
Reglement van de sectie Stolling  
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. 
In dit sectie reglement worden de voor de Sectie Stolling specifieke zaken geregeld. 
 
 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. 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. 

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

de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek. 
4. FNT: Federatie van Nederlandse Trombosediensten 
5. NVKC: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 
6. VHL: Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek 
7. RELAC: Referentie-instituut Laboratoriumonderzoek Antistollingscontrole 
8. Diagned: Diagnostica Associatie Nederland 
9. FHI: Federatie van Technologiebranches (Het Instrument) 
 
 

Artikel 2: Doel 

1. De sectie heeft ten doel: het bevorderen van het werk van de SKML op het gebied van trombose 
en hemostase, inclusief de interpretatie van de waarnemingen en de daaruit voortvloeiende 
klinische adviezen. Zij streeft dit doel na door het organiseren en evalueren van 
kwaliteitsbewakingsronden. 

2. Deze activiteiten vinden plaats volgens de normen en regels van de SKML en onder 
verantwoordelijkheid van de SKML. 

3. De SKML heeft recht van inzage van alle stukken die betrekking hebben op planning en 
organisatie van kwaliteitsbewakingsronden. 

 
 

Artikel 3: Het besturen van de sectie 

1. De sectie wordt geleid door personen, die samen het sectiebestuur vormen en die afkomstig zijn 
uit de relevante beroepsgroepen en relevante organisaties   (FNT, NVKC, VHL, RELAC, Diagned, 
FHI en Sanquin Bloedvoorziening). 
De leden worden door het SKML-Bestuur benoemd op voordracht van een beroeps- of 
wetenschappelijke vereniging op het relevante terrein van de sectie, zoals is vastgelegd (zie 
bijlage). 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De discipline, 
waaruit de voorzitter afkomstig is, is ook vastgelegd in de bijlage. De voorzitter is bestuurslid van 
het SKML-Bestuur. Indien de voorzitter niet als algemeen bestuurslid wil fungeren kan het 
sectiebestuur in overleg treden met het algemeen bestuur om een ander lid in het SKML-Bestuur 
af te vaardigen. 

3. Het niet volgen door het algemeen bestuur van de voordracht voor een sectiebestuurslid 
geschiedt niet eerder dan nadat het SKML-Bestuur met de sectie en met de betreffende beroeps- 
of wetenschappelijke vereniging naar behoren heeft overlegd. 



4. De sectie kan zich laten bijstaan door adviseurs. Deze hebben geen stemrecht. 
5. De sectie opereert vakinhoudelijk autonoom. 
6. 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. 
7. De leden van het sectiebestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna 

herbenoeming mogelijk is. 
8. Het sectiebestuur bestuurt in consensus. Besluiten worden in consensus genomen. Indien geen 

consensus wordt bereikt wordt er gestemd en worden besluiten genomen met de volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij stemming dient ten minste de helft van het aantal 
bestuursleden aanwezig te zijn. 

 
 

Artikel 4: Taken en werkwijze 

1. 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 SKML-Bestuur.   

2. Een sectie dient haar specifieke taken en verdere inrichting in een sectiereglement vast te leggen. 
Dit sectiereglement en wijzigingen ervan worden door het sectiebestuur voorbereid en ter 
goedkeuring voorgelegd aan het SKML-Bestuur. 

3. Het werk van de sectie wordt zo doelmatig mogelijk ingericht. De sectie kan hierbij gebruik maken 
van het facilitaire bureau van de SKML. De sectie maakt gebruik van één centrum of meerdere 
centra, die de expertise bezit(ten) van het produceren en verzenden van testmateriaal. Deze 
centra staan in contact met het facilitaire bureau voor wat betreft de organisatie en logistieke 
aspecten. 

4. De sectie is verantwoordelijk voor haar eigen sectiespecifieke deel van het kwaliteitssysteem van 
de SKML.  

5. Opslag en archivering van de gegevens uit rondzendingen gebeuren in een centrale database 
tenzij anders bepaald door SKML-Bestuur, op voorstel van het sectiebestuur. 

6. Het sectiebestuur legt haar afspraken met het centrum of centra en facilitair bureau vast in een 
contract, waarin afspraken worden gemaakt over de prestaties die moeten worden geleverd.  

7. Een verandering van de taakstelling wordt door het sectiebestuur in concept voorbereid en ter 
goedkeuring bij het SKML-Bestuur ingediend. 

8. Het sectiebestuur vergadert minstens vier keer per jaar of wanneer minimaal 2 bestuursleden er 
om vragen. 

9. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. 
 
 

Artikel 5:  Geldmiddelen 

1. 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 uitgaven die met de werkzaamheden van de sectie verband 
houden en waarbij tussen de secties vergelijkbare rekeneenheden worden gebruikt. Deze 
sectiebegroting is een onderdeel van de SKML-begroting. 
Op grond hiervan wordt door de sectie de hoogte van de contributie vastgesteld, zodat de 
begroting qua lasten en baten zoveel als mogelijk in evenwicht is. 

2. 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 

3. Omtrent de wijze van besteding der gelden wordt jaarlijks, binnen vier maanden na het verstrijken 
van het boekjaar, 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 

1. De SKML is eigenaar van de gegevens, die voortvloeien uit de rondzendingen. De sectie heeft 
echter volledige zeggenschap over de gegevens. 



2. 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. 

 
 

1.1. Artikel 7: Slotbepalingen 

1. In alle gevallen waarin het Sectie Reglement 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 
 
 
 
 
4 februari 2008 
j 
 
 
 



 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 
A. Castel, voorzitter van de Sectie (NVKC) 
O.D.M. Paauwe-Insinger, secretaris van de Sectie (FNT) 
S.J. Beurze, penningmeester (onafhankelijk) 
A.M.H.P. van den Besselaar, (RELAC) 
F. van der Graaf (VHL) 
C. M. Eckmann (Sanquin Bloedvoorziening) 
A.J.M. van der Heij-Koene (FHI) 
E.W. van der Poort (Diagned) 
A. Leyte (NVKC) 
 
Adviseurs: 
A. Sturk (NVKC) 
G.L.A. Reijnierse (NVKC) 
 
 
 
 
 
 
 


