
Reglement van de sectie Algemene Chemie 
van de  

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek 

 

Status: 

De inrichting, taak en werkzaamheden van de secties binnen de SKML worden in zijn algemeenheid 
geregeld bij het Algemeen Reglement voor Secties, nader te benoemen: Het Algemeen reglement. 
Onderstaande betreft een reglement waarin het algemeen reglement specifiek voor de Algemene 
Chemie is bewerkt. 
 
 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
Sectie: het geheel van activiteiten en personen, die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het 
pakket aan rondzendingen, die vallen onder haar taakpakket (zie bijlage) en andere verwante taken. 
Sectiebestuur: de personen, die de sectie besturen. 
SKML-bestuur: het algemeen bestuur (de voorzitters van de secties) en het dagelijks bestuur. 
 
 

Artikel 2: Doel 

De sectie heeft ten doel: het bevorderen van het werk van de SKML op het gebied van de kwaliteit 
van klinisch chemisch laboratoriumonderzoek in serum/plasma, urine en eventueel andere 
lichaamsvochten. Centraal uitgangspunt daarbij is het zo goed mogelijk faciliteren van de deelnemers 
(klanten) bij het streven naar medisch nuttige laboratoriumkwaliteit.  Tot deze gebieden worden ook 
gerekend de interpretatie van de analyseresultaten en de daaruit voortvloeiende klinische adviezen, 
binnen het kader als omschreven in artikel 2 van de SKML statuten. De doelstellingen worden in 
meerjarenbeleidspannen geconcretiseerd naar specifieke doelen voor de betreffende beleidsperiode. 
Algemene doelstellingen zijn daarbij: 
Illustreren van vergelijkbaarheid tussen nieuwe en bestaande methoden; 
Aantonen van transfereerbaarheid van methoden over deelnemende labs; 
Aantonen van reproduceerbaarheid in de tijd;  
Aantonen van lineariteit;  
Documenteren van “recovery” na spiking; 
Specifieke en additionele doelstellingen zijn: 
Introductie en gebruik van bewezen commuteerbare kwaliteitscontrolemonsters. 
Effectieve distributie van de kwaliteitscontrolemonsters naar de deelnemers. 
Snelle terugrapportage van de kwaliteitscontroledata met eenduidige interpretatie volgens heldere 
criteria. 
Actief harmonisatie en bij voorkeur standaardisatie betrachten van internationaal gestandaardiseerde 
c.q. klinisch relevante parameters volgens de projectstrategie van Kalibratie 2000.   
Passend scoresysteem ontwikkelen (scoren t.o.v. targetwaarde c.q. harmonisatiewaarde). 
Aanbevelingen doen m.b.t. analytische en medische traceerbaarheid van bepalingsmethoden. 
Didactische aspecten 
Invoeren van casusbesprekingen. 
Illustreren van “pitfalls” en klinisch relevante problemen. 
Definiëren van criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van de gerapporteerde data.  M.a.w. 
definiëren van criteria voor evaluatie van analytische en klinische gegevens van deelnemers: 
a/ evaluatie van het effect van analytische kwaliteit op klinische eindpunten/beslissingen 
c/ berichten aangaande professionele aanbevelingen (bijv. CBO, NVKC richtlijnen, …); 
d/ berichten over doelstellingen gedefinieerd door regulerende instanties, EQAS organisatoren …; 
e/ berichten over doelstellingen o.b.v. “state-of-the-art”. 
Aantonen van relevante in-vivo interferenties (cave: robuustheid van methoden!) 
 
 



