

Brussel zodat bij start van de samenwerking op het gebied van distributie van 

cardiovasculair weefsel, de bemiddelde cardiovasculaire grafts voldoen aan de BISLIFE 

vereisten.  

Naast de reguliere co-assistenten voor het co-schap Sociale Geneeskunde via het LUMC 

heeft MA voor drie artsen ook de weefselstage verzorgd voor artsen in opleiding tot 

Donorarts KNMG. Bovendien is één van de artsen van MA opleider van donorartsen voor 

de opleiding Donorgeneeskunde. Eén arts van BISLIFE heeft zelf ook stage gevolgd, bij 

Sanquin, in het kader van de opleiding Donorgeneeskunde. Daarnaast is er vanuit MA 

continue deelname aan de onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde (NVDG). MA heeft tevens een bijdrage geleverd aan de Summerclass 

Orthopedie. 

MA heeft een verzoek ingediend voor ophoging van de botdonorleeftijd van 55 naar 65 

jaar en is hierover in overleg getreden met de NTS, waarna deze wijziging op  

10-10-2016 is doorgevoerd. MA participeerde in 2016 ten slotte in enkele grote proces 

overstijgende projecten. 

 

Human Resources  

In 2016 zijn er 15 medewerkers in dienst getreden en hebben 15 medewerkers de 

organisatie verlaten. Er zijn zes Sanquin medewerkers voor een aantal uur per week naar 

BISLIFE gedetacheerd, te weten mevrouw D.C. Thijssen–Timmer, managing director;  

de heer J. Vermeulen, controller; mevrouw M. van Oene, HR-adviseur; de heer F. van 

Leeuwen, HR-adviseur; mevrouw R. van Buuren, HR-adviseur en mevrouw S. Lhadi,  

HR-assistent. 
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Het ziekteverzuimpercentage bedraagt in 2016 2,18 %. Per 1 januari 2016 werd afscheid 

genomen van de vorige arbodienst en vertrouwenspersoon via FFector en werd 

Arbovitale, onderdeel van Zorg van de Zaak, de nieuwe Arbodienst.  

 

ICT en informatievoorziening 

Het TCS (Tissue Cord blood and Stem cells) systeem wordt bij BISLIFE gebruikt bij de 

ondersteuning van de primaire processen. In 2016 is gewerkt aan de tijdelijke 

ondersteuning in TCS die nodig is als gevolg van proceswijzigingen voor de inrichting van 

de één-loket-functie, in samenwerking met de Botbank Nijmegen. Eind 2016 was deze 

ondersteuning gereed voor implementatie per januari 2017.  

 

De invoering van de EU richtlijn 2015/565 ‘Single European Code (SEC)’ heeft veel 

voorbereiding gevraagd. Deze richtlijn heeft als doel het waarborgen van de 

traceerbaarheid van weefsel, van donor tot ontvanger en omgekeerd. Dit wordt bereikt 

door het coderen van weefsel en door middel van begeleidende documentatie.  

Voor weefsel dat vanaf 29 april 2017 voor transplantatie vrijgegeven wordt, zal bij 

distributie een SEC toegekend moeten zijn. Ook voor weefsel dat uit niet-EU landen 

wordt geïmporteerd moet de SEC toegekend en vermeld worden. TCS moet ingericht 

worden om hiervoor de juiste ondersteuning te bieden. 

 

Daarnaast is het afstemmen van TCS op een nauwkeurige en actuele 

procesondersteuning een doorlopend proces. Verder is er een voortdurende interactie 

tussen de diverse projecten en de informatie die aangeboden wordt op de BISLIFE 

website.  

 

De infrastructurele ondersteuning, kantoorautomatisering en het beheer van 

gebruikersaccounts zijn grotendeels bij een externe partij, Unit4, belegd. Deze 

dienstverlening wordt middels een periodiek serviceoverleg doorlopend geëvalueerd en 

verbeterd. Unit4 signaleert en brengt voorstellen uit, o.a. voor noodzakelijke vervanging 

van hardware of verlenging van licenties. Ook worden potentiële verbetertrajecten 

geïdentificeerd naar aanleiding van incidenten of nieuwe ontwikkelingen. Zo is in 2016 de 

vervanging van de hardware voor backoffice en frontoffice gerealiseerd.   

