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Overleg RvA en NVVP

• Zowel in 2014 als voorjaar 2015 overleg over 

synergie en ontdubbeling ISO15189 

accreditatie en LVC visitatie

• Najaar 2015 informeel overleg tussen 

auditors en visitatoren

• Ondergetekende in de RvA/NEN 

begeleidigscie ISO15189



Overleg auditors en visitatoren 

11 sept. 2015

• Consensus

– De LVC wil zich vooral concentreren op de 

vakgroepvisitatie en de wijze waarop kwaliteit, 

onder andere middels innovatie en landelijke 

uniformering, bewerkstelligd wordt (//FMS).

– De RvA zal met name bevragen hoe de kwaliteit 

van de diagnostiek is geborgd, ook bij de 

patholoog. 

– LVC visitaties nu overbelast door uitvragen 

labspecifieke zaken, mede omdat niet alle labs 

CCKL/ISO15189 geaccrediteerd waren /zijn



Aantal geaccrediteerde labs: in 2015 N=40 

(4 ISO); nog maar 6 labs/locaties te gaan!
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Synergie

• ISO15189 audits (4) tot nu toe eigenlijk 
weinig problemen

• RvA organiseert frequente terugkoppeling 
teamleiders om harmonisatie te 
bewerkstelligen

• LVC kan, nu vrijwel alle labs geaccrediteerd 
zijn, zich op core business concentreren, 
nog wel enkele technische hobbels (ADAS 
etc)



Synergie

• LVC gaat zsm eigen procedure aanpassen

• Er zullen waarschijnlijk een aantal extra 
normdocumenten bijkomen die de RvA kan 
gaan toetsen; hiervoor een kleine 
taakgroep binnen CKBU; komt terug in ALV 
april 2016

• Tegelijkertijd zal opnieuw naar 
spiegelindicatoren LVC gekeken worden



Welke systematiek (2H of 3CH)?

• Bij start ISO15189 voorkeur voor 2H 

systematiek (minder vaak, goedkoper)

• Tot nu toe 40 / 42 ISO15189 aanvragen met 

3CH systematiek!

• NVVP voldoet niet aan 2H systematiek

– Hogere eisen aan LVC visitatoren

– Hogere eisen aan LVC visitaties tav laboratorium



RvA voorwaarden aan LVC-visitaties voor 2H-

regime (naast andere extra  eisen)

1. De RvA heeft vastgesteld dat bij deze visitaties aantoonbaar minimaal de volgende onderwerpen 
uit ISO 15189:2012 aan de orde worden gesteld: 

4.1 Verantwoordelijkheid van de organisatie en het management; 
4.4 Dienstverleningsovereenkomsten; 
4.7 Adviesdiensten; 
4.8 Afhandelen van klachten; 
4.9 Identificatie en beheersing van afwijkingen; 
5.1 Personeel; 
5.5 Onderzoeksprocessen; 
5.6 Waarborgen van de kwaliteit van onderzoeksresultaten. 

2. De RvA heeft vastgesteld dat de visitaties systematisch worden uitgevoerd door daartoe 
opgeleide personen. 

3. De RvA iedere vier jaar een volledige cyclus van visitaties kan beoordelen aan de hand van de 
volledige rapportages die voor de RvA beoordelingsteams (teamleiders en vakdeskundigen) 
beschikbaar zijn gesteld. 

4. Uit de rapportages die naar aanleiding van de visitatie zijn opgesteld de RvA kan concluderen of 
het laboratorium al dan niet voldoet aan de vereisten zoals in het eerste lid beschreven. 

5. De RvA heeft vastgesteld dat de bevindingen die tijdens een visitatie zijn gedaan worden 
opgevolgd en dat het laboratorium aantoonbare maatregelen heeft genomen naar aanleiding 
van het niet voldoen aan eisen. 



Welke systematiek (2H of 3CH)?

• De 5-jaars cyclus van de LVC is conform 

andere VW’s en niet gemakkelijk te 

veranderen

– Evt kan een aantal zaken wel één/tweejaarlijks 

uitgevraagd worden (Quickscan, KISZlijst)

• Velen vinden jaarlijkse kleine bezoeken  

(RvA) toch wel goede zaak om alert te 

blijven



Conclusies

• Afgelopen jaren meer bereikt dan we 
dachten

• Goede afstemming met RvA mogelijk

• Hopelijk hebben vanaf medio 2016 LVC en 
RvA eigen domeinen met minder overlap

• Kan alleen als alle laboratoria en locaties 
ook daadwerkelijk geaccrediteerd zijn (nog 
6 te gaan)

• Graag belangstellende pathologen die 
willen helpen met allerlei praktische zaken! 


