
1

WORKSHOP MEDISCHE & BIOMEDISCHE 

ZENDINGEN

LAMBERT DEKKERS

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFmbDT85TKAhVJmBoKHfR5ACgQjRwIBw&url=http://rhrealitycheck.org/article/2013/05/29/mississippi-governor-signs-involuntary-cord-blood-collection-bill-to-protect-teens/&psig=AFQjCNFvrm_it-niGRkSaL-fjYQMYYr7lQ&ust=1452159951390022
javascript:ClickThumbnail(3701)
javascript:ClickThumbnail(3700)


2

INHOUD

 Regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen

 Definities

 Classificatie en verpakkingsinstructies

 Transportinformatie
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 VN aanbevelingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen

 Orange book (“United Nations Recommendations on the 

Transport of Dangerous Goods”)

The UN Subcommittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (SCoETDG)  develops   

recommended procedures for the transport of all types of dangerous goods, except Radioactive materials.

REGELGEVING
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REGELGEVING LUCHTTRANSPORT ICAO

 De International Civil Aviation Organisation 

(ICAO) gebuikt deze aanbevelingen als basis 

voor het ontwikkelen van de “regulations for 

the safe transport of dangerous goods by air”.

 Door de meeste lidstaten van de Verenigde 

Naties zijn de ICAO-TI’s opgenomen in hun 

wetgeving. 

 Van de ICAO-TI verschijnt iedere 2 jaar een 

nieuwe editie.

(legal document)
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REGELGEVING LUCHTTRANSPORT IATA

 De IATA Dangerous Goods Regulations bevat 

alle relevante informatie en de huidige van 

kracht zijnde voorschriften van de ICAO 

Technical-Instructions. 

 In een aantal gevallen gaat de IATA-DGR zelfs 

verder dan de ICAO-TI. Deze bepalingen die 

verder gaan dan de basisprincipes van de 

ICAO-TI worden in de IATA-DGR aangeduid 

door het  symbool.

(user document)
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REGELGEVING WEGTRANSPORT ADR

 De “Regelgeving vervoer over land van 

gevaarlijke stoffen” is op het wegtransport van 

gevaarlijke stoffen van toepassing.

 Hierin is “the European agreement concerning 

the international carriage of dangerous goods 

by road (ADR) opgenomen.
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NATIONALE REGELGEVING

 Wegvervoer:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS) 

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)

 Luchtvaart

Wet luchtvaart

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (ICAO TI)
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 Een gevaarlijke stof is een stof die door zijn 

specifieke eigenschappen schade en / of hinder 

oplevert voor : mens, dier, milieu of materiaal

DEFINITIE GEVAARLIJKE STOFFEN
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QUIZ GEVAARLIJKE STOFFEN

GEVAARLIJKE STOFFEN JA NEE

Materialen voor transplantatie doeleinden Ѵ

“Diagnostische” monsters Ѵ

Gezuiverd eiwit (m.u.v. toxines), DNA of RNA en dood materiaal
Ѵ

Ziekenhuisafval/Biologisch afval Ѵ

Niet-infectueuze micro-organismen Ѵ

Bloed voor transfusie Ѵ

Genetisch gemodificeerde organismen met een groot milieurisico Ѵ

Infectueuze micro-organismen Ѵ
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GEVARENKLASSEN

 Stoffen die ingevolge hun gevaarseigenschappen zijn 

onderworpen aan de regelgeving vervoer gevaarlijke 

stoffen zijn ingedeeld in 9 klassen

 Sommige klassen worden nog verder onderverdeeld in 

divisies

 Deze indeling geldt internationaal

 Alle verschillende klassen en divisies hebben een 

bijbehorend gevaren label.
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 Klasse 1:    Explosieven;

 Klasse 2:    Gassen;

 Klasse 3:    Brandbare vloeistoffen;

 Klasse 4:    Brandbare vaste stoffen;

Voor zelfontbranding vatbare stoffen;

Stoffen die in contact met water brandbare gassen  
ontwikkelen;

 Klasse 5:    Oxiderende stoffen;

Organische peroxiden;

 Klasse 6:    Giftige stoffen; 

Infectueuze stoffen;

 Klasse 7:    Radioactieve stoffen;

 Klasse 8:    Bijtende stoffen;

 Klasse 9:    Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

GEVARENKLASSEN
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DIVISIE 6.2 – INFECTUEUZE STOFFEN
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 Infectueuze stoffen zijn stoffen, waarvan bekend is of 

aannemelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij 

ziekteverwekkers bevatten, die ziekten kunnen 

veroorzaken bij mensen of dieren.

