
Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie?  
Stand van zaken.



(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 

met bedrijven
Bedrijfsnamen

 Sponsoring of onderzoeksgeld

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

 Aandeelhouder

 Andere relatie, namelijk …

 geen

 geen



 Bestuurslid DICA

 Auditor ISO15189

 Bestuurslid NVVP

Disclosure belangen spreker



ISO15189 transitie

• Vroeger CCKL richtlijn = Nederlandse norm

• Nu ISO15189; 2012 = Internationale norm

– Internationaal; helaas niet in NL aan te passen

– pathologie ondervertegenwoordigd?

• Elders al versies 2003 en 2007 gebruikt en 
“ingeburgerd”

• Nieuwe versie in voorbereiding, moeten we wat 
doen (ESP, IAP?)



Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie?  
Stand van zaken.

• In totaal 47 PA laboratoria maar meer locaties!

• ISO15189: 18 locaties geaccrediteerd

• CCKL: 25 locaties geaccrediteerd

• Nog tenminste 4 laboratoria en 6 locaties niet 
geaccrediteerd

• Meerderheid CCKL labs moeten transitie nog maken



Feedback van RVA

• RVA is tevreden over pathologie

• Ook tevreden over inbreng 
vakdeskundigen

• Nog wel nieuwe vakdeskundigen nodig



Enquête met 3 vragen: 
10 /18 laboratoria antwoord

1. Waren er bij de vakdeskundigen (niet TL) bij uw audit 
anderen dan pathologen, KMBP-ers en analisten (de laatste 
voor het pre-analytisch en histologisch deel)? 

2. Wat waren uw ervaringen wat betreft de normonderdelen 
5.1, personeel, m.n. personeelskwalificaties, 
competentiebeoordeling , beoordelingen van prestaties, 
continue opleiding en professionele ontwikkeling, ten 
aanzien van de pathologen.

3. Waren er nog andere opvallende punten tijdens de audit die 
u wilt delen?



Enquête vraag 1

Waren er bij de vakdeskundigen bij uw audit anderen 
dan pathologen, KMBP-ers en analisten (de laatste voor 
het pre-analytisch en histologisch deel)? 

• 10 x pathologen

• 1x moleculair microbioloog ipv KMBPer

• Geen klachten

• NB uiteraard is de teamleider géén patholoog



Enquête vraag 2; wat vindt u?

Hoe om te gaan met de normonderdelen 5.1, personeel, 
m.n. personeelskwalificaties, competentiebeoordeling, 
beoordelingen van prestaties, continue opleiding en 
professionele ontwikkeling, ten aanzien van de pathologen.

1. RGS/GAIA + LVC moet voldoende zijn

2. RGS/GAIA + LVC + gestructureerd  
jaargesprek +  IFMS (verplicht per 2019) moet 
voldoende zijn

3. Landelijke NVVP richtlijn noodzakelijk



Enquête vraag 2

Wat waren uw ervaringen wat betreft de normonderdelen 5.1, 
personeel, in het bijzonder personeelskwalificaties, 
competentiebeoordeling , beoordelingen van prestaties van 
medewerkers en continue opleiding en professionele 
ontwikkeling, ten aanzien van de pathologen.

• 9 x: RGS + LVC (+ IFMS / jaargesprek) voldoende (soms inzage)

• 1x discussie dat het eigenlijk onvoldoende is en er landelijke 
afspraken zouden moeten komen; om problemen te 
voorkomen document “deskundigheidsborging pathologen” 
gemaakt



Conclusie t.a.v. vraag 2

• Geen grote problemen, het auditteam kent de 
situatie en accepteert deze, soms met 
kanttekeningen (of gaat het de discussie uit de weg?)

• Het verdient aanbeveling pro-actief te zijn en een 
pakketje te hebben:

– LVC, RGS, (gestructureerd) jaargesprek, IFMS of 
equivalente tool (waarbij je kan laten zien dat elke 
patholoog een volledig dossier heeft). 



Voorbeeld hoe je deskundigheid van 
pathologen zou kunnen borgen

Patholoog Academische 
opleiding, 
arts, medisch 
specialist, 
Patholoog.

