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Accreditatie = Vertrouwen geven

• ISO 15189 norm

• Heldere norm, geen discussie 
binnen de NVVP

• Alle veldnormen vallen hier in 
principe onder



ISO borgt de kwaliteit. Hoe?

• Kritisch eigen functioneren beoordelen (interne audits, MR)

• Prospectieve risico-analyses

• Continue verbeter cyclus (PDCA)

• Optimaal leren van incidenten

• Kalibraties

• Verificaties

• Meteorologische traceerbaarheid



Wat bepaalt een goede labuitslag voor de 
klinische chemie?
• Het sample moet bij de patiënt horen

• Moet op de juiste manier zijn afgenomen/bewaard en 
getransporteerd

• Apparatuur moet doen waar het voor bedoeld is

• De testmaterialen moeten doen waar ze voor bedoeld zijn

• De resultaten moet eenduidig worden weergegeven voor de goede 
patiënt

• Het herhalen van de test geeft dezelfde uitslag





Hoe zit dit 
voor de 
pathologie?
Website Wolter Mooi

http://melanocytepathology.com/kickstart-course/classical-cases/


Frans Hals?



Hoe zit dit voor 
de pathologie?

DIAGNOSIS:

• Spitz naevus, relatively marked 
nuclear anisochromasia

COMMENTS:

• All findings pointing to Spitz 
naevus, this degree of nuclear 
variability in size, shape and staining 
characteristics is compatible with 
Spitz naevus, also at this age.



Vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten  
(ISO 5.6.4)
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Hoe callibreren we 
ons brein?

• Opleiding

• Nascholing

• Regionale coupeclubs

• Diagnostiekpanels

• Revisies/consulten

• Dagelijkse grote visitie (mulitkop)

• Spiegelindicatoren (PALGA terugkoppeling)



Waarom is de LVC nodig?

• Kalibreren we onze breinen voldoende?
• Binnen de vakgroep

• Landelijk

• Houden we de wetenschappelijke ontwikkelingen bij?

• Zijn de voorwaarden OK?
• Wordt er goed gecommuniceerd (IFMS participatie?)

• Relatie met de medische staf en de ziekenhuisdirecties

• Positie in de regio

• Werkdruk van de pathologen

• Financiële problemen?





Lange termijn visioen LVC/ISO

• LVC en ISO zijn volledig complementair

• Audittermijnen zijn volledig op elkaar afgestemd

• De ISO kan een deel van de LVC rapportage overnemen voor de ISO 
accreditatie



Hoe?



Hoe? Voorstel SUPER LVC/CKBU
1. De vereniging delegeert het toetsen van kwaliteit aan deze 

commissie

2. Alle uitvoerenden zijn lid van de deze supercommissie 
nieuwe stijl. 

3. Bij voorkeur hebben alle afdelingen tenminste één lid in 
deze commissie

4. Interpretatie van de ISO norm wordt in dit gremium 
afgestemd

5. Alle nieuwe en bestaande normen van de NVVP en alle 
externe instanties worden aan deze commissie voorgelegd 
voor advies en ter goedkeuring



Voorstel

STUURGROEP KWALITEIT

ISO BVO LVC

CKBU



Doelen

• Onderlinge afstemmingen auditoren

• Reduceren overlap tussen verschillende audits

• Reductie financiële en administratieve lasten

• Audittermijnen op elkaar afstemmen



Stuurgroep

• Vertegenwoordigers uit alle drie pijlers en CKBU

• Verbindende factor

• Nieuwe voorstellen vanuit de drie pijlers worden hier besproken en 
met advies voorgelegd aan de CKBU

• Kritisch kijken naar de huidige auditsystemen en normen



Trust but verify

Alleen in overleg
met de LVC/CKBU


