
Stand van zaken zomer 

2013: CCKL accreditatie: 

29/65 labs 



ISO15189: stand van zaken 2013 

 2013 taakgroep NVVP (Amélie Dendooven, 

Mieke Jonker, Hilda Keuning, Philip Kluin (vz), 

Joost Oudejans):  
 Participatie in vertaling: juli - oktober 

 Flexibele scopes: september - oktober  

 Toelichtend document: voorjaar 2014 (na proefvisitatie) 

 ISO15189 NL vertaling: 16 december 2013 

(NEN, Delft) 

 Proefvisitatie 1 PA lab: medio december 2013 



Werkterrein: type onderzoek: Techniek / toelichting: 

Klinische 

Pathologie 

Histologie (weefselonderzoek),  alle standaard, histochemische kleuringen en waar van 

toepassing, enzymhistochemische kleuringen en vriescoupe 

diagnostiek 

Cytologie (celonderzoek) (exfoliatieve) gynaecologische cytologie  

niet gynaecologisch cytologie (exfoliatief en aspiratie), incl. 

alle cytochemische en waar van toepassing, 

enzymcytochemische kleuringen.  

BVO cervix cytologie 

(ondersteuning bij) puncties 

Immunohisto- en cyto-chemie en in situ 

detectie van micro-organismen 

detectie van (intra- en extracellulaire) eiwitten mbv 

immunohistochemie of immunofluorescentie 

in situ detectie van micro-organismen (EBER, CMV etc.) 

Flowcytometrie flowcytometrische analyses (DNA, eiwitten) in celsuspensies 

van weefsels 

Moleculaire pathologie tbv HPV onderzoek 

en andere micro-organismen (niet in situ) 

diverse technieken voor detectie HPV en oncogene / niet 

oncogene types 

In situ moleculaire pathologie tbv 

chromosomale afwijkingen  

fluorescente in situ hybridisatie (FISH), idem chromogene  

(CISH) en brightfield in situ hybridisatie (BRISH) 

Moleculaire pathologie, detectie mutaties etc. 

(niet in situ) 

PCR met HRM, alle vormen van sequencing, gebruik van 

mutatie kits, clonaliteitsanalyse mbv fragment analyses 

Subcellulaire pathologie Elektronenmicroscopie van specifieke huid, spier en nier 

aandoeningen 

Obductiepathologie, niet forensisch macroscopische en microscopische beoordeling, maar ook 

eisen tav obductieruimte met uitrusting en specifiek 

personeel, verder zie histologie 

Klinische 

Embryologie 

Fertiliteitsonderzoek semenonderzoek  
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Toelichting flexibele scopes 

 
 De flexibele scopes Pathologie zijn georganiseerd per ‘type onderzoek’, 

omdat dit aansluit bij de praktijk. Bij audits wordt ook op deze manier naar 
laboratoria gekeken.  

 

 Naast de normeisen van ISO15189 dient voldaan te worden aan de door 
de NVVP vastgestelde veldnormen. De vigerende, actuele veldnormen 
van de NVVP zijn te vinden op de NVVP website, zie 
http://www.pathology.nl/ met specifieke onderdelen en links (NB vergt 
goede website discipline!) 

 

 Onder de veldnormen vallen ook reguliere (tenminste jaarlijks) participatie 
in kwaliteitsrondzendingen. Dit betreffen de door de SKML 
georganiseerde rondzendingen en / of vergelijkbare internationale 
rondzendingen. Zie voor de nationale rondzendingen 
http://www.skml.nl/secties/pathologie  

 

 Eén keer per jaar wordt naast het in ISO15189 verplicht gestelde 
management review, een jaarverslag (informatief over resultaten) 
vastgelegd. 

 

 Er moet nog een afstemming tussen RvA & NVVP bestuur volgen 
over relatie met LVC visitaties tav vakinhoudelijke aspecten! 

 

http://www.pathology.nl/
http://www.skml.nl/secties/pathologie


Verdere planning 
 Overleg RvA – NVVP over rol LVC en kwalificaties 

LVC visitatoren 

 Toelichtend document voor intern gebruik voorjaar 
2014 

 

Consequenties 
 In 2014 keuzevrijheid CCKL praktijkrichtlijn of 

ISO15189 

 Tot 1 juli 2015 nog nieuwe accreditatie volgens PRL 
CCKL mogelijk (registratie stopt al per 1 januari 2014!) 

 Op 1 juli 2019 zijn alle CCKL-PRL accreditaties 
omgezet in een RvA-accreditatie op basis van ISO 
15189, òf verlopen. 

