scope

EXPERTISE, DIENSTVERLENING EN KLANTENRELATIES
KWALITEIT VAN MEDISCHE LABORATORIA
COMMISSIE VOOR PATHOLOGISCHE ANATOMIE

DOCUMENTAIRE AUDIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE
LABORATORIA VOOR PATHOLOGISCHE ANATOMIE

DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT
DOCUMENTAIRE AUDIT - PERSONEELSBEHEER
ENQUETE 2016

WIV/Documentaire audit KS
Expertise, dienstverlening en klantenrelaties
Kwaliteit van medische laboratoria
J. Wytsmanstraat, 14
1050 Brussel | België
www.wiv-isp.be

ISSN: 2294-3382

Commissie voor pathologische anatomie
WIV (secretariaat)

TEL:

+32 2 642 55 22

Verantwoordelijke
erkenningen:
Verbeke H.

TEL :
e-mail:

+32 2 642 52 95
Hannelien.Verbeke@wiv-isp.be

Vervanger
verantwoordelijke
erkenningen:
Dierick AM.

TEL:
e-mail:

+32 2 642 53 95
Anne-Marie.Dierick@wiv-isp.be

FAX:

+32 2 642 56 45

Commissie voor pathologische anatomie:
NL: https://www.wiv-isp.be/QML/commission-anapath/document_nl/composition_commission_nl2013-2018.htm
FR: https://www.wiv-isp.be/QML/commission/document_fr/composition_commission_fr.htm

Commissievergadering: 23/01/2017
Toestemming verspreiding rapport: Door H. Verbeke, secretariaat van de Commissie voor
pathologische anatomie op 20/02/2017.

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.
FORM 43/124/N V7 (toepassingsdatum : 18/01/2016).

2/87

INHOUDSTAFEL
1.

INLEIDING ...................................................................................................................................... 4
1.1
1.2

2

EVALUATIE .................................................................................................................................... 4
2.1
2.2
2.3

3

OPLEIDINGSPLAN/-FICHE EN BEVOEGDHEIDSVERKLARING ......................................................... 14
BEVOEGDHEDENMATRIX.......................................................................................................... 15
FUNCTIEBESCHRIJVING VAN DE LABORATORIUMDIRECTEUR....................................................... 15

INDIVIDUELE RESULTATEN ...................................................................................................... 17
5.1
5.2
5.3

6

OPLEIDINGSPLAN/-FICHE EN BEVOEGDHEIDSVERKLARING ........................................................... 5
BEVOEGDHEDENMATRIX............................................................................................................ 8
FUNCTIEBESCHRIJVING LABORATORIUMDIRECTEUR .................................................................. 11

DISCUSSIE ................................................................................................................................... 14
4.1
4.2
4.3

5

OPLEIDINGSPLAN/-FICHE EN BEVOEGDHEIDSVERKLARING ........................................................... 4
BEVOEGDHEDENMATRIX............................................................................................................ 5
FUNCTIEBESCHRIJVING LABORATORIUMDIRECTEUR .................................................................... 5

RESULTATEN ................................................................................................................................ 5
3.1
3.2
3.3

4

DOEL VAN DE DOCUMENTAIRE AUDIT.......................................................................................... 4
VRAAGSTELLING ....................................................................................................................... 4

OPLEIDINGSPLAN/-FICHE EN BEVOEGDHEIDSVERKLARING ......................................................... 17
BEVOEGDHEDENMATRIX.......................................................................................................... 32
FUNCTIEBESCHRIJVING VAN DE LABORATORIUMDIRECTEUR....................................................... 36

VOORBEELDEN .......................................................................................................................... 50
6.1
6.2
6.3

OPLEIDINGSPLAN/-FICHE EN BEVOEGDHEIDSVERKLARING ......................................................... 50
BEVOEGDHEDENMATRIX.......................................................................................................... 67
FUNCTIEBESCHRIJVING VAN DE LABORATORIUMDIRECTEUR....................................................... 80

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.
FORM 43/124/N V7 (toepassingsdatum : 18/01/2016).

