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Inleiding 

De stichting Kwaliteitsborging Medische Microbiologie (SKMM), heeft op 20 mei 2003 d.m.v. een 
statutenwijziging formeel haar taken op het gebied van de externe kwaliteitsbewaking overgedragen 
aan de sectie Bacteriologie/Mycologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Ziekenhuislaboratoria 
(SKZL). 
 
 

Artikel 1: DOEL 

1. De sectie heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de bacteriële, mycobacteriële en 
mycologische laboratoriumdiagnostiek in de ruimste zin des woords. 

2. Zij streeft dit doel na door het organiseren van kwaliteitsrondzendingen. 
3. Deze activiteiten vinden plaats volgens de normen en regels en onder verantwoordelijkheid van 

de SKML. 
4. De SKML heeft recht van inzage van alle stukken die betrekking hebben op planning en 

organisatie van kwaliteitsrondzendingen. 
 
 

Artikel 2: GELDMIDDELEN  

1. De begroting van de sectie wordt vastgesteld in het penningmeesteroverleg van de SKML nadat 
het jaarplan van de sectie is besproken in een bestuursvergadering van de sectie rekening 
houdend met besluiten van het Algemeen Bestuur SKML. 

2. De tarieven voor de deelnemers worden vastgesteld aan de hand van het jaarplan van de sectie 
en het gemiddelde aantal deelnemers over de afgelopen 3 jaar. 

3. Inning en uitbetaling van geldmiddelen en de financiële administratie zijn uitbesteed aan het 
facilitair bureau van de SKML. 

4. Declaraties worden naar de penningmeester van de sectie gestuurd, die controleert of de uitgaven 
zijn gedaan conform het jaarplan, de declaratie met zijn/haar handtekening accordeert en de 
declaratie, plus de originele facturen, naar het facilitair bureau stuurt voor uitbetaling. Declaraties 
van een jaar moeten in principe vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar ingediend zijn. 

5. De jaarrekening van de sectie wordt, na vaststelling in het penningmeesteroverleg van de SKML, 
voorgelegd aan de bestuursvergadering van de sectie. Deze vergelijkt/controleert de uitgaven met 
het jaarplan en de begroting, waarna de jaarrekening kan worden geaccordeerd en de 
penningmeester voor het gevoerde beleid kan worden gedechargeerd . 

6. Declaraties, aan te merken als bestuurskosten (vergaderingen, bijeenkomsten e.d.), worden 
vergoed conform de richtlijnen van de SKML. 

 
 

Artikel 3: BESTUUR 

1. De sectie wordt gevormd door 7 leden, allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie (NVvMM), en de vertegenwoordiger van het facilitair bureau rondzendingen 
bacteriologie/mycologie die samen het bestuur vormen.  

2. Leden zijn staflid van een laboratorium waar een representatief en substantieel pakket 
microbiologische bepalingen wordt verricht waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Er wordt 
gestreefd naar vertegenwoordiging van academische en algemene ziekenhuizen. Na onderling 
overleg is elk lid verantwoordelijk en aanspreekpunt voor een onderdeel van de rondzendingen. 



3. Nieuwe leden worden aangewezen door het bestuur van de NVvMM na voordracht door het 
zittende bestuur. Er dient daarvoor consensus te bestaan. De zittingsduur is drie jaar, en kan 
verlengd worden met een tweede termijn. De eerste termijn gaat in met de overdracht van de 
bevoegdheden van de SKMM aan de sectie bacteriologie/mycologie van de SKML op 20 mei 
2003. 

4. Het sectiebestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Één 
van deze drie personen moet lid zijn van het SKML bestuur. In de regel is dat de voorzitter van de 
sectie. Deze kan zich in het SKML bestuur door één van de andere bestuursleden laten 
vervangen.  

5. Het sectiebestuur stelt het SKML-bestuur in kennis van wijzigingen in de samenstelling van het 
sectiebestuur. In deze is het SKML-bestuur bevoegd een bepaalde candidaat af te wijzen. 
Afwijzing kan slechts geschieden na ampel overleg met de sectie.  

6. Het sectiebestuur vergadert in de regel 2 keer per jaar. De vergaderingen worden uitgeschreven 
door de secretaris. Twee bestuursleden zijn samen bevoegd een extra vergadering bijeen te 
roepen. 

7. Iedere vergadering wordt genotuleerd. Aan de notulen wordt een besluitenlijst en een 
memorandum toegevoegd. 

8. Bij de besluitvorming wordt naar consensus gestreefd. Als een voorstel desondanks in stemming 
gebracht moet worden, dient dit vooraf te worden geagendeerd. 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. 

 
 

Artikel 4: TAKEN en WERKWIJZE 

1. De taken van de sectie omvatten primair de inhoudelijke aspecten van de externe kwaliteits 
rondzendingen. Hoofdpunten zijn: 
a. de samenstelling  van de rondzendmonsters 
b. de interpretatie van de resultaten 
c. voorlichting en advisering aan deelnemers  

2. De logistiek van de kwaliteitsrondzendingen wordt zoveel mogelijk overgedragen aan het SKML-
bureau. Voor zover hier inhoudelijke aspecten bij betrokken zijn (m.n. wijze van dataverwerking en 
rapportage) streeft de sectie naar verwezenlijking van haar wensen dienaangaande.  

3. De sectie werkt samen met en/of is vertegenwoordigd in de volgende groepen of instellingen: 
a. De Stichting SKMM 
b. De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
c. De Nederlandse Vereniging voor Medische Mycologie 
d. Werkgroepen Oost en West van NVvMM 

4. Leden van de sectie zijn beschikbaar om op de werkgroepen Oost en West (deelnemers 
rondzendingen) resultaten van rondzendingen te bespreken Daarnaast  kan de sectie het initiatief 
nemen om samen met één of meer van de groepen genoemd onder 4.3 wetenschappelijke 
bijeenkomsten te houden. 
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