
 

Opdrachtformulier opvragen studiemateriaal CDL 
 Het opdrachtformulier moet ten minste 4 weken voor de gewenste uitgifte datum ingediend zijn bij het 

 Studie en Trialteam (CDL-uitgiftestudies@umcutrecht.nl) 
Het CDL verzorgt de uitgifte van het opgeslagen studiemateriaal. 

 

Datum aanvraag  

Datum gewenste 
uitgifte  

 

Gegevens opdrachtgever 

Projectleider/  
Principal 
investigator 

Naam:  

Email:  

Tel: 

 

Contactpersoon/ 
Trial coördinator 

Naam:  

Email:  

Tel:  

 

Kostenplaats Trialnr./WBSnr.:   

 

Gegevens studiemateriaal 

Naam studie  

Referentienummer LKCH / CDL 

Einde studie Ja / Nee 

Registratie 
studiemateriaal 

o Het materiaal is voorzien van een etiket met patiëntgegevens. 
o Het materiaal is anoniem (etiket met studienummer) 

Materiaal soort  o Volbloed 
o Serum 
o Plasma 
o Celpellet 

o Liquor o Urine 
o Overig 

Verzenden materiaal o Het opgevraagde materiaal wordt opgehaald op het CDL 
o Het opgevraagde materiaal moet worden verzonden naar een externe 

instelling.(Vul het bijgeleverde formulier ‘Opdracht formulier verzenden 
(biologisch) materiaal nationaal- en internationaal’ in. 

 
 

Uitgegeven 
materiaal 

 

Datum uitgifte  

Naam / Paraaf   

Het ingevulde opdracht formulier mailen naar: CDL-uitgiftestudies@umcutrecht.nl  
Zonder opdrachtformulier vindt geen uitgifte van studiemateriaal plaats.  
 

mailto:CDL-uitgiftestudies@umcutrecht.nl


 
 
 

Opdracht formulier verzenden (biologisch) studiemateriaal  
nationaal- en internationaal 
  Volg nr (in te vullen door CDL) 

Gegevens 
Afzender 
 

 

Aanhef:  
Voorletter(s):  

Achternaam:  
Emailadres:  
Divisie:  
Afdeling:  
Telefoon nummer (verplicht):  

Kostenplaats (geen R nummer) (verplicht):  
 

Gegevens 
Ontvanger 

Instell ing:  
Aanhef:  
Achternaam:  

Afdeling:  
Adres (straatnaam en huisnummer 
verplicht): 

 

Postcode (indien van toepassing) :  
Plaatsnaam:  
Land:  
Telefoonnummer (verplicht):   

Emailadres (verplicht):  
 
 

Materialen die voldoen aan de criteria voor indeling in de categorie A (UN.2814 en UN.2900) 
worden niet door het CDL verzonden. Neem contact op met BLS (Bio Logistics Services, tel 088-
2145800) 

Gegevens 
zending 

Datum verzending:  

Temperatuur: Droogijs/ Gekoeld/ Kamertemperatuur* 

Type verzending: Nationaal/ Internationaal* 
Inpakken verzorgd door:  CDL / Opdrachtgever* (alleen bij nationaal) 

Type materiaal:  

Aantal / Hoeveelheid:  
Specifieke omschrijving te verzenden 
materiaal. (Zo volledig mogelijk) 

 

 

Overige Info Track en Trace gewenst (alleen bij 
buitenland m.u.v. Duitsland en België): 

Ja/ Nee* 

Transportkosten voor ontvanger (alleen 
bij buitenland): 

Ja/ Nee* 

Indien “Ja” Koerier en accountnummer 
opgeven 

 

Een begeleidende brief is verplicht, deze samen met dit opdracht formulier mailen naar: extverz@umcutrecht.nl  
Zonder begeleidende brief wordt deze opdracht niet in behandeling genomen. 
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