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Jaarverslag 2009, SKML  
 
Het Dagelijks Bestuur van de SKML bestond in 2009 uit:  
 
Voorzitter   Prof. dr. J.L. Willems NVKC 
Secretaris   Drs. P.H.J. van Keulen NVMM 
Penningmeester  Dr. P.M. Edelbroek NVZA 
vice-voorzitter Prof. dr. H. Hooijkaas NVvI 
Adviseur   Ing. W.P.E. de Jongh 
 
Het Algemeen Bestuur van de SKML bestond in 2009 uit: 
 
Voorzitter   Prof. dr. J.L. Willems  
Secretaris   Drs. P.H.J. van Keulen  
Penningmeester  Dr. P.M. Edelbroek  
vice-voorzitter  Prof. dr. H. Hooijkaas  
Lid    Dr. C.M. Boersma-Cobbaert Sectie Algemene Chemie 
Lid    Dr. J.F.G.M. Meis Sectie Bacteriologie/Mycologie 
Lid    Dr. ir. P.P.C.A. Menheere Sectie Endocrinologie 
Lid    Dr. W. van Gelder Sectie Hematologie 
Lid    Dr. I.A. Haagen Sectie Humorale Immunologie 
Lid    Dr. F. Preijers Sectie Immunologische Cel Diagnostiek 
Lid    Dr. A.C.T.M. Vossen Sectie Infectie Ziekten Serologie 
Lid    Dr. D.J. Touw Sectie Geneesmiddelanalyse en toxicologie   
Lid    Dr. M. Duran Sectie Metabole Ziekten 
Lid    Dr. R.G.H.J. Maatman Sectie Moleculaire Biologie 
Lid    Dr. L. van Lieshout Sectie Parasitologie 
Lid    Prof. dr. P. van der Valk Sectie Pathologie 
Lid    Dr. F.A.L. van der Horst Sectie Semen 
Lid    Dr. F. van der Graaf Sectie Stolling 
Lid    Dr. P.H. Rothbarth Sectie Virologie 
Adviseur  Ing. W.P.E. de Jongh 
Notulist   Drs. L. Plukker 
 
Het CFB van de SKML bestond in 2009 uit: 
 
Directeur     W. de Jongh 
Hoofd ICT-groep    H. Steigstra 
Kwaliteitsfunctionaris  L. Somers 
Systeemanalist    R. Meijer 
Systeembeheerder    J. Achterberg 
Secretariaat     F. Giesbers, C. Bessems, H. Rikken, L. Plukker 
 
 
 
Vergaderfrequentie: 
 
In 2009 is er 4 maal door het AB vergaderd: 2 juni, 7 juli, 15 september en 8 
december. 
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Aan- en aftreden bestuursleden: 
 
dr. I. Haagen van de sectie HIM trad aan als AB-lid, ter opvolging van dr. I. Klasen. 
 
Publicaties en presentaties 
 

• De Wit NCJ, Baadenhuijsen H, Weykamp CW, Van 't Sant P. Geen goede 
commuteerbaarheid voor de ASAT-bepaling van monsters in de SKML-enquête 
Combi Algemene chemie. Ned. Tijdschr. Klin. Chem. Labgeneesk. 2009; 34: 162-164 

 
Deelnemersdagen + presentaties secties  
(de presentaties zijn te downloaden via de website van de SKML: www.skml.nl) 
 
De sectie HIM hield op 24 november 2009 een deelnemersdag. 
De daar gehouden presentaties: 

• Help het kreat stijgt! - C. Stegeman 
• Sneltest voor bepaling PR3 etc. - C. Stegeman 
• ENA-rondzending - J. Damoiseaux 
• ANCA-GBM-rondzending - C. Roozendaal et al. 
• Nabespreking SKML rondzendingen reuma en collageen - L. Bakker 

De sectie Hematologie verzorgde een verslag van de hemocytometrierondzendingen: 

• Presentatie hemocytometrierondzendingen, dr. S. van de Leur, dec. 2009 

Jaarverslagen en Beleidsplannen (soms meerjarig) van de secties zijn eveneens te 
vinden op de website. 

Hoofdthema’s 
 
De belangrijkste onderwerpen die in 2009 binnen het AB aan de orde kwamen: 
 

• Zeggenschap en besteding van de financiële reserves. 
 
• Versterking van de leiding van het CFB door aanstelling tot directeur van dr. 

