
Welkom Stichting Kwaliteitsbewaking Medische 
Laboratoriumdiagnostiek  
De SKML heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van medisch laboratoriumonderzoek 
in het kader van diagnostiek en behandeling en het op een zo hoog mogelijk peil brengen en 
houden van dat onderzoek. De kern van de werkzaamheden bestaat uit het verzorgen van 
externe kwaliteitsbewakings- rondzendingen voor alle laboratoriumspecialismen.   

EQALM-symposium 

25 oktober 2012 - Tijdens het EQALM-symposium op 25 en 26 oktober 2012 in 
Herlev, Denemarken heeft dr. C. Weykamp twee lezingen gehouden vanuit de SKML in het 
kader van het harmonisatieproject, respectievelijk getiteld 'Harmonization, Perfect is the 
Enemy of Good' en 'How to run a perfect EQAS'.  

Presentatie op 24-ste AACC-EFLM-congres 

25 oktober 2012 - Tijdens het AACC-EFLM-congres Promoting A Culture of Quality 
and Consistency in Critical and Point-of-Care Testing van 4-6 oktober in Praag gaf dr. R. 
Jansen een presentatie over SKML Quality onder de titel: 'Biological Variation and Point-of-
Care Testing'. 

Vijf jaar ervaring met Combi Nieuwe Stijl 

18 oktober 2012 - In het tijdschrift Clinica Chimica Acta verscheen een publicatie 
aangaande de 5 jaar ervaring met de Combi Nieuwe Stijl binnen de sectie Algemene Chemie 
van de hand van dr. Chr. Cobbaert et al.; u vindt het artikel hier 

Nieuwe medewerker ICT programmeur 

18 oktober 2012 - Met ingang van 1 januari 2013 zal als medewerker ICT op het 
SKML-bureau in dienst treden dr. Faranak Heidarian. Zij is gepromoveerd in 
computerwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en zal zich gaan toeleggen 
op het beheersen en verder ontwikkelen van de programmatuur ten behoeve van web based 
resultateninvoer en terugrapportage, en voor wetenschappelijk onderzoek. 

  

Harmonisatie en Kalibratie 2000 

http://www.skml.nl/rondzendingen/overzicht
http://www.eqalm.org/
http://www.skml.nl/uploads/fb/ff/fbffbda9dbb5ded37a4a484f1f48afc7/CCA12830.pdf


 4 juli 2012 - In het kader van het Internationale Harmonisatie project en Kalibratie 
2000 is er internationale belangstelling getoond voor de Categorie 1 externe 
kwaliteitsbewakingsprogramma's van de SKML. Er heeft  intussen een pilot studie 
plaatsgevonden met Portugal, Spanje en UK. Het belang van Categorie 1 bestaat eruit dat 
programma's in deze categorie gebruik maken van commuteerbare monsters, getargeted met 
referentiemethoden, en met tolerantiegebieden gebaseerd op het biologische variatie concept. 
 
Proficiency Testing / EQA: Current Challenges and Future Directions; publicatie in het kader 
van harmonisatie en kalibratie 2000, Clinical Chemistry 57:12 1670–1680 (2011). 

 
Combi-voorbeeld voor categorie 1 van het extern kwaliteitsbewakingsprogramma van het 
internationale harmonisatieproject 

SKML Trueness Verificator Glucose 

24 april 2012 - In het kader van de richtlijn bloedglucosemeters heeft de SKML een 
nieuw referentiemateriaal voor glucose ontwikkeld, dat met ingang van heden in productie is 
genomen. Klik hier voor meer informatie en uw bestelling (op 15 april 2015 toegevoegde 
opm.: dit materiaal is helaas niet meer leverbaar). 

Sectie ICD gewijzigd in Sectie IMCD 

20 maart 2012 - Door het Algemeen Bestuur van de SKML is ingestemd met de 
incorporatie van de Werkgroep ModHem in de sectie ICD, die ten gevolge daarvan met 
ingang van heden sectie IMCD (Immunologische en Moleculaire Celdiagnostiek) zal heten. 
De rondzendingen van de Werkgroep ModHem zullen in QBase worden opgenomen. Tevens 
verwelkomde het AB de toetreding van dr. B. van der Reijden in het sectiebestuur. 

Automatisering rondzendingen 

15 maart 2012 - Recentelijk werden de volgende SKML-rondzendingen 
geautomatiseerd: Antimicrobiële middelen, Diversen, Psychofarmaca, Liquor eiwitten, 
Prenatale screening, Antistoffen tegen huid. 

http://www.skml.nl/uploads/fb/c7/fbc7ae20f9b7adead21e62759b348722/Proficiency-Testing_EQA.pdf
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