 

PROJECTEN: 

Theory of Constraints (TOC)  

Bij BISLIFE heeft van 1 mei 2015 tot en met 31 januari 2016 het verbeterproject 

‘Doorstroomverbetering Tissue Handling – TOC Dienstenfabriek’ gelopen. Dit project had 

ten doel om de productieprocessen binnen de weefselbank te optimaliseren.  
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Betrokken disciplines waren Explantatie, Bewaren & Bewerken, Productieplanning, 

Medical Affairs en Quality Assurance. Logistieke problemen en ‘bottlenecks’ werden 

geanalyseerd en opgelost volgens het Theory of Constraints model. In het BISLIFE 

Jaarverslag van 2015 is uitgebreid ingegaan op de resultaten van dit project.  

 

In 2016 werd TOC bij BISLIFE ingezet in de processen Tissue Services en Account 

Management. Dit leidde tot een positieve ontwikkeling van Tissue Services, 

Accountmanagement en Productieplanning op afdelingsniveau. Ook de samenwerking 

tussen de drie afdelingen is verbeterd. Een en ander heeft ertoe geleid dat een toename 

van het aantal botorders en aanvragen voor cardiovasculair weefsel kon worden 

opgevangen met dezelfde capaciteit van de afdeling Tissue Services. Voor 2017 is het 

belangrijk dat de organisatie blijft vasthouden aan de overlegstructuur die is opgezet, 

zodat de medewerkers elkaar scherp houden op de gemaakte afspraken tijdens het TOC 

project. 

 

Overname botbank activiteiten Sanquin Nijmegen 

In mei 2016 leverde de Transitiewerkgroep een blauwdruk op voor de fusie tussen 

BISLIFE en de Botbank Nijmegen. De gezamenlijke ondernemingsraden (OR) van 

Sanquin en BISLIFE hebben hierover positief geadviseerd. Per 1 januari 2017 werden de 

activiteiten van BISLIFE en de botbank Nijmegen samengevoegd en per 1 juli 2017 is ook 

de processing van de Botbank Nijmegen met BISLIFE gefuseerd. De Transitiewerkgroep 

die was begonnen met leden van de MT’s van BISLIFE en Tissues & Cells van Sanquin, 

bestond vanaf ca maart 2016 alleen nog uit MT leden van BISLIFE en het hoofd van de 

Botbank Nijmegen. De transitie werd ondersteund door een externe procesbegeleider. 

Met de overgang van de Botbank Nijmegen werd ook afgesproken de bestuurlijke 

samenwerking met Sanquin in de loop van 2017 te beëindigen. Gedurende de transitie 

zijn de leveranciers en de klanten waaronder de ziekenhuizen die LD heupkoppen 

aanleveren en aanschaffen zorgvuldig in het proces meegenomen om zo de continuïteit 

van levering van LD transplantaten te garanderen tijdens deze transitie. 

 

Voornemen tot fusie met de Euro Tissue Bank (ETB) 

In 2016 is er een start gemaakt met het voorbereiden van de voorgenomen fusie met de 

ETB. In september 2016 is hiervoor een intentieverklaring getekend waarna een externe 

projectleider aangesteld om de eerste fase van dit traject vorm te gaan geven. 
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EXPLANTATIE EN BOTBANKACTIVITEITEN 

 

MUSCULOSKELETAAL WEEFSEL 

 

Levende heupkopdonoren (LD)   

Jaartal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal donoren 

1339 1040 1837 2487 1860 1696 

 

Het aanbod van het heupkopbotweefsel wordt met de samenwerkende ziekenhuizen 

afgestemd op de behoefte aan dit weefsel.  

 

Postmortale uitname musculoskeletaal weefsel 

Jaartal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal donoren 

137 128 128 120 108 137 

 

Het BISLIFE uitnameteam verzorgt de verkrijging van het bot- en peesweefsel voor de 

botbank. Het aanbod van bot- en peesweefsel donoren bleef in 2015 achter op eerdere 

jaren. Een duidelijke verklaring werd hiervoor niet gevonden. In samenwerking met de 

Nederlandse Transplantatie Stichting en de medische staf van BISLIFE zijn met ingang 

van oktober 2016 de leeftijdcriteria voor botdonoren versoepeld. Deze maatregel lijkt een 

positief effect te hebben op het aanbod van botdonoren; het jaar 2016 is met 137 

donoren afgesloten. 

 

Eind 2015 is besloten om meniscus transplantaten te gaan laten bewerken van 

Nederlandse donoren. Hiervoor is begin 2016 is gestart met de uitname van de hele knie. 