Artikel 3: Het besturen van de sectie 

De sectie wordt gevormd door leden, die samen het bestuur vormen. Het aantal leden ligt niet vast, 
maar is afhankelijk van de lopende doelen. 
Leden zijn hoofd of staflid van een laboratorium en brengen vanuit hun werkzaamheden op dat 
laboratorium kennis en ervaring in de sectie in met betrekking tot de in de doelen beschreven 
aspecten van kwaliteit van chemische analyses.   
Nieuwe leden worden benoemd door het SKML bestuur. Het zittende bestuur van de sectie draagt 
voor op basis van kennis en ervaring, die gelet op de specifieke doelen van dat moment 
complementair is aan de kennis en ervaring van de zittende leden. Er dient daarvoor consensus te 
bestaan. De zittingsduur is drie jaar, en kan maximaal twee maal met drie jaar worden verlengd door 
herbenoeming. Bij gebrek aan opvolging en continuïteit kan hiervan afgeweken worden. 
Het sectiebestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en een 
rondzendcoördinator, waarvan de taken in een bijlage zijn beschreven. De voorzitter is tevens lid van 
het SKML bestuur. Indien de voorzitter niet wil of kan participeren in het  SKML bestuur kan deze zich 
(al dan niet structureel) door één van de andere bestuursleden laten vervangen.  
Het sectiebestuur stelt het SKML-bestuur in kennis van wijzigingen van rolverdeling in het 
sectiebestuur.  In deze is het SKML-bestuur bevoegd, een bepaalde kandidatuur af te wijzen. 
Afwijzing kan slechts geschieden na ampel overleg met de sectie.  
Het sectiebestuur vergadert minstens 4 maal per jaar. Twee bestuursleden zijn samen bevoegd een 
extra vergadering bijeen te roepen. 
Iedere vergadering wordt genotuleerd. Aan de notulen wordt een besluitenlijst en een memorandum 
toegevoegd. 
Bij de besluitvorming wordt naar consensus gestreefd. Als een voorstel desondanks in stemming 
gebracht moet worden, dient dit vooraf te worden geagendeerd. In voorkomend geval wordt over 
discussiegevallen gestemd en bij meerderheid besloten Als meerderheid geldt de helft van het totale 
aantal in functie zijnde leden (aanwezigen + afwezigen) plus één of de helft van het aantal in functie 
zijnde leden naar boven afgerond. Voor wijziging van dit reglement is twee derde of twee derde naar 
boven afgerond benodigd. 
De sectie kan zich laten bijstaan door adviseurs. Deze hebben geen stemrecht. 
De sectie opereert vakinhoudelijk autonoom. 
Het sectiebestuur bepaalt haar eigen wijze van besturen binnen de kaders van de SKML, die zijn 
vastgelegd in de statuten, en in het eigen sectiereglement. 
 
 

Artikel 4: Taken en werkwijze 

De sectie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rondzendingen, die binnen het taakgebied van 
de sectie vallen. Het sectiebestuur legt hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur van de 
SKML. 
De sectie beschrijft haar beleidsperiode specifieke beleid in meerjaren beleidsplannen en rapporteert 
over de resultaten van dat beleid in ieder geval éénmaal per twee jaar in een beleidsverslag. Zowel 
beleidsplannen als beleidsverslagen worden aan het SKML bestuur ter beschikking gesteld. 
De taken van de sectie omvatten primair de inhoudelijke aspecten van de externe 
kwaliteitsbewakingsronden in het licht van de in artikel genoemde doelen. Hoofdpunten zijn: 
de samenstelling en bereidingswijze van de rondzendmonsters 
de interpretatie van de resultaten 
voorlichting en advisering aan deelnemers en leveranciers of fabrikanten over (de kwaliteit van) 
meetmethoden en meetresultaten 
 
De logistiek van de reguliere kwaliteitsbewakingsronden wordt zoveel mogelijk overgedragen aan het 
Centraal Facilitair Bureau (CFB). Voor zover hier inhoudelijke aspecten bij betrokken zijn (m.n. wijze 
van dataverwerking en rapportage) streeft de sectie naar verwezenlijking van haar wensen 
dienaangaande.  
Het terrein dat door de sectie in haar rondzendingen/enquêtes wordt bestreken omvat in principe alle 
bekende algemeen chemische analyses in bloed, plasma, serum, en urine. Ook analieten die niet met 
een chemische methode worden geanalyseerd, kunnen onder de aandacht van de sectie vallen indien 
de onder 2 genoemde sectiespecifieke doelen kwaliteitsbevorderend werken voor deze analiet. Zeker 
in het licht van platformconsolidatie ligt verdere uitbreiding van de analieten buiten de klassieke 