 Infectueuze stoffen worden ingedeeld in 2 

categorieën;

 Categorie  A infectueuze stof

 Categorie  B infectueuze stof

CLASSIFICATIE
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 Een categorie A infectueuze stof is een infectueuze 

stof, die in een vorm wordt vervoerd, die bij 

blootstelling bij mensen en dieren blijvende 

invaliditeit of een levensbedreigende of dodelijke 

ziekte kan veroorzaken.

 De regelgeving voorziet in een tabel met indicatieve 

voorbeelden.

CLASSIFICATIE
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CATEGORIE A MICRO-ORGANISMEN

Voorbeelden

 Risicogroep 4 micro-organismen, zoals

 Lassa virus

 Ebola virus

 Variola virus

 Maar ook culturen van bijvoorbeeld:

 Bacillus antracis

 Hepatitis B virus

 Mycobacterium tuberculosis
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 Sinds januari 2005 zijn de risicogroepen van de WHO niet

meer van toepassing voor het transport van infectueuze

stoffen

 Om te bepalen in hoeverre een micro-organisme al dan

niet infectueus is, kan men nog wel gebruik maken van de 

indeling in risicogroepen.

 Onder categorie A vallen in ieder geval alle risicogroep 4 

pathogenen, aangevuld met culturen van een aantal 

risicogroep 3 en 2 pathogenen.

CLASSIFICATIE RISICOGROEPEN

Lijst risicogroepen: 2000/54/EG
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CATEGORIE A VOORBEELDLIJST IATA
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a Echter indien culturen voor diagnostische of klinische doeleinden

zijn bestemd, mogen ze als infectueuze stoffen van categorie B

worden geclassificeerd.

CATEGORIE A VOORBEELDLIJST ADR
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 Category A Infectueus materiaal (UN2814 of UN2900)

 Wegtransport P620 (ADR)

 Luchttransport PI 620 (ICAO/IATA)

VERPAKKINGSINSTRUCTIE 620 

Afzenders van infectueuze stoffen moeten waarborgen dat colli op zodanige wijze worden voorbereid dat ze in 

goede staat hun bestemming bereiken en tijdens het vervoer geen gevaar opleveren voor personen of dieren.
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 Binnenverpakkingen

 Een lekdichte houder(s) als primaire

verpakking(en)

 Een waterdichte secundaire verpakking

 Met uitzondering van vaste infectueuze

stoffen, voldoende absorberend materiaal

tussen de primaire houder(s) en de 

secundaire verpakking

 De primaire of secundaire verpakking moet

een drukverschil van 95kPa kunnen

weerstaan

VERPAKKINGSINSTRUCTIE 620 

Een gespecifieerde inhoudsopgave moet tussen de secundaire en de buitenverpakking worden bijgesloten
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 Buitenverpakking

 Een stijve buitenverpakking van voldoende sterkte

 De kleinste buitenafmeting moet ten minste 100 mm bedragen.

 De verpakking moet voldoen aan alle vereiste testcriteria

VERPAKKINGSINSTRUCTIE 620 

Het UN keurmerk verzekert dat de verpakking voldoet



22

 ADR

 IATA

Netto hoeveelheid per buitenverpakking 

50 mL/g  passagiersvliegtuig

4 L/kg  vrachtvliegtuig

VERPAKKINGSINSTRUCTIE 620 
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UN2814 – UN2900 VEREISTE ETIKETTEN EN 

OPSCHRIFTEN

 Adreslabels

 Naam en telefoonnummer verantwoordelijke 
persoon (IATA)

 UN- nummer + juiste vervoersnaam 
(Infectueuze stof, gevaarlijk voor mensen *)

 Klasse 6.2 gevarenlabel

 Richtinggevende pijlen (uitz.50 mL max)
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 Vervoersdocument (wegtransport) 

 Shipper’s declaration (luchttransport)

 Vrachtbrief (air waybill)

 Paklijst met gespecificeerde inhoud

 Import / export vergunning (www.vwa.nl)

 Factuur

 Naam en telefoonnummer 
verantwoordelijke persoon 

 24u emergency nr.

UN2814 – UN2900: VEREISTE DOCUMENTEN
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 Alle infectueuze stoffen die niet voldoen aan de 

criteria om in categorie A geclassificeerd te worden.

 De infectueuze stoffen van categorie B moeten 

worden ingedeeld als UN3373.

 UN3373

BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B

CLASSIFICATIE CATEGORIE B MICRO-ORGANISMEN
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VERPAKKINGSINSTRUCTIE 650 

 Een lekdichte houder(s) als primaire verpakking(en)

 Voldoende absorberend materiaal om de totale inhoud

van de primaire houders te absorberen. (alleen bij

vloeistoffen)

 Schokwerend materiaal

Een gespecifieerde inhoudsopgave moet tussen de secundaire en de buitenverpakking worden bijgesloten
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VERPAKKINGSINSTRUCTIE 650 

 Een lekdichte secundaire verpakking.