R. Jansen.  
 

Inhoudelijk 
Na het vertrek van dr. B. Baadenhuijsen werd invulling door een professional 
op het inhoudelijke vlak in toenemende mate in 2009 node gemist. Om de 
SKML naar een hoger niveau te tillen zou binnen het bureau een fuctionaris 
aangetrokken moeten worden met het oog op enerzijds de wetenschappelijke 
kwaliteit en anderzijds de positie van de SKML in Europees verband. In de 
persoon van dr. R. Jansen werd een kandidaat bereid gevonden, wiens 
beschikbaarheid vanwege zijn kennis, ervaring en brede kijk als een unieke 
kans werd gezien om het bureau en de professionaliteit van de secties te 
versterken en tevens meer wetenschappelijk cachet te geven. Daarnaast zou 
zijn taak moeten bestaan uit het maken van beleidsplannen, het verbeteren 
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van het design van rondzendingen, de statistische ondersteuning, het creëren 
van aansluiting bij internationale programma's, de ondersteuning van het 
bestuur en het leveren van een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid. De positie 
van dr. Jansen zou moeten worden die van eindverantwoordelijke binnen het 
Bureau. De taakafstemming met de huidige directeur werd reeds in goed 
onderling overleg besproken met betrokkene, die zich vooral met de 
operationele aansturing van het Bureau zal blijven bezighouden. Beiden zullen 
het AB en DB adviseren. Besloten werd tot aanstelling van dr. Jansen per 1 
januari 2010. 

 
Financieel 
 Besloten werd 
- de financiering te baseren op een jaarlijkse lening (dus geen donatie) 

voor bepaalde tijd van 15% van de reserves van alle secties 
- de precieze termijn in 2010 vast te leggen 
- het voornemen van een contributieverhoging (verhouding 1,2,2,3 over 4 

jaar) te handhaven 
- na 3 jaar te evalueren 
- indien na 3 jaar continuering wordt gewenst te beraadslagen over 

structuele financiering, bijvoorbeeld via de huidige verdeelsleutel 
- na 4 jaar deze beslissing definitief te nemen 

 
• Raad van Advies 

Het vinden van geschikte kandidaten bleef een voordurende bron van zorg 
 

• Kwaliteitsmanagementsysteem: 
- door de kwaliteitsfunctionaris van het CFB is, voorzover de nog 

heersende onzekerheid over de te volgen ISO-norm dat toeliet, verder 
gewerkt aan het Kwaliteitshandboek 

- secties waren – de een wat meer, de ander wat minder bedrijvig - bezig 
hun bijdrage te leveren; zij die vóór december 2010 hun bijdrage nog 
niet geleverd hebben, zullen weliswaar niet kunnen worden 
‘meegenomen’ in de accreditatie-aanvraag, maar deze staat of valt 
daar niet mee 

- ook door de medewerkers op het CFB werd systematisch verder 
geschreven aan de Standard Operating Procedures (SOP’s). 

- gewerkt werd door een externe medewerker aan het zichtbaar maken 
van de software in een zogenaamd Wiki-systeem; bij de Raad voor 
Accreditatie dient hierover nog advies ingewonnen worden 

 
• Scoresystematiek 

De poging om te komen tot een zo beperkt mogelijk aantal scoresystemen c.q.  
rapportagevormen werden, zij het soms wat haperend, voortgezet. Beide 
werkgroepen – de kwalitatieve en de kwantitatieve – zijn bijeen geweest en  
door beide werd, bij monde van dr. A. Vossen respectievelijk dr. C. Cobbaert, 
gerede voortgang gemeld. Dr. R. Jansen zal de voortgang nu verder gaan 
leiden. 
 

• ICT 
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- Migratie naar Web based programmeren: een verkennend onderzoek 
werd gedaan naar het vervangen van Qbase – het huidige 
resultatenverwerkingprogramma van de SKML – door een web based 
applicatie en/of een volledige database redesign. 

- Pogingen om te komen tot een overleg tussen een vertegenwoordiging 
uit het AB en de ICT-UMCN strandden uiteindelijk op problemen binnen 
de afdeling ICT-UMCN. 

 
• In 2009 werd voor de tweede maal de Gouden Standaard, kwaliteitsprijs van 

de SKML, toegekend en wel aan dr. A. Ross. 
 
