
Het bestuur van de NVKC heeft medio 1997 het ini-
tiatief genomen om de activiteiten in de verschillende
regio's te inventariseren. Deze inventarisatie is in een
kleine werkgroep van regiovertegenwoordigers be-
sproken. De geselecteerde onderwerpen hebben
vooral betrekking op het nut voor verspreiding en
toepassing in andere regio's. In de paragraaf "aanbe-
velingen" wordt op de inventarisatie nader ingegaan.
De aanbevelingen, die zijn voortgekomen uit be-
staande activiteiten in bepaalde regio's, worden aan-
gevuld met activiteiten die de regio's in de toekomst
kunnen ontplooien. Het beleid van de NVKC is ge-
richt op het zo veel mogelijk in regioverband uitvoe-
ren van intercollegiale activiteiten. Realisatie op lan-
delijk niveau is soms niet haalbaar. Veel activiteiten
kunnen efficiënter regionaal worden uitgevoerd.

Organisatievormen en vergaderfrequenties van de
regio's
De regio's organiseren activiteiten op uiteenlopende
wijze. In tabel 1 worden de meest belangrijke onder-
werpen gerubriceerd weergegeven.
In de bijeenkomsten van de regio's worden thema's
besproken zoals onderwijs, bloedbank, afstemming
referentiewaarden, uniformering en standaardisering,
casusbesprekingen, (wetenschappelijke) voordrachten.

Na- en bijscholing
Er is een grote verscheidenheid in de wijze waarop de
regio's na- en bijscholing organiseren voor klinisch
chemici en medisch analisten. In een tweetal regio's
(Gelre en Noord) wordt er aan nascholing gedaan
voor medisch analisten. In 3 regio's worden PAOKC
bijeenkomsten georganiseerd. In de meeste regio's
worden er voordrachten in reguliere vergaderingen of

speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten ge-
houden. Soms vinden er casusbesprekingen plaats in
de vergaderingen.

Professionele samenwerking
De organisatorische samenwerkingsvormen tussen
ziekenhuizen en laboratoria (fusies e.d.) zijn niet
geïnventariseerd en worden dan ook niet besproken.
Uiteraard heeft dit wel invloed op de wijze waarop
professionele samenwerking in de toekomst kan wor-
den ingevuld. 
Professionele samenwerking bestaat in een aantal re-
gio's tot nu toe o.a. uit afstemming op het gebied van
"verzendbepalingen". Sommige regio's hebben over-
eenstemming bereikt over uniformering van referen-
tiewaarden of zijn hier nog mee bezig. In enkele
regio's worden pogingen ondernomen om tot profes-
sionele afstemming van subspecialisaties en aan-
dachtsgebieden te komen. In meerdere regio's wordt
gezamenlijk kwaliteitscontrole materiaal of andere
benodigdheden zoals bloedafnamematerialen inge-
kocht. Er worden (speciale) besprekingen gehouden
over de resultaten van de enquêtes of er worden aan-
bevelingen gedaan om te komen tot standaardisatie.
De waarneming bij afwezigheid vindt bijna altijd
plaats door collega's uit naburige ziekenhuizen of la-
boratoria.
De ontschotting van de klinische chemie t.o.v. de me-
dische microbiologie en/of toxicologie (TDM) is op
meerdere plaatsen onderwerp van discussie.

Aanbevelingen
De werkgroep is van mening, dat een aantal onder-
werpen extra aandacht verdient in de regio's. De aan-
bevelingen (tabel 2) zijn bedoeld om bruikbare activi-
teiten ook in de overige regio's gerealiseerd te
krijgen. Tevens worden er aanbevelingen genoemd,
waaraan met regionale inzet verder invulling kan
worden gegeven om het beroep van klinisch chemi-
cus zo goed mogelijk gestalte te geven.

