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enkele ervaringen van auditors en labs 

Anne M. Uyterlinde 20-11-2015 



 Doel: 

• Voorbeelden uit de praktijk 

 

• Ervaringen van auditors (tussenstand) 

 

 

• Ruimte voor discussie 
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NEN-EN-ISO 15189 : 2012  ( vs2 2015) 

Medische Laboratoria –Bijzondere eisen voor 

kwaliteit en competentie 

  

   

* De Nederlandse norm is vertaling van de Europese norm 

 

* i.s.m. CMI, FNT, Kerteza, NVKC. NVMM, NVVP, NVZA 

 

* gestart in 2003 (23 landen), 2009 (44), 2013 (60) 
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ISO15189 wat is het verschil met 

CCKL? 
   

1. Meer proces-, klant- en risico 

georiënteerd 

 

2. Meer eigen verantwoordelijkheid 

van laboratorium 

 

3. Cyclus van continue verbetering 

MOET aantoonbaar zijn 
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ISO15189 wat valt op? 
• Er wordt veel werk verricht door medewerkers, 

kwaliteitsfunctionarissen en… pathologen  

 

• RVA Audits verlopen in een open sfeer”, enthousiaste mensen 

 

• Verbinding van KS met de praktijk van alledag is (nog) niet 

optimaal  

 

• Kennis niveau KS wisselt  (Normdocument, documentatie, KHB, 

TBV, MR)  

• Communicatie over afwijkingen niet altijd gestructureerd 

(identificatie van afwijkingen, monitoring van afwijkingen) 

 

• Nieuwe “manier van denken” van de ISO15189 nog niet 

“ïngebakken” 



Continue verbeteren… 
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ISO15189 wat valt op? 
  1. Personeelskwalificaties (5.1.2)  

         Competentiebeoordeling (5.1.6)  

         Continue opleiding en professionele ontwikkeling (5.1.8) 

 

     2. Continue verbetercyclus (4.12) 

 Identificatie en beheersing van afwijkingen (4.9) 

 Corrigerende maatregelen (4.10) 

 

     3. Interne audits (4.14). 

 

     4. Selecteren en evalueren van verwijzingslaboratoria en 

 consulenten (4.5.1) 

 

     5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) 

  

     6. Validaties (5.5.1) en interlaboratoriumvergelijking ((5.6.3) .  
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1. Personeelskwalificaties (5.1.2) en Competentie 

beoordeling (5.1.6 

 

 ….(5.1.1)voor elke functie moeten kwalificaties 

gedocumenteerd en dossiers bijhouden om de naleving 

van de eisen aan te tonen.... 

 

.... (5.1.2) Opleiding, training, ervaring en aantoonbare 

vaardigheden passend voor de uitgevoerde taken (5.1.2)… 

 

…..(5.1.6) na een passende opleiding moet het lab de 

competentie beoordelen van elke persoon die toegewezen 

management- of technische taken in overeenstemming met 

vastgestelde criteria moet uitvoeren….. 
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1. Personeelskwalificaties (5.1.2) en Competentie 

beoordeling (5.1.6 

– ! Functiebeschrijving en TBV  (5.1.3) ! 

 

– ?  ingevulde inwerklijst voor alle kwalificaties 

– ?  met regelmatige intervallen moeten aantoonbare     

 herbeoordelingen (5.1.6) 

– ?  Registraties van beoordelingen van de 

doeltreffendheid  van trainingsprogramma’s (5.1.5) ? 

– ? Registratie van interne opleidingsmomenten? 