3/87

1. Inleiding
1.1

Doel van de documentaire audit

Deze documentaire audit had als doel de voortgang van de implementatie van het
kwaliteitssysteem in het kader van het Koninklijk Besluit (KB) van 05/12/2011 in de
laboratoria voor pathologische anatomie op te volgen.

1.2

Vraagstelling

In de loop van 2016 werden de laboratoria bevraagd over de implementatie van een aantal
kwaliteitsdocumenten m.b.t. de opleiding van personeel en de plaatsvervanging van de
laboratoriumdirecteur.
De documentaire audit bestond uit:
1. het opvragen van een ingevuld opleidingsplan/-fiche en bevoegdheidsverklaring van
een personeelslid naar keuze
2. het opvragen van de bevoegdhedenmatrix
3. het opvragen van de functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur en een “Service
level agreement” (SLA) met een ander laboratorium indien slechts één verstrekker in
het laboratorium werkzaam is

2

Evaluatie

De evaluaties werden uitgevoerd door Hannelien Verbeke en Anne Marie Dierick,
respectievelijk verantwoordelijke en plaatsvervanger “erkenningen laboratoria voor
pathologische anatomie”.
De opgevraagde documenten werden inhoudelijk geëvalueerd op basis van de aanwezigheid
van vooropgestelde items.
Voor elk van de items werd een score toegekend als volgt:
- volledig beschreven of uitgewerkt: 1
- onvolledig/onvoldoende of slechts gedeeltelijk beschreven of uitgewerkt: 0.5
- niet beschreven/uitgewerkt: 0
Voor elk laboratorium werd de globale score berekend (= som van de scores van alle
geëvalueerde items) uitgedrukt in percentage.
2.1

Opleidingsplan/-fiche en bevoegdheidsverklaring
- Doel en/of omschrijving van de taak/functie waarvoor het personeelslid wordt
opgeleid (m.a.w. is het duidelijk wat de opleiding inhoudt?)
- Stappenplan: opsomming van de verschillende taken waarvoor het personeelslid
wordt opgeleid en de werkwijze van de opleiding (lezen procedures, meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding, zelfstandig uitvoeren)
- Datum/data van de opleiding per opleidingsstap
- Naam en paraaf van de persoon in opleiding per opleidingsstap
- Naam/initialen en paraaf van de supervisor per opleidingsstap
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- Objectieve criteria waarop de bevoegdheidsverklaring gesteund is
- Bevoegdheidsverklaring (datum, handtekening medewerker en handtekening
verantwoordelijke)
2.2

Bevoegdhedenmatrix

2.3

Functiebeschrijving laboratoriumdirecteur
-

3

Secretariaat
Technologen
Pathologen
Laboratoriumdirecteur
Bioveiligheidscoördinator
Kwaliteitssysteembeheerder
Plaatsvervanger voor elk van de medewerkers of taak/functie

Taken en bevoegdheden (cfr. Praktijkrichtlijn paraaf 4.1.1.4)
Opleiding, kennis en ervaring
Delegatie van taken in diens aanwezigheid
Vervanging

Resultaten

In totaal werden 81 erkende laboratoria voor pathologische anatomie bevraagd. Vier daarvan
hebben hun medewerking aan de documentaire audit niet verleend.
3.1