De onderlinge ondersteuning en stimulering van gro-
tere projecten als kwaliteitssystemen, kwaliteitscon-
trole en standaardisatie kunnen op verschillende ma-
nieren worden georganiseerd. Er kunnen gezamenlijke
bijeenkomsten worden gehouden van klinisch che-
mici en de betreffende analisten alsmede bijeenkom-
sten van kwaliteitsfunctionarissen, hoofdanalisten of
andere betrokkenen. Er kunnen werkgroepjes worden
gevormd en documentatiesystemen worden opgezet
(b.v. regio's Den Haag en Utrecht). Ook andere on-
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derwerpen kunnen regionaal samen met analisten en
klinisch chemici en overige betrokkenen worden op-
gestart, zoals het gezamenlijk opzetten van controle-
dagen voor glucosemeters of het gezamenlijk evalu-
eren van aan te schaffen apparatuur.
Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten,
themadagen en casusbesprekingen in de regio of sa-
men met andere regio's kan zeer vruchtbaar zijn
m.b.t. kennisvergroting en het bereiken van regionale
consensus (b.v. jaarlijkse themadagen in de regio
Zuid Limburg). Hierbij kunnen clinici en externe
sprekers worden betrokken. Casusbesprekingen kun-
nen ook bij toerbeurt worden gehouden m.b.v. be-
schikbare casuïstiek, zoals Check Sample Program

(uitgegeven door de American Society of Clinical Pa-
thologists, Dept. 77-3462, Chicago, IL 60678-3462,
USA, E-mail: http://www.ascp.org).

Slotopmerkingen
De werkgroep hoopt met het bovenstaande een aanzet
te geven voor het vruchtbaar gebruiken in de ver-
schillende regio's van reeds elders ontwikkelde acti-
viteiten. Indien er behoefte bestaat aan nadere infor-
matie over bepaalde onderwerpen, dan kunt u een en
ander uiteraard bij de betreffende regio (zie Almanak)
opvragen of eventueel bij de werkgroep. Regio's kun-
nen ook op eigen initiatief activiteiten kenbaar maken
aan andere regio's.

Tabel 1. Samenvatting van de enquête in 1997 naar regionale organisatievormen en activiteiten

Onderwerp Inventarisatie

Organisatievormen Regio Noord: vereniging

Regio Utrecht & Regio Vliet/Oude Rijn: reglement

Overige: informeel

Vergaderfrequentie 8 Regio's: maandelijks

Overige: elke 2 tot 3 maanden

Overleg KF (KwaliteitsFunct.) Sommige regio's: separaat

Regio's Utrecht en Limburg: samen met klinisch chemici

Overleg BB (BloedBank) Sommige regio's: overleg met BB

Regio Noord: vertegenwoordiging BB in regio-overleg

Overige activiteiten Soms regionaal overleg m.b.t. kwaliteitscontrole en LIS (b.v. Labosys)

Tabel 2. Overzicht van aanbevelingen

Activiteiten Aanbevelingen

Scholing medisch analisten Samen met NVML organiseren van na- en bijscholing van algemene of bijzondere onderwerpen

Scholing & training klinisch chemici Houden van casus besprekingen

Houden van (wetenschappelijke) voordrachten

Organiseren van thema dagen/avonden

Intervisie

Kwaliteitszorg & Standaardisatie Kwaliteitscontrole/standaardisatie organiseren en bespreken

Bespreken, afstemmen en samenstellen van het kwaliteitshandboek

Professioneel Onderlinge afstemming professionele aandachtsgebieden

Vertegenwoordiging bloedbank formaliseren (vertegenwoordiging in medische advies commissie
of bloedbank permanent uitnodigen)

Activiteiten m.b.t. zorg uitbouwen: b.v. protocollen, casus- en patiëntbesprekingen,
hemovigilantie

Afstemming van activiteiten met andere laboratorium disciplines

Opzetten van transmurale dienstverlening: b.v. eerste en tweede lijn, GGZ  en verpleegtehuizen

Interregionaal Groepsintervisie (zie folder NVKC)

Uitwisseling beleidsplannen en jaarverslagen regio's

Uitwisseling van kennis en inzichten met commissies en werkgroepen NVKC