– ? Hoe leggen we vast dat een nieuwe patholoog 

ingewerkt is 

– ? Competentiebeoordeling van patholoog 
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1. Personeelskwalificaties (5.1.2) en Competentie 

beoordeling (5.1.6 

 

 

Kwalificaties moeten vastgelegd zijn 

 

Competenties van personeel moeten aantoonbaar en 

periodiek beoordeeld moeten worden 
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ISO15189 wat valt op? 
  1. Personeelskwalificaties (5.1.2)  

         Competentiebeoordeling (5.1.6)  

         Continue opleiding en professionele ontwikkeling (5.1.8) 

 

     2. Continue verbetercyclus (4.12) 

 Identificatie en beheersing van afwijkingen (4.9) 

 Corrigerende maatregelen (4.10) 

 

     3. Interne audits (4.14). 

 

     4. Selecteren en evalueren van verwijzingslaboratoria en 

 consulenten (4.5.1) 

 

     5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) 

  

     6. Validaties (5.5.1) en interlaboratoriumvergelijking ((5.6.3) .  
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 2. Continue verbetercyclus (4.12) identificatie en 

beheersing van afwijkingen (4.9) Corrigerende 

maatregelen (4.10)     Wat valt op? 

 - Grijs gebied wat melding of signalering is en wanneer gemeld 

moet worden (SOP niet bekend) 

 

- Als  een “kleine” afwijking binnen  een unit  moet worden 

hersteld, wordt niet altijd gemeld,  

- als tussen units afwijkingen worden geconstateerd, wordt wel 

gemeld  (vb aantal stukjes) 

 

- Soms teveel meldingen als het druk is, dan even niet melden 

 

- Bij onduidelijkheden op aanvraagbrief en nabellen; wel herstel 

geen melding 

-  Kleine storingen : “herstel ik zelf wel” “komt zo vaak voor” 
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 2. Continue verbetercyclus (4.12) identificatie en 

beheersing van afwijkingen (4.9) Corrigerende 

maatregelen (4.10) 

 - Pathologen lijken (veel) minder te signaleren dan analisten ? 

 

- Bij pathologen niet altijd bekend wie, wat meldt en hoe vaak. 

 

- De afwijkingen worden niet altijd structureel (periodiek) 

besproken, bijv geen vast onderdeel van format van 

werkbespreking en notulen 

 

- Openstaande verbeteracties n.a.v. signaleringen in notulen 

 

- Corrigerende maatregelen zijn genomen maar op de werkvloer 

niet bekend wat het effect is geweest (wel in jaarverslag, MR) 
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 2. Continue verbetercyclus (4.12) dentificatie en 

beheersing van afwijkingen (4.9) Corrigerende 

maatregelen (4.10) 

  
 

- Identificatie en beheersing van afwijkingen is een zeer 

belangrijk onderdeel van de Norm, maar in de praktijk erg 

complex, monitoring is niet altijd overzichtelijk voor 

leidinggevenden en communicatie niet altijd en voldoende 

aantoonbaar. 

 

- “Herstellen kost al veel tijd, alle registratie nog veel meer” 
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ISO15189 wat valt op? 
  1. Personeelskwalificaties (5.1.2)  

         Competentiebeoordeling (5.1.6)  

         Continue opleiding en professionele ontwikkeling (5.1.8) 

 

     2. Continue verbetercyclus (4.12) 

 Identificatie en beheersing van afwijkingen (4.9) 

 Corrigerende maatregelen (4.10) 

 

     3. Interne audits (4.14). 

 

     4. Selecteren en evalueren van verwijzingslaboratoria en 

 consulenten (4.5.1) 

 

     5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) 

  

     6. Validaties (5.5.1) en interlaboratoriumvergelijking ((5.6.3) .  
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 3. Interne audits (4.14 

 

…moet met geplande intervallen interne audits uitvoeren 

om vast te stellen of alle activiteiten die onder het KS 

voldoen aan de eisen van de norm, zijn geïmplementeerd, 

doeltreffend zijn en in stand worden gehouden….. 

 

…Opm: De cyclus van een interne audit behoort 

doorgaans binnen een jaar te worden afgerond. Het is 

niet nodig dat alle elementen elk jaar diepgaand worden 

beoordeeld…. Mag concentreren op een bepaalde 

activiteit zonder andere activiteiten volledig te negeren… 
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 3. Interne audits (4.14) Wat valt op? 