Opleidingsplan/-fiche en bevoegdheidsverklaring

Uit 53 van de 81 opleidingsfiches (65%) kon duidelijk worden afgeleid wat de opleiding
inhoudt (zie figuur 3.1 en 3.2A). Een half punt werd toegekend aan 10 laboratoria (12%,
figuur 3.2A) waarvan 4 laboratoria in een procedure hadden beschreven wat de opleiding
voor een welbepaalde taak of functie inhoudt, maar dit niet in de fiche hadden uitgewerkt.
Vier andere laboratoria van deze tien hadden niet vastgelegd voor welke taken het
personeelslid opgeleid wordt behorend tot de functie die hem/haar wordt toegekend en/of
niet gerefereerd naar de procedure waar dit wel is uitgewerkt. Aan 9 laboratoria werden geen
punten voor dit item toegekend omdat niet kon worden afgeleid voor welke functie/taak het
personeelslid opgeleid wordt. De opleidingsfiche van 9 laboratoria werd niet ontvangen
waaronder de 4 laboratoria die niet hebben deelgenomen aan de documentaire audit.
Een stappenplan was uitgewerkt bij 45 laboratoria (56%, figuur 3.1 en 3.2B). 22 laboratoria
(27%) beschikten slechts over een gedeeltelijk uitgewerkt stappenplan (figuur 3.2B). In 12
opleidingsfiches van deze 22 laboratoria was de werkwijze (lezen SOPs, meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding, zelfstandig uitvoeren) niet uitgewerkt. Bij de 10 overige
laboratoria die een half punt kregen toegekend, was het stappenplan niet vastgelegd en was
het bijgevolg niet duidelijk welke taken er dienden te worden mee gevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding en zelfstandig uitgevoerd. 14 laboratoria (17%) kregen een score 0 waarvan 5
laboratoria in hun opleidingsfiche noch de werkwijze noch de taken waarvoor het
personeelslid wordt opgeleid hadden vastgelegd of uitgewerkt.
De data van elke te ondernemen stap in de opleiding werden correct geregistreerd in 49
opleidingsfiches (60%, figuur 3.1 en 3.2C). Bij 21 laboratoria (26%) was het onduidelijk of er
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een datum voor elke opleidingsstap (inclusief de data voor het meevolgen van de taak, het
uitvoeren onder begeleiding en het zelfstandig uitvoeren) wordt geregistreerd (figuur 3.2C).
Zo werd in 16 opleidingsfiches enkel de begindatum van de opleiding en/of de einddatum, de
datum van beoordeling of de datum van de bevoegdheidsverklaring geregistreerd. Data van
opleiding werden niet geregistreerd in 2 laboratoria.
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Figuur 3.1 Percentage laboratoria waarbij de geëvalueerde items duidelijk konden worden vastgesteld in de
opleidingsfiche
In de bovenstaande figuur wordt het percentage laboratoria (n=81) weergegeven dat een score 1 kreeg voor de uitwerking
en aanwezigheid van de geëvalueerde items in de opleidingsfiche.

Op twee opleidingsfiches na, was in alle opleidingsfiches duidelijk vermeld welk
personeelslid werd opgeleid. Toch kon in 52 opleidingsfiches (64%) geen paraaf van de
persoon in opleiding na elke opleidingsstap worden vastgesteld waarvoor slechts een half
punt werd toegekend. De naam en een paraaf van de persoon in opleiding na elke
opleidingsstap was aanwezig op 18 opleidingsfiches (22%, figuur 3.1 en 3.2D).
De naam en/of initialen en de paraaf van de supervisor (de persoon die het personeelslid
opleidt) na elke opleidingsstap was aanwezig in de opleidingsfiches van 15 laboratoria (19%,
figuur 3.1 en 3.2E). In 39 opleidingsfiches (48%, figuur 3.2E) was niet duidelijk of zowel de
naam of initialen van de supervisor als diens paraaf na elke opleidingsstap aanwezig zijn.
Voor 27 laboratoria (33%) kon niet duidelijk worden afgeleid wie het personeelslid heeft
opgeleid en ontbrak eveneens een paraaf van de supervisor na elke opleidingsstap.
De objectieve criteria op basis waarvan een personeelslid bevoegd verklaard wordt, zijn
uitgewerkt in 32 laboratoria (40%, figuur 3.1 en 3.2F). De criteria waren onvoldoende
uitgewerkt in 6 laboratoria (7%) en 43 laboratoria (53%) beschikten niet over vooropgestelde
objectieve criteria waarop de bevoegheidsverklaring gesteund is (figuur 3.2F).
Een bevoegheidsverklaring met datum, handtekening van de medewerker en
handtekening van de verantwoordelijke persoon was aanwezig in 27 laboratoria (33%, figuur
3.1 en 3.2G). De bevoegdheidsverklaring was onvoldoende uitgewerkt in 39 laboratoria
(48%) waarbij in 29 laboratoria minstens de handtekening van het personeelslid in opleiding
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ontbrak. 15 laboratoria (19%, figuur 3.2G) hadden geen bevoegdheidsverklaring voor elk
personeelslid uitgewerkt.