RGS (her-) 
registratie; 
expertise in 
tenminste 1 
aandachtsgebied 

1.Jaargesprek 
afdelingshoofd
2.GAIA registratie  
nascholing
3.RGS herregistratie
4.LVC visitatie
5.panels/coupe clubs
6.discordatie, kwaliteit & 
complicatie besprekingen
7.rondzendingen/toetsen 
(BVO)
8.feedback (MDO’s; 
klanttevredenheids
onderzoek)

1.jaarlijks
2.continue
3.vijfjaarlijks
4.vijfjaarlijks
5.wekelijks –
per kwartaal
6.wekelijks tot 
maandelijks
7:vaker dan 
1x/jaar
8.divers



Enquête vraag 2; wat werd vaker dan 3x 
gemeld?

1. Te bureaucratisch 

2. Te duur

3. Rondzendingen of alternatieven ervoor 
onvoldoende

4. Geen van de 3 bovengenoemde zaken



Enquête vraag 3

Waren er nog andere opvallende punten tijdens de 
audit die u wilt delen?

• 1x: zeer professioneel en leerzaam

• 2x: te bureaucratisch waardoor te weinig aandacht 
voor echte kwaliteit 

• 1x terminologie norm voor gewone medewerker te 
moeilijk



Enquête vraag 3

• 2x: problemen over rondzendingen (SKML etc) en 
niet voorzien in goede alternatieven

• 2x: team anders bij controle bezoek en slechte 
communicatie hierover

• 2x: veel te duur (1x no value for money; dit overigens 
wel vaker gehoord)



Extra opmerkingen

• Toename aandacht voor prospectieve risico 
inventarisaties (PRIE)

• Waarom interne systeemaudit nodig als je jaarlijks al 
een externe audit hebt?

• Auditteam vond het lastig om doeltreffendheid 
nascholing te beoordelen 
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5.6.3. Interlaboratoriumvergelijkingen

• Het laboratorium moet deelnemen aan (een) 
interlaboratoriumvergelijkingsprogramma('s) (zoals 
een extern kwaliteitsbeoordelingsprogramma of een 
bekwaamheidstestprogramma) dat geschikt is voor 
het onderzoeken en interpreteren van 
onderzoeksresultaten. Het laboratorium moet de 
resultaten van het/de interlaboratorium
vergelijkingsprogramma('s) monitoren en deelnemen 
aan het implementeren van corrigerende 
maatregelen als niet wordt voldaan aan vooraf 
vastgestelde prestatiecriteria. 



5.6.3. Interlaboratoriumvergelijkingen

• Door het laboratorium gekozen interlaboratorium
vergelijkingsprogramma's moeten zover mogelijk 
medisch relevante uitdagingen bieden die 
patiëntenmonsters nabootsen en die, zo mogelijk, het 
effect hebben het hele onderzoeksproces, met inbegrip 
van pre-onderzoeksprocedures en post-
onderzoeksprocedures te controleren. 

• Als een interlaboratoriumvergelijking niet voorhanden is, 
moet het laboratorium een andere aanpak ontwikkelen 
en objectief bewijs leveren om de acceptatie van de 
onderzoeksresultaten vast te stellen. 



Mijn mening …. 

• Het wordt niet gevraagd om elke kleuring in 
een rondzending te hebben; het gaat om 
onderzoeken.

• We kiezen voor het opknippen van onze 
diagnostiek en adopteren de systematiek van 
de klinische chemie

• Hoe je beter zou moeten doen is een tweede 
….



CONCLUSIES

• ISO15189 accreditatie programma loopt maar nog 
veel te doen

• Nog steeds enkele laboratoria / locaties niet CCKL en 
niet ISO 15189 geaccrediteerd

• Geen problemen tav audit team behalve dat er nogal 
eens een verandering in het team is bij de controles

• Eigenlijk weinig problemen tav competentie etc
pathologen



CONCLUSIES

Wel problemen t.a.v. 

• Bureaucratie en leesbaarheid norm 

• Kosten

• Rondzendingen

– SKML initiatieven afwachten

– Binnen ESP en IAP oor te luisteren leggen?

– In NL eigen oplossingen bedenken


