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Rotterdam, september 2019  

 

Betreft: FAQ V2019-03 

Onderwerp: Aanvraag Herbeoordelingsprocedure   

 
De Juridische Commissie NVVP kreeg de volgende vragen:  

• Wie dient het verzoek voor een herbeoordelingsprocedure in bij de juridische commissie? Is dat 
de claimende partij of kan een lab dat ook zelf doen als onderdeel van het eigen 
calamiteitenonderzoek? 

Het verzoek komt over het algemeen van de belangenbehartigers van een claimende partij of van een 

laboratorium / ziekenhuis. Dus in gezamenlijkheid met vooraf instemming van beide partijen, maar 

vaak is er 1 partij die de vraag formeel stelt (vaak bestaand uit meerdere deelvragen). Gezien de 

bewerkelijkheid, kosten en belasting voor de betrokken laboratoria, doet de Jur Cie liever geen 

procedure voor slechts 1 partij. Het komt wel eens voor, dat vanuit een juridisch afdeling van een 

laboratorium of ziekenhuis dit wordt gevraagd zonder dat er een claim is (of al is). Dat raden wij af 

gezien de belasting van de procedure en de mogelijk dat er later dan alsnog met een andere partij de 

hele procedure opnieuw moet.  

 

• Wat zijn de kosten en doorlooptijd van een herbeoordelingsprocedure? 
Een formele prijsopgaaf voor de hele procedure komt rond de 3500 Eur. De doorlooptijd is formeel 4-6 

mnd omdat wij een set moeten opvragen bij een laboratorium, deze moeten controleren en deze dan 

moeten rondsturen naar een beoordelend laboratorium. Dit laboratorium heeft doorgaans een paar 

weken nodig om dit af te handelen. Daarna moet een lid van de JurCie de casus formeel verslaan met 

de beantwoording van de gestelde deelvragen. Tenslotte gaat het als concept rapport naar de beide 

belangenbehartigers voordat het formeel wordt vastgesteld. De belangenbehartigers kunnen vaak wel 

aangeven of het tijdsbestek ‘past’ in de loop van hun procedure. Soms is een spoedafhandeling wel 

mogelijk maar dit meerkosten en grotere belasting voor een beoordelend laboratorium.   

 

• Als een lab zelf vraagt om een herbeoordelingsprocedure, zijn daar criteria aan verbonden? 
Deze vraag is bij 1 beantwoord. Wij zijn daar geen voorstander van. Van kwaliteitsbeheer kan een 

laboratorium dit zelf natuurlijk ter hand nemen. De juridische procedure is beschreven op de NVVP 

website maar voor bias-vrije reproduceerbaarheid kan een pa laboratorium dit zelf zo nodig 

organiseren, net zoals een PA laboratorium dat verplicht is te doen bij een carcinoom audit van een 

baarmoederhalskanker.  
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