De audits in het halfjaar voor de initiele ISObeoordeling 

zijn regelmatig nog niet gebaseerd op de 

ISOnormelementen, veelal verwijzing naar CCKLrichtlijn. 

 

De kwaliteit van de auditmethode en verslaglegging 

wisselt tussen laboratoria maar ook tussen units van 1 

laboratorium  

 

De direkte verbeteracties en/of corrigerende maatregelen 

volgend op geconstateerde auditafwijking worden 

regelmatig niet binnen de zelf opgestelde norm afgerond. 

 

De auditcyclus voldoet niet altijd aan de beoogde 

“dekkingsgraad van het KS” (uitgebreidere audits?, 

frequentere audits? 
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 3. Interne audits (4.14) Wat valt op? 

 

Het “diepgaand” beoordelen van kwaliteit van werken op 

het onderdeel pathologen is soms niet aantoonbaar in 

keuze van auditonderwerp en auditverslagen. (Wie 

auditeert binnen lab? Onafhankelijkheid? Voldoende 

kennis?) Richtlijnen beroepsvereniging?) 

 

Welke KPI’s zijn vastgesteld waarop geaudit kan 

worden? 

Uniforme (gedocumenteerde) werkwijze /verslaglegging 

vs medisch specialistische vrijheid 

Welke interne kwaliteitsbeoordelingen voeren wij als 

pathologen uit op gestelde diagnosen? 
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 3. Interne audits (4.14) Wat valt op? 

 

- werkverdeling, productiecijfers 

-  controle op gedocumenteerde macro protocollen en 

verslagen  

- besprekingen van externe revisies discordant,  

-   (soms) doorlooptijden per persoon,  

- ? verschillen in % aanvullende verslagen, 

- ?  interne revisies 

- ?  % discordanties in revisies 

-   ? discordantieverschillen cervix BVO met analisten  
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ISO15189 wat valt op? 
  1. Personeelskwalificaties (5.1.2)  

         Competentiebeoordeling (5.1.6)  

         Continue opleiding en professionele ontwikkeling (5.1.8) 

 

     2. Continue verbetercyclus (4.12) 

 Identificatie en beheersing van afwijkingen (4.9) 

 Corrigerende maatregelen (4.10) 

 

     3. Interne audits (4.14). 

 

     4. Selecteren en evalueren van verwijzingslaboratoria en 

 consulenten (4.5.1) 

 

     5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) 

  

     6. Validaties (5.5.1) en interlaboratoriumvergelijking ((5.6.3) .  
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4. Selecteren en evalueren van verwijzings 

laboratoria en consulenten (4.5.1)    Wat valt op?  

 
“… GP voor het selecteren en evalueren van 

verwijzingslaboratoria en consulenten die opinies als ook 

interpretaties van complexe testen leveren…. (4.5.1) 

 

…. Is verantwoordelijk voor monitoring van de kwaliteit 

van de prestatie en voor waarborgen dat de V. en C. 

competent zijn 

 

… en moeten periodiek beoordeeld worden en 

geëvalueerd…” 

 

? Is ingewikkeld, wordt zeer verschillend gehanteerd per 

lab. NVVP standpunt? Welke criteria zijn beschikbaar? 
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ISO15189 wat valt op? 
  1. Personeelskwalificaties (5.1.2)  

         Competentiebeoordeling (5.1.6)  

         Continue opleiding en professionele ontwikkeling (5.1.8) 

 

     2. Continue verbetercyclus (4.12) 

 Identificatie en beheersing van afwijkingen (4.9) 

 Corrigerende maatregelen (4.10) 

 

     3. Interne audits (4.14). 

 

     4. Selecteren en evalueren van verwijzingslaboratoria en 

 consulenten (4.5.1) 

 

     5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) 

  

     6. Validaties (5.5.1) en interlaboratoriumvergelijking ((5.6.3) .  
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5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) Wat valt op? 

