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Mag materiaal alleen in een CCKL lab Mag materiaal alleen in een CCKL lab 
beoordeeld worden?beoordeeld worden?



Medisch contact Medisch contact 



Concentratie en SpreidingConcentratie en Spreiding

�� Zorg voor goede prijsZorg voor goede prijs

�� Zorg met goede kwaliteitZorg met goede kwaliteit

�� Zorg met heldere normenZorg met heldere normen

�� De aanvrager bepaaldDe aanvrager bepaald



Uit NVVM (Uit NVVM (moleculairetakmoleculairetak))

�� Artikel 3: medisch microbiologisch laboratorium.Artikel 3: medisch microbiologisch laboratorium.
De hoofdtaken van de MMM worden uitgevoerd in een medisch microbDe hoofdtaken van de MMM worden uitgevoerd in een medisch microbiologisch iologisch 
laboratorium dat voldoet aan de eisen noodzakelijk voor het uitolaboratorium dat voldoet aan de eisen noodzakelijk voor het uitoefenen van deze efenen van deze 
taken. De instelling houdt de personele, instrumentele en ruimtetaken. De instelling houdt de personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen in lijke voorzieningen in 
staat conform de normen die hiervoor zijn of worden opgesteld, zstaat conform de normen die hiervoor zijn of worden opgesteld, zowel op het gebied owel op het gebied 
van veiligheid, bedrijfszekerheid als technische voorzieningen.van veiligheid, bedrijfszekerheid als technische voorzieningen.

De MMM draagt zorg en verantwoordelijkheid voor:De MMM draagt zorg en verantwoordelijkheid voor:
•• de organisatorische en budgettaire zaken die binnen zijn/haar ade organisatorische en budgettaire zaken die binnen zijn/haar aandachtgebied vallen. andachtgebied vallen. 
De eindverantwoordelijkheid valt onder het hoofd van de afdelingDe eindverantwoordelijkheid valt onder het hoofd van de afdeling..
•• de keuze van de inkoop en de verwerving van laboratoriumapparatde keuze van de inkoop en de verwerving van laboratoriumapparatuur, alsmede het uur, alsmede het 
onderhoud hiervan.onderhoud hiervan.
•• het opstellen en onderhouden van richtlijnen, standaarden, prothet opstellen en onderhouden van richtlijnen, standaarden, protocollen, ocollen, 
kwaliteitscontroles.kwaliteitscontroles.
•• het bewaken van de veiligheid in het laboratorium conform de rihet bewaken van de veiligheid in het laboratorium conform de richtlijnen en met inachtneming van de chtlijnen en met inachtneming van de 
fysieke fysieke inperkingsniveauinperkingsniveau’’ss. Hieronder wordt verstaan richtlijnen met betrekking tot onder . Hieronder wordt verstaan richtlijnen met betrekking tot onder andere andere 
““GoodGood LaboratoryLaboratory PracticePractice”” (GLP), Veilige Microbiologische Technieken (VMT), richtlijnen v(GLP), Veilige Microbiologische Technieken (VMT), richtlijnen voor oor 
werken met genetisch gemodificeerde microwerken met genetisch gemodificeerde micro--organismen (COGEM), richtlijnen aangaande de organismen (COGEM), richtlijnen aangaande de 
Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Nederlandse Vereniging Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologievoor Medische Microbiologie
(NVMM), WMDI, CCKL en ARBO richtlijnen. (NVMM), WMDI, CCKL en ARBO richtlijnen. 



CcklCckl, , NiazNiaz etc.etc.

�� CCKL 24 pathologie labs hebben accreditatieCCKL 24 pathologie labs hebben accreditatie

�� CCKL ?? Labs zijn bezigCCKL ?? Labs zijn bezig

�� NIAZ 70 van de 90 ziekenhuizenNIAZ 70 van de 90 ziekenhuizen



�� De De ““normnorm”” stel je zelfstel je zelf

�� De omgeving stelt eisen en geeft De omgeving stelt eisen en geeft 

verantwoordelijkhedenverantwoordelijkheden

�� De De ““spiegelspiegel”” geeft je inzicht en hulpgeeft je inzicht en hulp

�� De Vereniging stelt kadersDe Vereniging stelt kaders



Concept StandpuntConcept Standpunt

�� De NVVP ziet het als haar verantwoordelijkheid dat pathologen enDe NVVP ziet het als haar verantwoordelijkheid dat pathologen en

medewerkers over een goede en veilige werkomgeving beschikken. Hmedewerkers over een goede en veilige werkomgeving beschikken. Hiervoor iervoor 

is een georganiseerde structuur nodig waarin vigerende wet en reis een georganiseerde structuur nodig waarin vigerende wet en regelgeving zijn gelgeving zijn 

vastgelegd. Deze structuur dient, periodiek , onafhankelijk te wvastgelegd. Deze structuur dient, periodiek , onafhankelijk te worden getoetst. orden getoetst. 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande instanties zoalHierbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande instanties zoals CCKL, s CCKL, 

NIAZ NIAZ ……

�� De NVVP ziet het als haar taak de uitoefening van het specialismDe NVVP ziet het als haar taak de uitoefening van het specialisme e 

transparantie te geven met onder andere het vaststellen van spietransparantie te geven met onder andere het vaststellen van spiegel gel 

indicatoren op bedrijfsmatig ( doorlooptijd) en vakmatig (aantalindicatoren op bedrijfsmatig ( doorlooptijd) en vakmatig (aantal lymfeklieren) lymfeklieren) 

gebied. Door deze normen zelf vast te stellen wordt voor relevangebied. Door deze normen zelf vast te stellen wordt voor relevantie gezorgd.tie gezorgd.



SlotSlot

�� Ik wil geen norm voor de koelkastIk wil geen norm voor de koelkast

�� Protocollen zijn armoeProtocollen zijn armoe

�� Ik bepaal zelf wel of het zo goed isIk bepaal zelf wel of het zo goed is

�� Formaline norm???Formaline norm???

�� ARBO en milieu is voor het labARBO en milieu is voor het lab

�� Ik ben Ik ben ““klinischklinisch””patholoogpatholoog


