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Standard Operating Procedure (SOP): Transport bloed samples COPP-IMM via online Portal 

Toelichting: Bloed samples die verzameld worden in het kader van de COPP-IMM studie worden zo 

snel mogelijk naar het Leids Universitair Medisch Centrum gestuurd. Daarbij maken we gebruik van 

de logistieke dienstverlener ‘Schotpoort Connect’. Het aanmelden van dit transport doe je 

zelfstandig met jouw eigen account via de online portal van deze dienst. In deze SOP leggen we uit 

hoe je een transport in de online portal aan kunt melden. Zie voor een toelichting op de te 

verzamelen bloed samples bijlage C van het protocol: ‘SOP Sampling’.  

 

Stap 1: Ga naar de website 

www.schotpoort.nl/online-portal  

Klik op de knop ‘GA NAAR ONLINE PORTAL’ 

 

Stap 2: Log in 

Log in met behulp van jouw e-mailadres en zelf 

gekozen wachtwoord. 

 

Wil je voor het eerst inloggen? Maak dan zelf 

een wachtwoord aan via ‘wachtwoord 

vergeten’. 

 

 

 

Stap 3: Ga naar ‘Order invoeren’ 

Door op de knop ‘Order invoeren’ te drukken 

kom je direct in de juiste omgeving om de order 

in te voeren. 

 

 

Stap 4: Voer de ordergegevens in 

Het eerste deel van de ordergegevens is al ingevuld (orderdatum, debiteur, transporttype, 

referentie, contactpersoon, klantreferentie). Hier kun je niets in aanpassen. 

Laadadres toevoegen:  

* Laadadres: Kies het adres van jouw ziekenhuis, dus waar de samples opgehaald kunnen worden.  

* E-mailadres: Vul het e-mailadres in waarop je de verzendinformatie wilt ontvangen. 

* Vink aan dat je de Track & Trace link en updates, plus verzendetiket en vrachtbrief wilt ontvangen. 

* Laadinstructie: Vul hier het telefoonnummer in waarop je bereikbaar bent voor de koerier. Ook is 

hier ruimte voor laadinstructies, bijvoorbeeld over de ingang die de koerier moet gebruiken. 

Losadres toevoegen: 

Het losadres is het LUMC. Dit losadres is al ingevuld en hoef je dus niet aan te passen.  

Vink alsjeblieft ook aan dat het LUMC een Track & Trace link en updates ontvangt.  

Zo blijven ook wij op de hoogte van het verloop van het transport. 

 

http://www.schotpoort.nl/online-portal
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Stap 5: Goederen toevoegen 

* Kies de goederensoort: Bloed sample. 

* Nu opent een scherm waar je informatie over het transport in voert. Ook hier zijn een aantal 

opties vooraf al ingevuld (zoals de afmetingen, dat het transport breekbaar is, temperatuur). 

 

* Vul zelf nog in hoeveel pakketten je verstuurt (dit is meestal 1). Let op: dit is per inclusie. 

Je kunt de Productomschrijving en Barcode leeglaten. Bij ‘Referentie’ is het mogelijk om het 

studienummer van de betreffende patiënt in te vullen. 

 

 
 

Stap 6: Goederen aan rit toevoegen 

Door op de knop ‘Goederen aan rit toevoegen’ te drukken, 

worden de goederen aan de opgevraagde rit gekoppeld.  

Heb je meerdere inclusies en wil je nog een set samples 

versturen? Selecteer dan nu opnieuw een goederensoort. 

Als je alle goederen hebt ingevoerd, klik je op ‘Volgende’ 

 

Stap 7: Gewenste afhaal- en aflevertijd 

Vul de gewenste afhaal- en aflevertijd en datum in. Houd hiervoor de volgende richtlijnen aan: 

* Het materiaal blijft na afname op kamertemperatuur en wordt zo spoedig mogelijk (maar tijdens 

kantooruren) naar het LUMC gestuurd. 

* Aankomst in het LUMC bij voorkeur voor 13.00, op vrijdag alleen voor 13.00 

* Afhalen en afleveren gebeurt op dezelfde dag. Heb je dus een bloedafname om 16.00, meld jouw 

transport dan direct aan voor de volgende ochtend. Heb je een afname om 10.00, dan kun je deze 

nog wel voor dezelfde dag aanmelden. 

 

Stap 8: Order invoeren 

Als je alle gegevens correct hebt ingevoerd, meld je de order  

definitief aan door op de knop ‘Order invoeren’ te drukken. 

 

 

Op het e-mailadres dat je heeft ingevuld bij de ordergegevens, ontvang je de bevestiging en updates 

van de ingevoerde order. 