 



Als ik betaal voor een dienst, 
boek of wat dan ook… dan 

merk ik dat ik het veel beter 
naar waarde kan schatten. 
Betalen betekent voor mij 

ook een verbintenis en geeft 
me  een bepaalde motivatie 
om er effectief iets mee te 

doen. 



Financiële consequenties 

 Na de transitie betalen de instellingen een jaarlijkse 
accreditatietarief per geregistreerd laboratorium (voor 
2013 vastgesteld op €3.525,-). Het accreditatietarief 
wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

 Bij beoordelingsonderzoek (en evt. vervolgonderzoek) 
naast deze contributie ook nota op basis van het aantal 
bestede uren.  

 

 Er wordt nog met NEN onderhandeld over kosten NL 
vertaling ISO15189 en andere norm documenten 
(“bundels”) 





Bestaande CCKL prl accreditaties 

 Tussen 1/1/2014 en 1/1/2015 kan de RvA, op verzoek van het 
laboratorium, een reguliere herbeoordeling uitvoeren tegen de 
vereisten uit ISO 15189 en daarbij beoordelen of het laboratorium zich, 
op basis van de voorwaarden beschreven in paragraaf 4.1 van het 
transitiedocument, kwalificeert voor het systeem 2H.  

 

 Vanaf 1/1/2015 zal de RvA alle herbeoordelingen uitvoeren tegen de 
vereisten uit ISO 15189 en daarbij beoordelen of het laboratorium zich, 
op basis van de voorwaarden beschreven in paragraaf 4.1 van het 
transitiedocument, kwalificeert voor het systeem van 2H.  

 

 De volgende conclusies zijn na een dergelijke herbeoordeling mogelijk: 
 Indien deze herbeoordeling op beide elementen (ISO 15189 en voorwaarden 2H) 

positief wordt afgesloten, wordt het laboratorium ISO 15189 geaccrediteerd. Het 
systeem van tweejaarlijkse herbeoordeling wordt van kracht voor dit laboratorium. 

 Indien de herbeoordeling positief is voor wat betreft ISO 15189 maar nog niet aan de 
voorwaarden voor 2H wordt voldaan, kan het laboratorium kiezen voor  
 het continueren van de bestaande CCKL accreditatie of  

 Een ISI15189 accreditatie op basis van het ‘normale’ RvA beoordelingssysteem (ieder jaar een 
controle, in vierde jaar een herbeoordeling).  

 Indien de herbeoordeling op ISO 15189 niet positief is zal het laboratorium de CCKL 
accreditatie behouden, mits aan de CCKL criteria wordt voldaan.  

 



Nieuwe accreditaties 

 Na 1/1/2014 zal de RvA geen nieuwe laboratoria registreren voor een 
CCKL accreditatie.  

 Aan laboratoria die voor 1/7/2015 een volledige initiële CCKL beoordeling hebben 
ondergaan (beoordeling, vervolgbeoordeling en besluit), kan tot 1/7/2015 een initiële 
CCKL accreditatie worden verleend.  

 Deze laboratoria zullen voor 1/7/2017 de reguliere CCKL controle op locatie moeten 
hebben afgerond waarna bij een herbeoordeling, die uiterlijk plaatsvindt in het laatste 
kwartaal van 2018, de overgang naar de ISO 15189 en het 2H regime wordt gemaakt. 

 

 Alle initiële beoordelingen die vanaf 1/1/2015 worden uitgevoerd, 
worden tegen de eisen uit ISO 15189 uitgevoerd. Indien de 
beoordeling, op verzoek van het laboratorium, mede tegen de eisen uit 
de CCKL PR plaatsvindt, kan tot 1/7/2015 een CCKL accreditatie 
verkrijgen worden.  

 Voor deze CCKL accreditatie geldt dan echter ook dat voor 1/7/2017 de reguliere CCKL 
controle op locatie moet plaatsvinden waarna bij een herbeoordeling, uiterlijk in het 
laatste kwartaal van 2018, de overgang naar de ISO 15189 en het 2H regime wordt 
gemaakt.  

 Indien de initiële accreditatie uitsluitend heeft plaatsgevonden tegen ISO 15189 dan zal 
het laboratorium na de eerste controle in het eerste jaar (volgens het reguliere RvA 
systeem van drie controles en een herbeoordeling in het vierde jaar), door middel van 
een herbeoordeling in het tweede jaar de overgang naar het 2H regime kunnen maken, 
mits aangetoond wordt dat aan de voorwaarden voor 2H wordt voldaan. 


