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(potentiële) belangenverstrengeling

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• geen
• geen

• geen
• In dienst bij Bevolkingsonderzoek
Zuid

Disclosure belangen spreker
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Kwaliteit organisatie
Gezamenlijke inspanning

 Kaderstellend: RIVM

 Controlerend en ondersteunend: Screeningsorganisaties

 MDL en pathologie: 
 vakinhoudelijk normerend
 controle op toelating en naleving middels audits
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Kwaliteitseisen waarom?
 Doel BVO darmkanker

Behalen van gezondheidswinst door het voorkomen of tijdig ontdekken 
van darmkanker bij mensen die géén klachten hebben

 Kwaliteitseisen 
Noodzakelijk voor optimale en aantoonbare zorgvuldigheid, 
patiëntveiligheid en uniformiteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker
Worden gebruikt voor zowel toelating (toelatingseisen) als 
kwaliteitsborging van de uitvoering van coloscopieën en PA diagnostiek 
(auditeisen)
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Kwaliteit hoe?
 Kwaliteit controleren/borgen/verbeteren

 Spiegelen “wat onder beroepsgenoten gebruikelijk is”
 Normen audits

 Vertrouwen
 Beroepsgenoten onderling
 Medici en maatschappij (transparantie)

 Verbinden
 Gezamenlijke zelfevaluatie en maken van verbeterplannen



Kwaliteit hoe?
Toetsen van coloscopiecentra en pathologielaboratoria op de 
landelijk vastgestelde auditeisen en het meest recente protocol 
voor toelating en auditing:

 Toelating en auditing coloscopiecentra en endoscopisten; 
nov. 2015 - versie 4.0  

 Toelating en auditing pathologielaboratoria; 
nov. 2015 – versie 4.0



Regionaal coördinerend MDL-arts / Patholoog

 RCMDL
Verbinding tussen coloscopiecentra/deelnemende MDL-artsen 
en de screeningsorganisatie (SO). Géén directe relatie met 
RIVM.

 RCP
Verbinding tussen pathologielaboratoria / deelnemende 
pathologen en de  screeningsorganisatie (SO). Géén directe 
relatie met RIVM.



Voorbeeld (“weegnorm”) (1)
Kwaliteitsbeleid: 
auditeis 6.2 Interne kwaliteitsborging (pathologielaboratoria)
 Er is een ingericht en onderhouden intern kwaliteitssysteem
 Jaarlijkse interne audit met betrekking tot de uit te voeren kritische 

werkzaamheden



Voorbeeld (“weegnorm”) (2)
Weging
 Het laboratorium / de vakgroep heeft een geaccrediteerd/of 

gecertificeerd kwaliteitssysteem (Streefnorm)
 Het laboratorium / de vakgroep voert een adequaat kwaliteitsbeleid 

(Basisnorm)
 Het laboratorium / de vakgroep toont incidentele tekortkomingen op het 

gebied van kwaliteitsbeleid (Aanbeveling)
 Het laboratorium / de vakgroep toont structurele tekortkomingen op het 

gebied van kwaliteitsbeleid (Zwaarwegend advies)
 Het laboratorium / de vakgroep beschikt niet over een herkenbaar 

kwaliteitsbeleid (Voorwaarde) 



Waarde categorieën door RCMDL / RCP (1)
Voorwaarden (V)
Indien ten aanzien van essentiële onderdelen bepaalde ernstige tekortkomingen zijn 
geconstateerd. Voorwaarden dienen binnen de tijd die het auditteam aangeeft te zijn 
uitgevoerd, maar maximaal binnen drie maanden.

Zwaarwegend adviezen (ZA)
Indien ten aanzien van één of meer onderdelen tekortkomingen zijn 

geconstateerd die weliswaar voor het moment acceptabel zijn, maar die in de 
naaste toekomst zouden moeten worden verbeterd. Zwaarwegende adviezen 
dienen binnen maximaal zes maanden te zijn uitgevoerd.



Waarde categorieën door RCMDL / RCP (2)

Aanbevelingen (A)
Indien de praktijkvoering op één of meer onderdelen kan worden verbeterd. 
Aanbevelingen dienen in principe binnen maximaal twaalf maanden maar voor de 
volgende audit te zijn uitgevoerd.



AnalyzIT
Doel
Betrouwbare data creëren t.b.v. audits en t.b.v. 
centra, pathologielaboratoria en 
screeningsorganisaties

 Project loopt 2015-2016
 In 2016 wordt gestart met toegang voor 

coloscopiecentra tot voor hen relevante rapportages 
(AnalyzIT). 



Resultaten audits
pathologielaboratoria (1)

Algemene indrukken
 Laboratoria over het algemeen tevreden over organisatie en ondersteuning

 Aanleveren data en analyse hiervan moeizaam ervaren (AnalyzIT), pathologen
beschikten niet over juiste data

 Onvrede over logistieke rompslomp EQA (bijscholing/kennistoets)

 In toenemende mate worden Pathassers ingezet

 Onvoldoende synergie tussen resultaten audits MDL en audits PA



Resultaten audits
pathologielaboratoria (2)

Resultaten
 Auditoren over het algemeen tevreden over de manier waarop invulling is 

gegeven aan verbeterpunten: vaak concrete verbeteracties (bijv. aanpassingen
uitsnijkamer, concrete plannen m.b.t. fusietrajecten tussen ziekenhuizen en PA-
laboratoria)

 Doorlooptijden en indicatoren (bijv. hooggradige adenomen) vrijwel overal binnen
de normen

 Weinig serrated lesies?



Resultaten audits 
pathologielaboratoria (3)

Resultaten
 Niet alle laboratoria beschikken over barcode en of adequaat LMS systeem

(ondanks accreditatie)

 Belangrijkste “resultaat”: het meedoen aan een visitatie/audit heeft een
“zelfreinigend vermogen” voor een PA afdeling tot gevolg
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