• Verzelfstandiging SKML 

Het voornemen om van de SKML een zelfstandige stichting te maken en haar 
dus gestadig ‘los te weken’ uit de constructie waarbij haar werknemers in 
dienst zijn van het UMCN nam allengs, mede onder druk van het UMCN, 
concretere vormen aan. Streven: met ingang van 1 januari 2010 treden 
nieuwe werknemers in dienst van een zelfstandige SKML als werkgever. 
 

• Een zoekcommissie werd ingesteld vanuit het AB ter statutair verplichte 
vervanging van voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester van het DB in 
2010. 

 
• De sectie Metabole Ziekten werd opgeheven. De kwantitatieve analyses van 

de ERNDIM, waarvoor dr. C. Weykamp veel werk verzet, gaat onderdeel 
worden van de sectie Algemene Chemie en de ERNDIM-proficiency testing 
zal voor heel Europa naar Zürich gaan. 

 
• Wederkerende vraag: dient de sectie Moleculaire Biologie – met haar op 

technieken gebaseerde werk toch enigszins een vreemde eend in de bijt - te 
blijven voortbestaan of zou het beter zijn haar werk over andere secties te 
verdelen? 

 
• De procedure voor het aanstellen van nieuwe sectiebestuursleden verloopt 

nog niet vlekkeloos: vanuit de wetenschappelijke vereniging dient formeel een 
voordracht aan het AB-SKML te worden gedaan, waarna dat beslist. 

 
Te ondernemen acties 
 

• ICT: Strategie inzake de vraag wat de SKML zelf zal programmeren en wat zij 
zal uitbesteden dient in 2010 uitgezet te worden. Vraag is nog even met wie 
deze discussie gevoerd moet worden nu UMC afvalt. 

 
• Door prof. J.L. Willems zal een voorstel worden opgesteld om vanuit de 

SKML-begroting wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren. 
 
• Discussie over de grenzen – financieel en anderszins - van de onderlinge 

sectiesolidariteit dient in 2010 gestart te worden, in ieder geval zodra het 
grootste deel van de secties participeert in de elektronische rapportage.  
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• Raad van Advies: vanwege de koudwatervrees bij direct persoonlijke 
benadering om hierin zitting te nemen, werd besloten de wetenschappelijke 
verenigingen aan te schrijven met het verzoek kandidaten voor te dragen.. 

 
• -  scoresystematiek en uniformering rapportagevormen uitwerken 

- In 2010 dient er een besluit genomen te worden over de omgang met 
underperformance 

 
• SKML-congres Kwaliteit in Harmonisatie staat gepland voor 14 juni 2011, 

Triavium, Nijmegen. 
 

• Voor secties die dat nog niet gedaan hebben: het aanleveren van 
beschrijvingen ten behoeve van het kwaliteitshandboek 

 
• Voortbestaan sectie Moleculaire Biologie in DB bespreken 

 
 
Gedane Zaken 
 

• De beide werkgroepen scoresystemen zijn bijeen geweest en hebben over de 
voortgang gerapporteerd 

 
• SKML-Jaarrekening 2008 werd vastgesteld 

 
• SKML-begroting 2010 werd vastgesteld 

 
• Arbeidscontract nieuwe directeur werd afgesloten 

 
Nieuwe secties: 
 
Per 1 januari 2009 is de sectie Pathologie onder leiding van prof. Dr. P. van der Valk 
toegetreden tot de SKML. 
 
Nieuwe rondzendingen: 
 
De sectie Algemene Chemie besloot per 1 januari 2010 te starten met de 
rondzending neo-natale bilirubines (47 deelnemers).  

 
Overzicht projectwerkzaamheden elektronische invoer (en rapportage) 
 

• Gerealiseerd in 2009: 
 

- Invoermodules Moleculaire Biologie (3x) 
- Invoermodule Leukemie/Lymfoom typering 
- Rapportage Hb-varianten 
- Invoermodule Virologie (evaluatie in 2010) 

 
• Gestart in 2009 en doorlopend in 2010 

 
- Herziene rapportage M-Proteïne 
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- Rapportagemodules Collageen en Reuma 
- Kweek algemeen dubbel draaien 
- Mycobacteriën dubbel draaien 
- Mycologie dubbel draaien 
- Rondzendingen sectie Pathologie 
- Ontwerp ANCA-GBM 
- Anti-epileptica invoer 
- Jaarrapport parasitologie 

 
 

Linie Plukker, 15 december 2010 
 