chemie voor de hand. Waar nodig en/of nuttig wordt naar samenwerking met andere/aanpalende 
secties gestreefd. 
De sectie is bevoegd op eigen initiatief buitengewone kwaliteitsbewakingsronden of enquêtes te 
plannen en uit te voeren. Een buitengewone rondzending betreft altijd een beperkt aantal te meten 
componenten waarbij al dan niet een geselecteerde groep deelnemers bij is betrokken. Ook het aantal 
rondzendingen is in de regel beperkt tot enkele malen.  
De sectie werkt samen met en/of is vertegenwoordigd in Kalibratie2000. 
De sectie voert een ‘bad-performer beleid’ dat faciliterend en niet bestraffend is. Structureel slecht 
presterende deelnemers worden actief benaderd om hulp te bieden bij analyse naar de bron van de 
schijnbare problemen. 
De sectie neemt minstens éénmaal per 2 jaar het initiatief voor een deelnemersbijeenkomst waar 
resultaten van de enquêtes worden besproken en waar voordrachten en/of forumdiscussies worden 
gehouden 
De sectie maakt waar mogelijk gebruik van het facilitair bureau van de SKML. De sectie maakt gebruik 
van het expertisecentrum in Winterswijk voor het produceren en verzenden van testmateriaal. Het 
centrum staat in contact met het Centraal Facilitair Bureau voor wat betreft de organisatie en 
logistieke aspecten. 
De sectie is verantwoordelijk voor haar eigen sectiespecifieke deel van het kwaliteitssysteem van de 
SKML.  
Opslag en archivering van de gegevens uit rondzendingen gebeuren in een centrale database tenzij 
anders bepaald door het SKML-bestuur op voorstel van het sectiebestuur. 
Een verandering van de taakstelling wordt door het sectiebestuur in concept voorbereid en ter 
goedkeuring bij het SKML-bestuur ingediend. 
 
 

Artikel 5: Geldmiddelen 

De sectie beschikt over geldmiddelen aan de hand van een sectiebegroting, die jaarlijks, vóór 
aanvang van het volgend jaar , door het sectiebestuur aan het SKML-bestuur ter goedkeuring wordt 
voorgelegd. Deze begroting bevat personeelskosten van medewerkers  (pariteel) in dienst van de 
sectie alsook alle uitgaven die met de werkzaamheden van de sectie verband houden en waarbij 
tussen de secties vergelijkbare rekeneenheden worden gebruikt. Het is aan de sectie om  zo gewenst 
iemand aan te stellen en om daarvoor de benodigde financiele middelen te begroten.  Deze 
sectiebegroting is een onderdeel van de SKML-begroting.   
Voor standaardisatie en harmonisatie projecten kan een begroting worden ingediend bij de stuurgroep 
Kalibratie 2000, die thans is ingebed in de SKML organisatie. 
De inning van de contributies geschiedt centraal door de penningmeester van het SKML-bestuur, 
waarbij de opbouw van de contributies door de sectie inzichtelijk is gemaakt 
Omtrent de wijze van besteding der gelden wordt jaarlijks, binnen vier maanden na het verstrijken van 
het boekjaar (dit valt samen met het kalenderjaar), door de penningmeester van de sectie rekening en 
verantwoording gedaan aan de penningmeester van het SKML-bestuur.  
 
 

Artikel 6: Eigendom van de gegevens van rondzendingen en geheimhouding 

Conform de SKML statuten blijven de deelnemende laboratoria eigenaar van hun individuele data. De 
SKML is eigenaar van de evaluaties en gegevens, die voortkomen uit het samenbrengen van de data 
uit de rondzendingen. De sectie heeft echter complete zeggenschap hierover. 
Voor zover de werkwijze van de sectie contacten met deelnemers wenselijk of noodzakelijk maakt 
dragen de leden zorg voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van individuele gegevens der 
deelnemers, met inachtneming van het hierover in artikel 14 der SKML statuten bepaalde. 
 
 

Artikel 7: Slotbepalingen 

In alle gevallen waarin dit sectiereglement niet voorziet, geldt het algemeen reglement. In alle gevallen 
die daarin niet zijn voorzien of die bijzondere uitleg behoeven beslist het SKML-bestuur en overlegt 
indien nodig hierover met de sectie. 



 
Bijlage: 
taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden 
 
 
 
 
 
2 december 2007 
 
 
 
 



 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 
1/ Voorzitter: 
roept het bestuur samen 
zit de bestuursvergadering voor 
vertegenwoordigt de sectie in het algemeen bestuur 
heeft de residuele verantwoordelijkheid 
stelt samen met de secretaris een meerjarenbeleidsplan op 
 
2/ Secretaris: 
stelt de vergaderagenda op 
notuleert op de bestuursvergadering 
verzorgt de communicatie met derden 
maakt tweejaarlijks een beleidsverslag 
stelt samen met de voorzitter een meerjarenbeleidsplan op 
bewaakt een schema van aan- en aftreden van de sectieleden. 
 
3/ Penningmeester: 
zorgt voor betaling van facturen door het facilitair bureau 
beheert het budget 
maakt jaarlijks een financieel jaarverslag 
maakt jaarlijks een begroting 
 
5/ Rondzendcoördinator: 
concipieert de rondzending 
organiseert de productie of laat deze uitvoeren.  
concipieert de evaluatie  
 
 
 
 


