
Reglement van de sectie Pathologie 
van de  

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek 
 

Status: 

De inrichting, taak en werkzaamheden van deze sectie binnen de SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking 
Medische Laboratoriumdiagnostiek) worden in hun algemeenheid uitgevoerd zoals beschreven in het 
Algemeen Reglement voor Secties, nader te noemen: het Algemeen Reglement. 
In dit sectiereglement zijn een aantal zaken, die betrekking hebben op de sectie pathologie, verder 
uitgewerkt en gedefinieerd. 
 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

Sectie: alle activiteiten en personen, die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het pakket 
aan rondzendingen voor de pathologie. De activiteiten, die vallen onder het taakpakket 
van de sectie en aanverwante taken zijn beschreven in de bijlage. 

Sectiebestuur: de personen die de sectie besturen. 
SKML-bestuur: het algemeen bestuur (de voorzitters van de secties) en het dagelijks bestuur van de 

SKML. 
VAP:  Vereniging Analisten Pathologie. 
NVvP:  Nederlandse Vereniging voor Pathologie 
 

Artikel 2: Doel 

 
De sectie pathologie heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de uitoefening van het 
specialisme pathologie conform Artikel 2 van de SKML-statuten. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

 Het organiseren van vergelijkend onderzoek door ondermeer het verzenden van testmateriaal 
aan en het opvragen van materiaal of onderzoeksgegevens van deelnemende laboratoria en het 
doen onderzoeken van het testresultaat. 

 Het, al of niet regionaal verband, doen bespreken door de deelnemers van de resultaten van de 
bovengenoemde resultaten; 

 Het ontwikkelen van toetsingscriteria. 
Deze activiteiten vinden plaats volgens de normen en regels en onder verantwoordelijkheid van de 
SKML. 
De SKML heeft recht van inzage van alle stukken die betrekking hebben op planning en organisatie van 
de rondzendingen. 
 

Artikel 3: Het besturen van de sectie pathologie 

De sectie wordt geleid door tenminste 3 bestuursleden die samen het sectiebestuur vormen te weten: 

 Voorzitter (patholoog) 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 Algemeen bestuursleden 
De bestuursleden zijn afkomstig van, en worden benoemd namens, de VAP en de NVvP. 
De bestuursleden worden door het algemeen SKML-bestuur benoemd op voordacht van deze 
beroepsverenigingen. 
 
De bestuurleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming kan twee maal 
plaatsvinden voor een aansluitende periode. De eerste bestuurstermijn zal ingaan vanaf de officiële 
oprichtingsdatum van de sectie binnen de SKML. 
 
Het sectiebestuur kiest uit zijn bestuursleden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De discipline 
waaruit de voorzitter afkomstig is, is de NVvP. De voorzitter is tevens bestuurslid van het algemeen 
bestuur van de SKML. Indien de voorzitter niet als algemeen bestuurslid kan fungeren, kan het 



sectiebestuur in overleg treden met het algemeen bestuur om een ander lid van het bestuur af te 
vaardigen. 
 
Het niet aanstellen van een bestuurslid door het algemeen bestuur, na voordracht door het 
sectiebestuur, kan alleen plaatsvinden nadat uitgebreid overleg is geweest tussen het SKML-bestuur en 
het sectiebestuur en met de betreffende beroeps- of wetenschappelijke verenigingen. De bestuursleden 
treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. In de ontstane vacatures 
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een bestuurslid defungeert door zijn overlijden, door einde van 
termijn van benoeming, doordat hij niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarde om lid te zijn van het 
sectiebestuur, door ontslag verleent door een unaniem besluit van de overige bestuursleden uiteraard 
om gewichtige reden. 
 
Het sectiebestuur kan slechts besluiten nemen in vergaderingen, niet aanwezige bestuursleden kunnen 
telefonisch deelnemen aan de stemming. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het sectiebestuur bestuurt in 
consensus. In voorkomend geval wordt over discussiegevallen gestemd. Dit kan alleen indien een 
meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en tenminste één vertegenwoordiger uit elke 
beroepsvereniging. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of indien deze 
afwezig is door een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt. 
 
Het sectiebestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. De coördinatoren die geen lid zijn van het 
bestuur, functioneren per definities als adviseur binnen de sectie. De adviseurs zijn wel lid van de sectie 
maar hebben geen stemrecht. 
 
De sectie onderhoudt contact met het bestuur van de VAP en de NVvP al dan niet via de werkgroepen 
of de commissie van de betreffende beroeps- of wetenschappelijke verenigingen en brengt jaarlijks 
verslag uit middels een jaarverslag. 
 