Figuur 3.2 Percentage laboratoria met hun respectievelijke scores voor elk van de geëvalueerde items m.b.t. de
opleidingsfiche
De laboratoria kregen een evaluatiescore (0, 0.5, 1) toegekend voor elk geëvalueerd item: doel/omschrijving taak/functie (A);
stappenplan (B); data opleiding (C); naam en paraaf persoon in opleiding (D); naam/initialen en paraaf supervisor (E);
objectieve criteria (F); bevoegdheidsverklaring (G). In de taartdiagrammen wordt voor elke score het gemiddelde percentage
laboratoria (n=81) weergegeven.
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Elk laboratorium kreeg een globale score (som van de scores van alle geëvalueerde items
uitgedrukt in percentage) toegekend. Een overzicht van deze globale scores is weergegeven
in figuur 3.3.
22 laboratoria behaalden voor de opleidingsfiche een globale score van meer dan 75%. Een
globale score tussen 50% en 75% werd toegekend aan 33 laboratoria. 26 laboratoria
scoorden ondermaats (≤ 50%).
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Figuur 3.3 Aantal laboratoria onderverdeeld in drie groepen op basis van de globale score (%) voor de
opleidingsfiche
Voor de opleidingsfiche werd voor elk laboratorium een globale score berekend: d.i. de som van de scores
toegekend aan alle geëvalueerde items uitgedrukt in percentage. Op basis van de globale score werden de
laboratoria in drie groepen onderverdeeld: score ≤ 50%, score 50% < x ≤ 75%, score 75% < x ≤ 100%.

3.2

Bevoegdhedenmatrix

Van de 81 laboratoria waarvan de bevoegdhedenmatrix werd geëvalueerd, was in
respectievelijk 64 (79%) en 67 (83%) laboratoria het secretariaat en de technologen in de
bevoegdhedenmatrix uitgewerkt (figuur 3.4 en figuur 3.5A en B). De bevoegdheden van de
pathologen waren uitgewerkt in 58 (72%) bevoegdhedenmatrices (figuur 3.4 en 3.5C). De
laboratoriumdirecteur was opgenomen in de bevoegdhedenmatrix van 48 (59%)
laboratoria
(figuur
3.4
en
3.5C).
De
bioveiligheidscoördinator
en
de
kwaliteitssysteembeheerder waren opgenomen in respectievelijk 33 (41%) en 52 (64%)
bevoegdhedenmatrices (figuur 3.4 en 3.5D en E).
Een plaatsvervanger voor elke functie kon worden vastgesteld in 29 (36%) laboratoria
(figuur 3.4 en 3.5F). In 35 (43%) laboratoria kon niet voor elke functie een plaatsvervanger
worden teruggevonden of was niet voor alle taken plaatsvervanging voorzien. Meer bepaald
kon in 20 bevoegdhedenmatrices niet voor alle taken een plaatsvervanger worden
teruggevonden en was er in respectievelijk 6, 5 en 12 bevoegdhedenmatrices geen
vervanger voor de bioveiligheidscoördinator, de kwaliteitssysteemberheerder en de
laboratoriumdirecteur aangeduid. De plaatsvervanging was niet uitgewerkt in 8
bevoegdhedenmatrices.
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9 laboratoria beschikten niet over een bevoegdhedenmatrix waaronder de 4 laboratoria die
niet aan de documentaire audit hebben deelgenomen.
90%
80%
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Figuur 3.4 Percentage laboratoria waarbij de geëvalueerde items duidelijk konden worden vastgesteld in de
bevoegdhedenmatrix
In de bovenstaande figuur wordt het percentage laboratoria (n=81) weergegeven dat een score 1 kreeg voor de
aanwezigheid van de geëvalueerde items in de bevoegdhedenmatrix.
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Figuur 3.5 Percentage laboratoria met hun respectievelijke scores voor elk van de geëvalueerde items
m.b.t. de bevoegdhedenmatrix
De laboratoria kregen een evaluatiescore (0, 0.5, 1) toegekend voor elk geëvalueerd item: secretariaat (A);
technologen
(B);
pathologen
(C);
laboratoriumdirecteur
(D);
bioveiligheidscoördinator
(E);
kwaliteitssysteembeheerder (F); plaatsvervanging (G). In de taartdiagrammen wordt voor elke score het
gemiddelde percentage laboratoria (n=81) weergegeven.
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Elk laboratorium kreeg een globale score (som van de scores van alle geëvalueerde items
uitgedrukt in percentage) toegekend. Een overzicht van deze globale scores is weergegeven
in figuur 3.6.
39 laboratoria behaalden voor de bevoegdhedenmatrix een globale score van meer dan
75%. Een globale score tussen 50% en 75% werd toegekend aan 20 laboratoria. 22
laboratoria scoorden ondermaats (≤ 50%).
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Figuur 3.6 Aantal laboratoria onderverdeeld in drie groepen op basis van de globale score (%) voor de
bevoegdhedenmatrix
Voor de bevoegdhedenmatrix werd voor elk laboratorium een globale score berekend: d.i. de som van de scores
toegekend aan alle geëvalueerde items uitgedrukt in percentage. Op basis van de globale score werden de
laboratoria in drie groepen onderverdeeld: score ≤ 50%, score 50% < x ≤ 75%, score 75% < x ≤ 100%.