 De primaire of secundaire verpakking moet een

drukverschil van 95kPa kunnen weerstaan.

 Biohazardzakjes! Droogijsbestendig en ADRof IATA 

gekeurd.

Een gespecifieerde inhoudsopgave moet tussen de secundaire en de buitenverpakking worden bijgesloten
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VERPAKKINGSINSTRUCTIE 650 

 Buitenverpakking

 Een buitenverpakking van voldoende sterkte

 De kleinste buitenafmeting moet tenminste 100 mm 

bedragen.

 IATA/ADR

 IATA: Een stijve buitenverpakking van voldoende sterkte

 ADR: Secundaire of buitenverpakking stijf.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRyLKMiZXKAhXGhhoKHcfmBqoQjRwIBw&url=http://www.minigrip.nl/medical-packaging/p620-en-p650-packaging/set-p650-un3373/8712963012106/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNGzHnjt_xsBRxnbdryo5Rah1_8MlA&ust=1452165737758771
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 ADR

 IATA

Netto hoeveelheid per binnenverpakking: 1 L

Netto hoeveelheid per buitenverpakking: 4 L/kg 

(except bodyparts)

VERPAKKINGSINSTRUCTIE 650 
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 Adreslabels

 Biological substance, Category B

UN-nummer 

 UN3373 marking

 Naam en telefoonnummer verantwoordelijke 
persoon 

UN3373: VEREISTE ETIKETTEN EN OPSCHRIFTEN
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 Vrachtbrief

 Paklijst met gespecificeerde inhoud

 Import / export vergunning (www.vwa.nl)

 Factuur (pro-forma)

 Naam en telefoonnummer 
verantwoordelijke persoon 

 Op Air Waybill: UN3373 “Biological 
substance, Category B

Voorkom vertraging bij douane

UN3373: VEREISTE DOCUMENTEN
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VERPAKKINGSINSTRUCTIE  620 / 650

 Andere gevaarlijke stoffen mogen niet verpakt worden in dezelfde 

verpakking als die van subklasse 6.2, infectueuze stoffen, tenzij 

ze noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de 

levensvatbaarheid, het stabiliseren of voorkomen van 

kwaliteitsvermindering.

 In elke primaire houder die infectueuze stoffen bevat mag een 

hoeveelheid van 30 ml of minder van de in klasse 3, 8 of 9 

opgenomen gevaarlijke stoffen worden verpakt.
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VERPAKKINGSINSTRUCTIE  620 / 650

Formaldehyde solution 37% Formalin solution 10% 
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 Geen bijkomende eisen

 Coldshock

 Niet in koelruimte plaatsen.

GECONDITIONEERD TRANSPORT 

KOELELEMENTEN
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Infectueuze stof gekoeld 

met droog ijs

PI 954 (IATA)

GECONDITIONEERD TRANSPORT 

DROOGIJS
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 ADR – niet onderworpen “als 

koelmiddel – als 

conditioneringsmiddel’

 Klasse 9 gevarenlabel 

‘miscellaneous’

 Proper shipping name (dry ice) + 

UN-nummer (UN 1845)

 Aantal kilo’s droog ijs vermelden

Hoeveelheid droogijs afhankelijk van verpakking 

en transportduur

UN1845: VEREISTE ETIKETTEN - DROOGIJS
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DRY ICE - UN 1845

NETT:  5 kg

BIOLOGICAL SUBSTANCE

CATEGORY B

UN3373 + UN1845 - IATA

Shipper:

BioLogistic Services

Douglassingel 25 

1119 MC Schiphol –Rijk, the Netherlands

Consignee:

United Medical Hospital

Bakerstreert 245,  RV6 0YR London

United Kingdom
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 Genetisch gemodificeerde micro-organismen 

en genetisch gemodificeerde organismen zijn 

micro-organismen en organismen waarin 

genetisch materiaal door middel van genetische 

manipulatie met opzet is veranderd op een wijze 

die niet in de natuur plaatsvindt.

CLASSIFICATIE GENETISCH GEMODIFICEERDE 

MICRO-ORGANISMEN & ORGANISMEN
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 GMMO's of GMO's die niet voldoen aan de definitie 

van giftige stoffen of infectueuze stoffen moeten 

worden ingedeeld in UN 3245. GMMO's

CLASSIFICATIE GENETISCH GEMODIFICEERDE 

MICRO-ORGANISMEN & ORGANISMEN
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VERPAKKINGSINSTRUCTIE  904/959

 Een primaire houder(s)

 Een secundaire verpakking 

 Voldoende absorberend materiaal om de 

totale inhoud van de primaire houders te 

absorberen. (alleen bij vloeistoffen)

 Een stevige buitenverpakking, en de kleinste 

afmeting moet ten minste 100 mm zijn

De primaire houder(s) of de secundaire verpakking moet vloeistofdicht zijn

voor vloeistoffen en stofdicht voor vaste stoffen.
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TRANSPORT PER POST

 Het is in Nederland wettelijk verboden, om 

stoffen die vallen onder de Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen, per post te versturen.