De sectie opereert vakinhoudelijk autonoom. 
 
Het sectiebestuur bepaalt zijn eigen wijze van besturen binnen de kaders van de SKML en het eigen 
sectiereglement. 
 

Artikel 4: Taken en werkwijze 

De sectie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rondzendingen. Het sectiebestuur legt hierover 
verantwoording af aan het algemeen bestuur van de SKML. 
 
De sectie zendt testmateriaal voor onderzoek naar de deelnemers of vraagt materiaal of 
onderzoeksgegevens bij de deelnemers op. 
 
De sectie stelt een panel van deskundigen aan welke de onderzoeksresultaten of onderzoeksgegevens 
beoordeelt. 
 
De sectie legt haar specifieke taken en verdere inrichting in een sectiereglement vast. Dit 
sectiereglement, en eventuele wijzigingen hierop, worden door het sectiebestuur voorbereid en ter 
goedkeuring voorgelegd aan het SKML-bestuur. 
 
De sectie kan voor een aantal administratieve en organisatorische zaken gebruik maken van Centraal 
Facilitair Bureau (CFB) van de SKML te Nijmegen. Hieronder vallen ondermeer de 
deelnemersadministratie en automatisering (rondzendtechnisch, ondersteunend aan coördinatoren en 
website). De SKML draagt er zorg voor dat de onderzoeksresultaten van elke deelnemer 
daadwerkelijk bekend worden gemaakt aan de deelnemers. 
 
De sectie maakt gebruik van twee coördinatoren. Deze coördinatoren verzorgen de daadwerkelijke 
rondzendingen, verzorgen de contacten met de deelnemers en verzorgen de contacten met het CFB 
voor wat betreft de organisatie en logistieke aspecten van de rondzendingen. 
 
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar maakt de secretaris een jaarverslag op. 
Deze wordt dan in de eerst volgende bestuursvergadering vastgesteld en door de voorzitter 
ondertekend. 
 
De sectie is verantwoordelijk voor het eigen sectiespecifieke deel van het kwaliteitssysteem van de 



SKML. Opslag en archivering van de gegevens uit rondzendingen gebeuren in een centrale database 
onder verantwoordelijkheid van de SKML, 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. 
 
De sectie pathologie heeft geen vaste vestigingsplaats. Vergaderingen worden gehouden op een 
centraal gelegen locatie. 
 
Het sectiebestuur van de sectie pathologie vergadert minstens 1 keer per jaar en voorts zo vaak als de 
voorzitter of 2 bestuursleden hierom vragen. 
 
De bijeenroeping van het sectiebestuur geschiedt door de hierboven genoemde personen, dan wel 
namens dezen door de secretaris, schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een 
termijn van ten minste zeven dagen. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden van het 
sectiebestuur worden in algemene bewoording als bijlage bijgevoegd. 
De taken van de coördinatoren staan beschreven in de betreffende functiebeschrijvingen. 
De actuele sectie indeling, de personele invulling van het sectiebestuur naar beroepsgroep of 
aandachtsgebied en de namen van de coördinatoren staan vermeld op de website van de SKML en in 
het jaarverslag van de sectie. 
 

Artikel 5: Geldmiddelen 

De sectie kan over geldmiddelen beschikken aan de hand van een sectiebegroting, die jaarlijks, vóór 
1 november, door het sectiebestuur aan het SKML-bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze 
begroting bevat alle inkomsten en uitgaven die met de werkzaamheden van de sectie te maken hebben. 
De sectiebegroting is onderdeel van de SKML-begroting. 
 
Het innen van de contributies van de deelnemers aan de rondzendingen 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 van de gelden wordt jaarlijks, binnen vier maanden na het verstrijken 
van het boekjaar (kalenderjaar), door de penningmeester van de sectie rekening en verantwoording 
afgelegd aan de penningmeester van het SKML-bestuur. 
 

Artikel 6: Eigendom van de gegevens van rondzendingen en geheimhouding 

De SKML is eigenaar van de gegevens die voortvloeien uit de rondzendingen. De sectie heeft echter 
volledig 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 van de SKML statuten bepaalde. 
 

Artikel 7: Slotbepalingen 

In alle gevallen waarin dit sectiereglement niet voorziet, geldt het Algemeen Reglement of de statuten 
van de SKKP. In alle gevallen die daarin niet zijn voorzien of die bijzondere uitleg behoeven, beslist 
het SKML-bestuur en overlegt indien nodig met de sectie. 


