
Huishoudelijk reglement Gebruikersraad TRIX 

 

Naam en zetel 

- De gebruikersraad TRIX bestaat uit vertegenwoordigers van de instellingen, die 

middels een contract deelnemen aan TRIX.  

- De gebruikersraad TRIX houdt adres bij het Informatie Centrum Sanquin Diagnostiek, 

Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam 

 

Doel en kader 

- TRIX, Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven is een initiatief 

van Stichting Bloedvoorziening Sanquin en het beroepenveld transfusiegeneeskunde 

voor het opzetten en in stand houden van landelijk register van transfusiegerelateerde 

patiëntgegevens. TRIX heeft tot doel het risico van transfusiereacties bij en na 

transfusies te reduceren door aan het laboratorium waar vooronderzoek wordt verricht 

ten behoeve van een bloedtransfusie alle elders gevonden relevante gegevens van de 

betreffende patiënt tijdig beschikbaar te stellen. 

- De gebruikersraad stelt zich ten doel de kwaliteit van de transfusiegerelateerde 

gegevens te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren en de “TRIX procedures”in 

overleg met Sanquin vast te stellen.  

- De gebruikersraad dient als platform van overleg en advies aangaande TRIX met 

Sanquin. 

- Deelnemende instellingen sluiten een overeenkomst in zake TRIX met Sanquin; deze 

overeenkomst regelt de rechten en plichtingen van deelnemers en Sanquin met in 

achtneming van de documenten “TRIX procedures: werkwijzen bij gebruik” en 

“Change Control TRIX”. 

 

Leden en adviseurs gebruikersraad 

- Leden van de Gebruikersraad zijn de vertegenwoordigers van de deelnemende 

instellingen van TRIX. 

- Deelnemende instellingen wijzen elk een vertegenwoordiger aan en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

- Wijzigingen in vertegenwoordiging worden door gegeven aan het Informatie Centrum 

Sanquin Diagnostiek te Amsterdam. 

- Lidmaatschap eindigt bij beëindiging contract met Sanquin 



- Sanquin wijst een adviseur en plaatsvervangend adviseur aan. 

 

Gebruikerscommissie (Bestuur) 

- De leden van de gebruikersraad kiezen uit hun midden een bestuur, de 

gebruikerscommissie.  

- De gebruikerscommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee 

leden. 

- De leden van de gebruikerscommissie worden gekozen voor een periode van 4 jaar. 

Daarna zijn zij herkiesbaar voor een volgende periode.  

- In het geval van een vacature in de gebruikerscommissie stelt de gebruikerscommissie 

tenminste drie weken voor de vergadering van de gebruikersraad schriftelijk een 

kandidaat voor. 

- Tot 1 week voor de vergadering van de gebruikersraad kunnen leden van de 

gebruikersraad kandidaten voordragen. Deze kandidatuur moet ondersteund worden 

door tenminste 5 leden van de gebruikersraad. 

- Indien voor een kandidatuur meerdere kandidaten voorhanden zijn, dient gestemd te 

worden in de gebruikersraad. Deze stemming dient schriftelijk te geschieden. Per 

deelnemende instelling kan één stem uitgebracht worden. 

- Sanquin wijst een adviseur en een plaatsvervangend adviseur aan. 

- De gebruikerscommissie kan uitgebreid worden met adviseurs, die door de 

gebruikerscommissie worden voorgedragen aan de gebruikersraad. 

- De gebruikerscommissie zal tenminste 2x per jaar vergaderen of zo vaak als nodig 

wordt geacht. 

- De gebruikerscommissie is namens de leden van de gebruikersraad de gesprekspartner 

voor Sanquin voor onderhandelingen aangaande TRIX. 

- De gebruikerscommissie verzorgt een jaarverslag en bespreekt dit in de 

Gebruikersraad. 

- De gebruikerscommissie stelt een jaarplan op en legt dit voor aan de gebruikersraad. 

 

Vergaderingen Gebruikersraad 

- De gebruikerscommissie schrijft tenminste 1x per jaar een vergadering van de 

gebruikersraad uit en verder zo vaak als nodig is. 

- De gebruikerscommissie brengt de leden tijdig op de hoogte van de vergaderdatum 

van de gebruikersraad. 



- De gebruikerscommissie verzorgt de agenda en het verslag van de vergadering. 

- De gebruikerscommissie verstuurd de agenda en de stukken tenminste drie weken 

voor de vergadering.  

- Op verzoek van minstens een derde der leden van de gebruikersraad zal de 

gebruikerscommissie een vergadering van de gebruikersraad uitschrijven. 

 

Functioneren en functionaliteit van TRIX 

- In de documenten “TRIX procedures: werkwijzen bij gebruik” en “Change Control 

TRIX” is vastgesteld hoe omgegaan wordt met storingen, wijzigingen in 

functionaliteit op basis van deze storingen en wijzigingen en toevoegingen van 

functionaliteit op basis van opmerkingen en wensen van de deelnemende instellingen. 

- In de documenten “TRIX procedures: werkwijzen bij gebruik” en “Change Control 

TRIX” is tevens de rol van de gebruikerscommissie en de gebruikersraad bij 

wijzigingen van functionaliteit vastgesteld. 

- De inhoud van de standaardteksten wordt vastgesteld door de gebruikscommissie in 

overleg met deskundigen op het gebied van de laboratoriumaspecten van 

transfusiegeneeskunde. 

- In de gebruikersraadvergadering wordt een overzicht gegeven van het functioneren en 

de functionaliteit van TRIX.  

 

Financiën en contract 

- De kosten van de gebruikerscommissie en de gebruikersraad, beperkt tot de kosten 

voor de vergaderingen en de administratie, zijn onderdeel van de TRIX-deelbegroting 

van Stichting Sanquin. 

- In het jaarverslag en het jaarplan zal de gebruikerscommissie in overleg met Sanquin 

een paragraaf wijden aan de financiën. 

- De financiële verplichtingen van de deelnemende instellingen zijn geregeld in het 

contract. 

- Leden van de gebruikersraad kunnen wijzigingen in het contract voorstellen, die de 

gebruikerscommissie zal voorleggen aan de gebruikersraadvergadering. De 

gebruikerscommissie zal het advies van de gebruikersraad inbrengen inde 

onderhandelingen met Sanquin. 

 

Wijzigingen 



- Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten de  instemming hebben van de 

meerderheid van de leden (inclusief volmachten).  

- De wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van het contract en de 

documenten “TRIX procedures: werkwijzen bij gebruik” en “Change Control TRIX”.  

 

Slotbepaling 

- De gebruikerscommissie beslist in alle gevallen waar het huishoudelijk reglement niet 

in voorziet. 

 

Beëindigen Gebruikersraad 

- Bij beëindiging van TRIX zal de gebruikersraad worden opgeheven. 
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