Op deze manier wordt de meniscus goed beschermd en wordt de kans verhoogd dat er 

een geschikt meniscus transplantaat bewerkt kan worden. 
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TOC effect op opslagcapaciteit musculoskeletaal weefsel 

Het is wenselijk dat het botweefsel zo snel mogelijk na de uitname bewerkt kan worden 

tot een voor transplantatie vrijgegeven transplantaat. Om dit proces optimaal in te 

richten is in 2016 gewerkt met buffermanagementlijsten volgens de methode van de 

Theory of Constraints (TOC). Door deze werkwijze worden knelpunten in het proces 

sneller geïdentificeerd en opgelost. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een reductie van de 

opslagcapaciteit voor het onbewerkte weefsel met 3 stuks -80C° vriezers. 

  

Bewerking musculoskeletaal weefsel   

Voor het bewerken van postmortaal bot- en peesweefsel tot transplantaten werkt 

BISLIFE samen met de internationale botbanken Musculoskeletal Transplant Foundation 

(MTF) in de Verenigde Staten en de Barcelona Tissue bank (BST) in Spanje. BISLIFE 

heeft daarnaast een samenwerkingsverband met Tissuelab in Italië voor de bewerking 

van corticaal weefsel tot DBM (demineralized bone matrix) transplantaten. Voor de 

bewerking van (potentieel) gecontamineerd weefsel heeft BISLIFE een 

samenwerkingsverband met het Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG).  

 

In 2016 zijn de eerste meniscustransplantaten van Nederlandse donoren bewerkt door 

MTF en BST. Voorheen werd in het geval van een aanvraag voor een meniscus dit 

weefsel ingekocht bij MTF en BST. Door een toenemende vraag naar menisci is besloten 

om deze zelf te gaan uitnemen bij Nederlandse donoren. Eind 2016 is de eerste meniscus 

van een Nederlandse donor getransplanteerd bij een Nederlandse patiënt.  

 

MTF 

In 2016 heeft MTF het weefsel van 50 donoren aseptisch bewerkt voor BISLIFE.  

 

BST 

In 2016 is de samenwerking met BST als tweede bewerkingsfaciliteit voor BISLIFE verder 

voortgezet. In 2016 heeft BST het weefsel van 21 donoren aseptisch bewerkt voor 

BISLIFE. 

 

DIZG 

In 2016 is weefsel van 37 postmortale donoren naar DIZG verzonden. Daarnaast zijn er 

77 heupkoppen naar DIZG verzonden.   
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Tissuelab  

In 2016 is van 40 donoren het corticaal botweefsel naar Tissuelab verzonden voor de 

productie van DBM transplantaten.  

 

Wachtlijst voor musculoskeletaal weefsel in 2016 

•  Menisci: op de wachtlijst voor bot- en peesweefsel staan voornamelijk aanvragen 

voor meniscustransplantaten.  

•  Semitendinosus pezen: de wachttijd is kort omdat er regelmatig nieuw weefsel 

beschikbaar komt. 

• Grote botstukken met een bepaalde maatvoering die BISLIFE niet op voorraad 

heeft en waarvoor gezocht moet worden bij internationale botbanken.  

 

Distributie van musculoskeletaal weefsel NL en buitenland 

De distributie van bot- en peesweefsel is verdeeld in 5 verschillende groepen: 

� Bone fragments: verschillende soorten (cortico-) cancellous chips  

� Soft tissue: pezen, fascia lata en menisci 

� Bone grafts: grote botstukken, shafts, struts 

� DBM grafts: gedemineraliseerde bottransplanten  

� Femoral heads living donor: heupkoppen van levende donoren. 

 

Bone fragments (aantal units) 

 

 

De distributie van bone fragments is in 2016 met 7% toegenomen ten opzichte van 

2015. De stijging wordt veroorzaakt doordat BISLIFE nieuwe klanten heeft gevonden 

voor cancellous chips. BISLIFE heeft o.a. middels een Nieuwsbrief actief de cancellous 

chips onder de aandacht gebracht van artsen.  
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Soft tissue (aantal grafts) 

  

 

De stijging van soft tissues is 5% in 2016 ten opzichte van 2015. Deze stijging wordt 

veroorzaakt door een toenemende vraag uit het buitenland voor peesweefsel. 

Bone grafts (aantal grafts) 

  

 

De uitgifte van grote transplantaten is met 13% gestegen in 2016 ten opzichte van 2015. 

Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toenemende vraag naar grote botstukken 

in het buitenland.  
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DBM grafts (aantal units) 

  

 

De stijging van de DBM producten is 11% in 2016 ten opzichte van 2015. De stijging 

wordt veroorzaakt door toenemende vraag uit het buitenland. 

 

Heupkoppen van levende donoren (aantal grafts) 

 

 

De verkoop van onbewerkte heupkoppen is met 5% gestegen in 2016 ten opzichte van 

2015. Deze stijging wordt veroorzaakt door de levering van LD heupkoppen, in het kader 

van de bestuurlijke samenwerking tussen Sanquin en BISLIFE, aan ziekenhuizen die 

voorheen bij de Botbank Nijmegen van Sanquin LD heupkoppen bestelden.  
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SERVICEORGANISATIE VOOR WEEFSEL  

CARDIOVASCULAIR WEEFSEL 

 

Cardiovasculaire uitname  

Jaartal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal donoren 

147 155 162 136 119 123 

 

Het uitnameteam van BISLIFE verzorgde in 2016 de verkrijging van het cardiovasculair 

weefsel voor de Euro Heart Valve Bank Beverwijk (voorheen Hartkleppenbank 

Rotterdam). Het aanbod van donoren van cardiovasculair weefsel blijft achter op de 

verwachtingen. In samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting en de  

Euro Heartvalve Bank Beverwijk zijn de leeftijdscriteria voor de cardiovasculaire donoren 

versoepeld. Dit heeft helaas niet geleid tot een toename in het aanbod en er wordt dan 

ook verder naar mogelijkheden gezocht om dit aanbod te verbeteren. 

 

Bemiddeling van cardiovasculair weefsel 

BISLIFE heeft een samenwerking met Euro Heartvalve Bank Beverwijk voor de 

bemiddeling van cardiovasculair weefsel van Nederlandse postmortale donoren aan 

buitenlandse patiënten, en met verschillende internationale hartkleppenbanken voor de 

bemiddeling van cardiovasculair weefsel voor Nederlandse en buitenlandse patiënten.  

 

Onder cardiovasculair weefsel vallen pulmonaal kleppen en patches, aortakleppen en 

patches en verschillende soorten bloedvaten. 

 

Wachtlijst voor cardiovasculair weefsel  

Eind 2016 stonden er 9 patiënten op de wachtlijst voor een cardiovasculair transplantaat. 
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Distributie van cardiovasculair weefsel 

 

 

Het aantal aanvragen voor cardiovasculair weefsel is gestegen met ruim 16%. Deze 

stijging komt door een tekort aan bepaalde maten van hartkleppen van Nederlandse 

donoren voor de Nederlandse patiënten. Als er geen weefsel beschikbaar is in Nederland 

voor Nederlandse patiënten dan wordt er door de NTS een aanvraag voor weefsel 

ingediend bij BISLIFE. BISLIFE zoekt vervolgens of er een passende graft beschikbaar is 

bij de internationale hartkleppenbanken uit haar netwerk. 

Voor 62% van de aanvragen is een passende graft gevonden en bemiddeld. 

 

 

 

Het bemiddelde cardiovasculaire weefsel is met 17% gestegen in 2016 ten opzichte van 

2015.  
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De stijging wordt veroorzaakt door de toename van het aantal Nederlandse hartkleppen 

dat naar het buitenland is gedistribueerd. Bij voldoende voorraad aan hartkleppen bij de 

Euro Heart Valve Bank Beverwijk kunnen Nederlandse hartkleppen naar het buitenland 

worden gedistribueerd; het betreft voornamelijk de grotere hartkleppen waarvoor in 

Nederland geen passende ontvanger gevonden wordt. 

 

CORNEA 

 

Enucleaties   

Jaartal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal donoren 

491 414 425 408 405 352 

 

Het uitnameteam van BISLIFE faciliteert in de continuïteit van de uitname van cornea`s 

voor de twee Nederlandse corneabanken. De uitname van cornea’s in Nederland wordt 

verzorgd op basis van een dienstrooster dat gevormd wordt door de uitnameteams van 

de Euro Tissue Bank Beverwijk, de Amnitrans Eyebank Rotterdam en BISLIFE. 

