
1 

 

Visitaties Pathologielaboratoria 
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Pathologielaboratoria krijgen tegenwoordig te maken met diverse visitaties; voor het behalen van de 
CCKL of de ISO accreditatie, voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en baarmoederhalskanker en 
dan ook de visitatie door de beroepsvereniging uitgevoerd door de Landelijke Visitatie Commissie 
(LVC). Gevisiteerd worden kost de laboratoria geld maar vooral ook tijd. Hiervoor moet men vaak 
lange vragenlijsten worden ingevuld. De indruk bestaat dat sommige laboratoria een beetje 
“visitatiemoe” zijn. Het is steeds lastiger om de pathologen en laboratoriummedewerkers 
enthousiast te krijgen voor weer een visitatie. 
 
Een vraag die vaker aan de LVC leden wordt gesteld is: waarom nog een LVC visitatie als we al ISO 
15189 geaccrediteerd zijn? De commissieleden kunnen deze vraag goed begrijpen, er is inderdaad 
enige overlap die we zoveel mogelijk willen voorkomen. Hiervoor gaat de LVC zich de komende jaren 
sterk maken, evenals voor vereenvoudiging van de in te vullen vragenlijsten, aan te leveren verslagen 
etc.  Echter de 5-jaarlijkse LVC visitatie is nodig om o.a. te voldoen aan de herregistratie criteria van 
de RGS.  Juist daarom focust de visitatiecommissie zich op andere onderwerpen dan de ISO. De LVC 
visitatie is een Medische visitatie waarbij de domeinen ‘Vakgroep functioneren’, ‘Professionele 
ontwikkeling’, ‘Domein van zorg’ en ‘Cliëntenperspectief’ worden uitgediept, zaken die door de ISO 
niet getoetst worden. Bij deze visitatie wordt er ter plaatse onderzoek verricht naar de 
omstandigheden en de manier waarop collega’s het beroep uitoefenen op grond van de op dat 
moment geldende kwaliteitsnormen. Het belangrijkste doel van de visitatie is dan ook om de 
vakgroep een spiegel voor te houden m.b.t het eigen functioneren, en eventuele verbeteringen 
daarin. 
 

 
 
In 2017 zijn er door de LVC 10 pathologieafdelingen gevisiteerd. Bij de visitaties bleek dat de 
adviezen en de aanbevelingen van de vorige visitaties over het algemeen goed waren opgevolgd. 
Sommige vakgroepen konden het visitatierapport ook gebruiken om in de richting van het bestuur 
enige druk uit te oefenen om verbeteringen te realiseren zoals bv het verkrijgen van voldoende 
laboratoriumruimte, een verbouwing, of het aanstellen van extra personeel.  Er werd 1 maal een 
voorwaarde gegeven met betrekking tot de organisatiestructuur. Er werd 5 maal een zwaarwegend 
advies en - 80 maal een aanbeveling gegeven. De zwaarwegende adviezen hadden bijvoorbeeld 
betrekking op management informatie, plan van aanpak na analyse van de KISZ en Quick Scan en 
visievorming voor samenwerking in de regio. Een paar vaker voorkomende aanbevelingen waren o.a.  
ten aanzien van uniformering van verslagen en aanvullende berichten, deelspecialisatie, evaluatie/ 
objectiveren van de werkdruk, monitoren van doorlooptijden. 
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De LVC zal in de nabije toekomst aandacht hebben voor verder professionalisering o.a. ten aanzien 
van normen waaraan de laboratoria moeten voldoen en ook spiegelindicatoren, deze nog helderder 
te verwoorden zodat het voor iedere vakgroep duidelijk is wat er verwacht wordt.  De LVC zal zich 
daarnaast inzetten om de visitaties zo eenvoudig mogelijk te maken door bv geen onnodige/dubbele 
formulieren in te laten vullen en minder maar beter geselecteerde verslagen en coupes aan te 
vragen. Wellicht dat de ISO en LVC  visitaties gecombineerd kunnen gaan worden, hierover is de LVC 
al in gesprek geweest met de commissie kwaliteit en er lijken wel mogelijkheden om dit te realiseren 
in de toekomst. 
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