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Bepalingen 

Het Klinisch Chemisch & Hematologisch Laboratorium (KCHL) is door de Raad van Accreditatie 
geaccrediteerd conform  ISO 15189 en ISO 22870 onder nummer M167 (Raad van Accreditatie). 
 
Bijbehorende scope: Scope van accreditatie M167 
 
Elk diagnostisch onderzoek en geautoriseerde rapportage is binnen de scope van de accreditatie 
opgenomen. Indien een diagnostisch onderzoek niet binnen de scope valt, dan wordt dit op de 
uitslag vermeld. 

Externe 
kwaliteitsrondzendingen 

De afdeling participeert in externe kwaliteitsrondzendingen/ ringonderzoeken voor die bepalingen 
waar dit beschikbaar voor is, bij de daarvoor binnen het vakgebied geaccepteerde organisaties 
(i.e. SKML, Eurotrol, ECAT, UK NEQAS). 
 
Indien er voor een diagnostisch onderzoek geen kwaliteitsrondzending/ ringonderzoek 
beschikbaar is, zet het laboratoriummanagement zich in om op enige andere wijze vast te stellen 
dat het betreffende onderzoek c.q. de betreffende onderzoeksmethode valide resultaten geeft 
voor de beschreven toepassing. 

Vaststellen geschiktheid 
methode 

Indien vanuit innovatief oogpunt nieuwe onderzoeksmethodes geïmplementeerd worden of 
bestaande onderzoeksmethodes vervangen worden door beter bruikbare onderzoeksmethodes 
stelt het laboratorium de geschiktheid en/of bruikbaarheid van de onderzoeksmethode vast. Dit 
gebeurd aan de hand van een validatie/ verificatieprogramma. Een pakket aan eisen is mede 
leidend voor de uitvoering van het validatie/ verificatieprogramma en autorisatie van de 
onderzoeksmethode. 

Trainingsprogramma 
medewerkers 

Het laboratorium heeft trainingsprogramma’s ingericht om haar medewerkers zowel op te leiden 
dan wel bij te scholen. Het laboratorium toetst eveneens de competenties van haar medewerkers 
ten einde al haar medewerkers up to date te houden. 

Autorisatie 
Autorisatie van onderzoekresultaten vindt plaats door, of onder supervisie van, geregistreerde 
laboratoriumspecialisten klinische chemie/arts klinische chemie. 

Onderhoud 
Het laboratorium heeft een onderhoudsprogramma ingericht om het functioneren van de 
uitrusting te monitoren en te borgen. 

Visitaties 
Het KCHL en de daarbij behorende specialisten en assistenten in opleiding worden periodiek 
gevisiteerd door de Visitatiecommissie  van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en 
Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). 

Verbetermanagement 
Het laboratorium heeft een verbetermanagementsysteem ingericht om continue de kwaliteit te 
kunnen verbeteren en behaalde kwaliteitsverbeteringen te kunnen borgen. 

Privacyreglement 

Het laboratorium handelt conform het door het Zuyderland MC opgestelde privacy reglement. 
Hieruit volgt dat een ieder binnen het Zuyderland MC gehouden is aan privacyreglementen om te 
bewerkstelligen dat persoonlijke informatie over patiënten alleen inzichtelijk/ herkenbaar is voor 
die medewerkers waar dit van professioneel oogpunt van belang voor is. 

  

Contactpersoon Lab 
Mevr. J. Jungblut-Hamers, afdelingshoofd  en dr. H.A. Kleinveld,  medisch manager/klinisch 
chemicus 

Contactpersonen 
kwaliteit 

Mevr. K. Paffen-Esser en K. Bautmans-Vandesande, kwaliteitsfunctionarissen 

 
Ondergetekende, medisch manager van de afdeling KCHL van het Zuyderland MC, verklaart het 
bovenstaande inzake de competentie van de afdeling KCHL voor het uitvoeren van diagnostische 
onderzoeken, het analyseren van ruwe data en de interpretatie en rapportage van de gevonden 
onderzoeksresultaten. 
 
 
Dr. H.A. Kleinveld, medisch manager/klinisch chemicus, Klinisch Chemisch & Hematologisch Laboratorium 

https://iprova.atriummc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=dcab95ba-e3a8-4bc4-a9b7-d530dcb78ff3
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