 

Bemiddeling van oculair weefsel 

BISLIFE heeft per 1 februari 2016 haar activiteiten van de bemiddeling van cornea’s 

beëindigd. De bemiddeling van Nederlandse donoren aan buitenlandse patiënten is 

overgedragen aan de corneabanken in Beverwijk en Rotterdam. De bemiddeling van 

cornea’s van buitenlandse banken heeft BISLIFE eveneens beëindigd. 

 

In januari 2016 zijn er geen cornea’s bemiddeld door BISLIFE.  
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OPLEIDING EN ONDERZOEK  

Vermeld worden de publicaties, presentaties en overige scholingsactiviteiten die in 2016 

plaatsvonden.  

 

Publicaties  

� Wetenschappelijke artikelen 

Report of the clinical donor case workshop of the European Association of Tissue 

Banks annual meeting 2014. Beele H, van Wijk MJ, Wulff B, Holsboer N, de Bruijn 

M, Segerström C, Trias E. Cell Tissue Bank. 2016 Sep;17(3):353-60. doi: 

10.1007/s10561-016-9571-8. Epub 2016 Jul 26. 

 

� Populairwetenschappelijke artikelen  

Juni 2016: Mijngezondheid.nl bijlage van de Volkskrant. Bot- en peesweefsel 

zijn ook te transplanteren. 

Augustus 2016: FMT Gezondheidszorg. Weefseltransplantatie. Het is wenselijk 

botweefselbanken te centraliseren. 

November 2016: Biotech News & Life Sciences, Nummer 2. Eén botbank voor 

Nederland. 

December 2016 (316): Bloedbeeld Sanquin: Botbank Sanquin fuseert met BISLIFE 

 

� Campagne 

17-19 augustus Deelname aan Internationale campagne Missing Type van Sanquin. 

Doel van de campagne: bewustmaking van het belang van bloeddonatie 

BISLIFE Nieuwsbrief: 

september Crushed cancellous botchips 

november  Botbank Sanquin over naar BISLIFE 

november  Wijziging formulieren heupkopdonatieprogramma 

 

� Congres aanwezigheid 

Mei European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and  

 Arthroscopy (ESSKA Congress 2016), Barcelona 

Augustus   Summerclass Orthopedie, Delft 

November  European Association of Tissue Banks 2016, Hannover 

November  TRIP Symposium, Barneveld 
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� Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek 

BISLIFE heeft kraakbeenweefsel ter beschikking gesteld voor de studie ‘Modulating 

genetic make-up and cell aging in chondrocytes to improve cartilage regeneration’ van de 

afdeling Orthopedie van het UMCU, hoofdonderzoekers zijn mevrouw L. Creemers & 

mevrouw L. Vonk. 

 

� BISLIFE stand op congres 

In 2016 was BISLIFE met een presentatiestand aanwezig op de volgende congressen: 

28-29 januari NOV Jaarcongres, Den Bosch. Thema: Bovenste extremiteit, trauma 

en Orthopedische innovaties 

29-30 januari  International Cartilage Repair Society (ICRS), Brussel. ICRS Focus 

Meeting 2016 – Theme: Allograft.   

24-26 augustus Summerclass Orthopedie te Delft. 

12 november  VOCA congres, Amsterdam. Thema: Foot and ankle surgery 

“Beating the limits”. 

 

Mondelinge presentaties, onderwijs en symposia 

 

•  10-10-2016: Symposium ‘Het draait om jou’. Facetten van donatie en 

transplantatie 

Doelgroep: verpleegkundigen en andere medische professionals 

Waar: Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar 

 

•  30-09-2016: NTS Onderwijsdag WEEFSELS 

Doelgroep: donorartsen 

Waar: NTS te Leiden 

 

•  13-08-2016: Kick-off 'Ride for research' van het Traumaplatform 

Doelgroep: Orthopedisch en traumachirurgen 

Waar: Ferry te IJmuiden 

 

•  01-07-2016: NTS Onderwijsdag WEEFSELS 

Doelgroep: donorartsen van opleiding Donorgeneeskunde 

Waar: NTS te Leiden 
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•  24-05-2016: NTS Onderwijsdag nieuwe DC's & TC's 

Doelgroep: Startende donatie- en transplantatiecoördinatoren 

Waar: Holiday Inn te Leiden 

 

•  11-05-2016: NTS Scholingsdag 

Doelgroep: Donatie- en transplantatiecoördinatoren uit heel Nederland 

Waar: Meeting Plaza te Utrecht 

 

