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Reglement voor Nomenclatuurcommissie  
van de SKML sectie ICD 

 
Nomenclatuurcommissie van de SKML sectie ICD: 
De Nomenclatuurcommissie is een werkgroep binnen de sectie ICD en ingesteld door het bestuur 
van de sectie ICD. De Nomenclatuurcommissie komt ten minste tweemaal per jaar samen in 
vergadering. 
De taakstelling van de Nomenclatuurcommissie: 

a. opstellen van richtlijnen en protocollen voor immuunfenotypering van proliferatieve 
bloedcelziekten, 

b. opstellen van een scoringssysteem (beoordelingscriteria) voor de beoordeling van 
kwaliteitscontrole, rondzendingen van leukemieën en lymfomen, 

c. beoordelen van de kwaliteitscontrole rondzendingen van leukemieën en lymfomen, 
d. presentatie van de resultaten van de kwaliteitscontrole rondzendingen van leukemieën 

en lymfomen in combinatie met didactische voorlichting van de deelnemers in 
nabesprekingen met de deelnemers, 

e. adviseren van de deelnemers v.w.b. immuunfenotypering van leukemieën en lymfomen 
bij “bad performance”, 

f. verslaglegging van de resultaten van de kwaliteitscontrole rondzendingen van 
leukemieën en lymfomen 

g. adviseren van bestuur van de sectie ICD v.w.b. vakinhoudelijke verbeteringen van het 
totale programma van de kwaliteitscontrole rondzendingen van leukemieën en lymfomen 

 
 
Samenstelling Nomenclatuurcommissie van de SKML sectie ICD: 
Nomenclatuurcommissie bestaat uit ten minste 6 leden die door het bestuur van de sectie ICD op 
voordracht van de Nomenclatuurcommissie worden gekozen. De leden behoren een aantoonbare 
deskundigheid bezitten op het terrein van de immuunfenotypering van leukemieën en lymfomen. 
Tenminste 1 lid maakt ook deel uit van het bestuur van de sectie ICD.  
Teneinde een brede basis te verzekeren, wordt naar de volgende samenstelling van de 
Nomenclatuurcommissie gestreefd: 

- Ten minste 2 leden uit Nederlandse academische centra met ruime ervaring in de 
immuunfenotypering van leukemieën en lymfomen 
- Ten minste 1 lid uit een Nederlands algemeen ziekenhuis met ruime ervaring in de 
immuunfenotypering van leukemieën en lymfomen 
- Ten minste 1 lid uit een Belgisch ziekenhuis met ruime ervaring in de 
immuunfenotypering van leukemieën en lymfomen 
- Ten minste 1 medicus met ruime ervaring van de immuunfenotypering van leukemieën 
en lymfomen 
 

De voorzitter wordt in functie gekozen door de Nomenclatuurcommissieleden 
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Zittingsduur van Nomenclatuurcommissieleden: 
De Nomenclatuurcommissieleden worden voor een periode van drie jaar verkozen.  
De aftreding geschiedt volgens een door het bestuur van de sectie ICD op te maken rooster.  
De aftredende Nomenclatuurcommissieleden zijn na de eerste zittingsperiode tweemaal voor drie 
jaar herkiesbaar. De Nomenclatuurcommissieleden kunnen een kandidaat voorstellen voor een 
opengevallen plaats in de commissie.  
 
 
Voorzitter: 
De voorzitter is belast met de leiding der Nomenclatuurcommissie en de vergaderingen van de 
Nomenclatuurcommissie. Hij/zij stelt de agenda van deze vergaderingen samen in overleg met 
de leden. Bij zijn/haar ontstentenis wordt hij/zij vervangen door een van de andere 
commissieleden. 
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