Competentieverklaring
Klinisch Chemisch Laboratorium
Bernhoven
De Medisch Coördinator van het klinisch chemisch laboratorium Bernhoven verklaart het volgende
inzake de competenties van de afdeling voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, het
analyseren van ruwe data, het klaarmaken van transfusiecomponenten, het opwerken van semen en
het interpreteren en rapporteren van de gevonden resultaten:
•

Het laboratorium is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd conform de ISO 15189:2012
en ISO 22870 norm onder nummer M207.

•

Het klinisch chemisch laboratorium voldoet aan de eisen van de WVKL met betrekking tot het in
ontvangst nemen na verkrijgen en bewerken van semen ten behoeve van partnerdonatie en
alleen voor gebruik in het eigen ziekenhuis.

• Elk diagnostisch onderzoek en geautoriseerde rapportage valt onder de scope, inzichtelijk via de
website https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/815/original/M207scn.pdf?1544634033. Uitslagen geproduceerd door verwijzingslaboratoria worden kenbaar
gemaakt via aparte rapportage of zijn opvraagbaar via het laboratorium.
•

Wijzigingen in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek die van belang zijn voor de aanvrager
zullen duidelijk naar de aanvrager van het onderzoek worden gecommuniceerd.

•

Twijfels over de betrouwbaarheid en/of rectificaties van uitslagen worden onverwijld
gecommuniceerd naar de betreffende aanvrager.

•

De uitvoering van de bloedafname en de analyse wordt verricht door competent personeel.

•

De afdeling doet mee aan kwaliteitsrondzending/ringonderzoek voor die bepalingen waar dit
beschikbaar is bij daarvoor binnen het vakgebied algemeen geaccepteerde organisaties (i.e.
SKML, ECAT).

•

Indien voor een diagnostisch onderzoek geen kwaliteitsrondzending/ringonderzoek beschikbaar
is zet de afdeling zich in om op enige wijze vast te stellen dat de betreffende onderzoeksmethode
valide resultaten geeft voor de beschreven toepassing.

•

Het vaststellen van de geschiktheid van de methode en het autoriseren van de uitslagen vindt
plaats door geregistreerde klinisch chemici. De laboratoriumrapportage is voorzien van de meest
recente referentiewaarden, indien van toepassing worden de leeftijds- en geslachtafhankelijke
referentiewaarden gehanteerd.

•

De afdeling en de daarbij horende specialisten worden periodiek gevisiteerd door externe partijen
zoals NIAZ en de Raad van Accreditatie. Teven vindt periodiek een visitatie van de vakgroep
plaats door leden van de beroepsvereniging NVKC.

•

Bernhoven handelt op basis van de NEN 7510, informatiebeveiliging. Hieruit volgt dat een ieder
binnen Bernhoven gehouden is aan privacyreglementen om zo te bewerkstelligen dat
persoonlijke informatie over patiënten alleen inzichtelijk/herkenbaar is voor diegene waar dat uit
professioneel oogpunt van belang is.

•

Voor vragen betreffende laboratoriumdiagnostiek kunt u tijdens kantooruren terecht bij de
administratie van het laboratorium via 0413-401911 of per email: labinfo@bernhoven.nl

•

Er is via de receptie van het ziekenhuis (0413-404040) dag en nacht een laboratoriumspecialist /
klinisch chemicus bereikbaar voor patiëntgerelateerde vragen met een spoedeisend karakter.

Dr. ir. J.H.C Diris, Medisch Coördinator, Klinisch Chemisch Laboratorium Bernhoven.