•  01-04-2016: NTS Onderwijsdag WEEFSELS 

Doelgroep: donorartsen van opleiding Donorgeneeskunde 

Waar: NTS te Leiden 

 

Klinische lessen LD-heupkopdonatie 

 

•  07-12-2016: Klinische les heupkopdonatie 

Doelgroep: verpleegkundigen en OK-assistenten 

Waar: Gelre ziekenhuizen te Zutphen 

 

•  06-12-2016: Klinische les heupkopdonatie 

Doelgroep: verpleegkundigen en OK-assistenten 

Waar: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen 

 

•  10-11-2016: Klinische les heupkopdonatie 

Doelgroep: verpleegkundigen 

Waar: HagaZiekenhuis, locatie Sportlaan te Den Haag 

 

•  21-10-2016: Klinische les heupkopdonatie 

Doelgroep: verpleegkundigen en OK-assistenten 

Waar: MC Haaglanden, locatie Bronovo 
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BISLIFE ORGANISATIE EN MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER 2016 

 

Organogram 
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Raad van Toezicht 

Drs. H.J.C. de Wit, voorzitter 

Drs. R.M. Schipper, vicevoorzitter 

Prof. dr. R.A.W. van Lier 

Drs. R. van den Braak 
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Raad van Bestuur 

Dr. D.C. Thijssen-Timmer  

 

Medical Affairs 

Drs. D.W. Maas | Senior Stafarts 

Dr. M.J. van Wijk | Senior Stafarts en Verantwoordelijk Persoon (tot 1 maart 2016) 

Drs. A.S. Ramlochan Tewarie – Ramsaransing (vanaf 1 mei 2016) 

 

Staf 

M.H. Baak | Directiesecretaresse 

A.M. Bol | Applicatiemanager 

Drs. A.B.H. Laven | Manager Quality Assurance/Regulatory Affairs 

H. Kloosterboer-Boerrigter | Senior Account Manager   

M. Sieval | Financiële administratie 

A.J. Starrenburg | Financiële administratie  

 

Tissue Services  

A.F. Welvaart-Strebus | Manager Tissue Services & Tissue Services  

E. Janssens | Medewerker Tissue Services 

H.J. Krol | Medewerker Tissue Services 

L. Muusers| Medewerker Tissue Services 

T. Tursø| Medewerker Tissue Services 

 

Explantatie en Bewaren & Bewerken 

C. van Koesveld | Manager Tissue Handling 

M. Issaouti | Coördinator Tissue Handling 

Drs. S. van Heusden | Coördinator Tissue Handling (tot 1 februari 2016) 

Drs. M. E. van Schoor | Coördinator Tissue Handling (vanaf 1 maart 2016) 

D.M. Alberto | Medewerker Tissue Handling 

E. Kirchhoff | Medewerker Tissue Handling 

 

Explantatie/Banking team 

M.R. Adli 

P. Anvary (vanaf 1 juli 2016) 

D. Baas 

R.S.I. Beijneveld (vanaf 1 februari 2016) 

M.G. Beuling 

F.L. de Boer 
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L.J. Bongers (vanaf 1april 2016) 

S.H. Breuking 

M.T. Carvalho Mota (vanaf 1 oktober 2016) 

DJ Comes (vanaf 1 juli 2016) 

L.M. van den Dop 

T.A. Douwes (vanaf 1 oktober 2016) 

H. Eijkelenkamp 

N. van der Gaast 

J. van Gent 

C.M.W. Goedmakers (vanaf 1 april 2016) 

J.M.P. van Grafhorst (vanaf 1 oktober 2016) 

T.T.M. Gralike 

J.V. Groen 

R.B. Henrar 

A.C. van der Hoeven 

K.S. van Hof 

O. Kaya (vanaf 1 mei 2016) 

E. Leijte 

A.N. Lenderink 

T. O'Herne 

S.C.J. Postma (vanaf 1-10-2016) 

A.M. Raijmakers 

L.C.S. Res 

D.F.H. Ruig 

J.A.M.E. Schorer (vanaf 1 oktober 2016) 

J.H.C. Schuering 

M.J.R. Smeets 

M.L.E. Stor 

T.T. Treurniet (vanaf 1 oktober 2016) 

R. Varkevisser 

B.J.J. Velders  

D.P. Vissers 

F.H. Vos 

D. Waanders 

B.R.H. Wammes 

N. Wolfhagen 

C. W. van der Zee 

 