 Een uitzondering geldt voor Categorie B 

infectueuze stoffen (UN3373)
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TRANSPORT PER POST

 Enkel toegestaan in een PostNL goedgekeurde

verpakking.

 Voldoen aan PI 650 + puncture

test PI 620
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TRANSPORT PER KOERIER

 Koerier zal het pakket enkel aanvaarden indien

conform de regelgeving

 Sommige koerierfirma’s / 

luchtvaartmaatschappijen stellen strengere eisen

dan de regelgeving

 Extra copy shipper’s declaration

 Minimum afmetingen

 Embargo voor bepaalde UN-nummers

(UN2814/UN2900)

DHL/FedEx ALTIJD LUCHTVRACHT
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TRANSPORT PER LUCHTTRANSPORT 

 Men mag alleen gevaarlijke stoffen (laten) vervoeren of 

aanbieden voor luchttransport, als men houder is van 

een erkenning van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat.

 Een afzender moet in het bezit zijn van een 

zogenaamde A-erkenning. (verplichte opleiding)

 Indien men niet in het bezit is van een A-erkenning dan 

kan men gebruik maken van een E-erkenninghouder 

voor het versturen van gevaarlijke stoffen per 

luchtvracht.
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 De E-erkenninghouder verzorgt het verpakken, 

etiketteren, markeren en documentatie van de 

verzending.

 Voor het versturen van categorie B infectueuze stoffen 

(UN3373) en droog ijs (UN1845) is een A- of E-

erkenninghouderschap niet nodig.  (opleiding niet 

noodzakelijk maar wel aan te raden)

TRANSPORT PER LUCHTTRANSPORT 
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STOFFEN DIE BUITEN DE REGELGEVING VALLEN

 Stoffen die geen infectueuze stoffen bevatten

 Stoffen waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze bij mensen 

of dieren ziekten veroorzaken.

 Bloed en organen voor transfusie of transplantatie

 Gedroogd bloed op absorberend materiaal

 Stoffen met een van nature lage concentratie van 

infectueuze stoffen (vb. voedingsmiddelen, 

watermonsters)

 Stoffen die op een gevalideerde wijze zijn ontsmet.
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 Patiëntenmonsters waarvan het risico minimaal is dat zij 

ziektenverwekkers bevatten.

 Vrijstelling berust op professionele beoordeling.

 Monsters die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld bloed- en 

urinemonsters voor het bepalen van cholesterol, 

bloedsuiker,…

 Verpakking lijkt op PI 650 maar hoeft niet gekeurd te zijn

 Markering: “Excempt patient specimen”

STOFFEN DIE BUITEN DE REGELGEVING VALLEN
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Opmerking: Bij het bepalen of er een minimale kans is dat ziekteverwekkers in

een patiëntenmonster aanwezig zijn, is enig vakkundig inzicht vereist om te

besluiten of een stof onder deze paragraaf is vrijgesteld. Dat oordeel moet zijn

gebaseerd op de bekende medische voorgeschiedenis, symptomen en individuele

omstandigheden van de menselijke of dierlijke bron en endemische plaatselijke

omstandigheden. Voorbeelden van monsters die onder deze paragraaf mogen

worden vervoerd, omvatten bloed- of urineonderzoeken voor het controleren van

cholesterolspiegels, bloedsuikerspiegels, hormoonspiegels, of prostaatspecifieke

antigenen (PSA); tests welke zijn vereist voor het controleren van orgaanfuncties,

zoals hart-, lever- of nierfuncties voor mensen of dieren met niet-infectueuze

ziekten, of voor het controleren van therapeutische geneesmiddelen; tests welke

worden uitgevoerd voor verzekerings- of tewerkstellingsdoeleinden en zijn bedoeld

om de aanwezigheid van drugs of alcohol te bepalen; zwangerschapstests;

biopsiën om kanker te ontdekken; en het ontdekken van antilichamen bij mensen

of dieren wanneer geen enkele bezorgdheid bestaat voor infectie (bijv. evaluatie

van immuniteit, opgewekt door een vaccin; diagnose van een auto-immuunziekte,

enz.).

Excempt human / animal  specimen



Bedankt voor uw aandacht.

SGS dangerous goods – training services

nl.ogc.training@sgs.com

tel.: +181 69 34 35