“….Gegevens betreffende kwaliteitscontrole moeten met 

regelmatige intervallen opnieuw beoordeeld worden om 

trends in de uitvoering te ontdekken die een indicatie 

kunnen zijn voor problemen in het 

onderzoekssysteem….”.  

 

“….Opm: om continu de prestatie van het 

onderzoekssysteem te monitoren, behoren waar mogelijk 

statistische en niet-statischje technieken voor proces 

beheersing te worden toegepast….”” 
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5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) Wat valt op? 

Bijv.: 

! Lab: controles bij kleuringen, compleetheid van coupes bij 

afgifte 

 

! Medische administratie; zoekvragen, doorlooptijden, 

openstaande nummers, PALGAcodering 

 

! KF: afwijkingenregistraties en trendanalyses, openstaande 

AP 
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5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) Wat valt op? 

 

? Pathologen: bij introductie nieuwe techniek; mist soms de 

validatie van de bijbehorende beoordelingen van individuele 

pathologen. 

 

? controle op naleving protocollen? Steekproeven op kwaliteit 

diagnostiek en verslaglegging, bijv in voorbereiding MDO’s  

 

? Kwaliteitscontrole op gemaakte afspraken tussen 

pathologen 

 

? Stellen wijzelf binnen lab eigen KPI’s op  

 

? Behoefte aan meer criteria voor kwaliteitscontrole binnen 

onze eigen beroepsgroep, richtlijnen NVVP 
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ISO15189 wat valt op? 
  1. Personeelskwalificaties (5.1.2)  

         Competentiebeoordeling (5.1.6)  

         Continue opleiding en professionele ontwikkeling (5.1.8) 

 

     2. Continue verbetercyclus (4.12) 

 Identificatie en beheersing van afwijkingen (4.9) 

 Corrigerende maatregelen (4.10) 

 

     3. Interne audits (4.14). 

 

     4. Selecteren en evalueren van verwijzingslaboratoria en 

 consulenten (4.5.1) 

 

     5. Kwaliteitscontrole (5.6.2.3) 

  

     6. Validaties (5.5.1) en interlaboratoriumvergelijking ((5.6.3) .  
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6. Validaties (5.5.1).   Wat valt op? 

 

“…. Gevalideerde onderzoeksprocedures die zonder 

aanpassing gebruikt worden, moeten worden onderworpen 

aan onafhankelijke verificatie alvorens in te zetten in 

routinetoepassingen….” (5.5.1.2) (documenteren en resultaten 

vastleggen) 

 

“ … de validatie moet zo uitgebreid zijn als noodzakelijk is 

voor verkrijgen van objectief bewijs ” (5.5.1.3) 

 

-PA laboratoria gebruiken al tientallen jaren “door ervaring 

beproefde” kleuringen en andere methoden toe;  

? hoe doe je dan een verificatie (validatie)  

? Hoe uitgebreid doe je dat? 

Grote verschillen in interpretatie en ook ontbreken van 

validatie/verificatie 
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6. Interlaboratorium vergelijking ((5.6.3) .   Wat valt 

op? 

 

“…. Door het laboratorium gekozen interlaboratorium  

vergelijkings programma’s moeten zoveel mogelijk 

medisch relevante uitdagingen bieden die 

patiëntenmonsters nabootsen en die, zo mogelijk het 

effect hebben het hele onderzoeksproces, -----,te 

controleren”……. 

 

-SKML en NordiQC/NEQAS  dekken een deel van de 

onderzoeken. Mogelijkheden van alternatieve aanpak?  

(5.6.3.2) 

 

…” als niet voorhanden, MOET het laboratorium een 

andere aanpak ontwikkelen en objectief bewijs 

leveren….” 
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