3.3

Functiebeschrijving laboratoriumdirecteur

De taken en bevoegdheden van de laboratoriumdirecteur zoals vastgelegd in de
praktijkrichtlijn paragraaf 4.1.1.4 waren volledig uitgewerkt in de functiebeschrijving van 14
laboratoria (17%, figuur 3.7 en 3.8A). In 61 functiebeschrijvingen (75%) waren de taken en
bevoegdheden van de laboratoriumdirecteur onvoldoende uitgewerkt en niet conform de lijst
van taken en bevoegdheden zoals opgesomd in paragraaf 4.1.1.4 van de praktijkrichtlijn
(figuur 3.8A). In 6 laboratoria (7%) waarvan 4 niet deelnemende laboratoria waren de taken
en bevoegdheden van de laboratoriumdirecteur niet beschreven (figuur 3.8A).
De gewenste opleiding, kennis en ervaring van de laboratoriumdirecteur waren vastgelegd
in 38 functiebeschrijvingen (47%, figuur 3.7 en 3.8B). In 27 laboratoria (33%) waren de
opleiding, kennis en ervaring slechts gedeeltelijk beschreven in de functiebeschrijving van de
laboratoriumdirecteur (figuur 3.8B). Meer bepaald ontbrak in 20 van deze 27
functiebeschrijvingen wat de gewenste kennis en ervaring van de laboratoriumdirecteur dient
te zijn. In 16 laboratoria (20%) was de gewenste opleiding, kennis en ervaring van de
laboratoriumdirecteur niet beschreven in de functiebeschrijving.
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Figuur 3.7 Percentage laboratoria waarbij de geëvalueerde items duidelijk konden worden vastgesteld in
de functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur
In de bovenstaande figuur wordt het percentage laboratoria (n=81) weergegeven dat een score 1 kreeg voor de
aanwezigheid van de geëvalueerde items in de functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur.

17 laboratoria (21%) hadden in de functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur
beschreven of er al dan niet taken in diens aanwezigheid worden gedelegeerd aan andere
personeelsleden alsook welke taken er worden gedelegeerd indien van toepassing (figuur
3.7 en 3.8C). In 20 functiebeschrijvingen (25%) was beschreven dat er taken worden
gedelegeerd aan andere personeelsleden maar het was niet duidelijk om welke taken het
gaat en/of aan wie ze gedelegeerd worden (figuur 3.8C). In 44 laboratoria (54%) kon niet
duidelijk worden vastgesteld of de laboratoriumdirecteur al dan niet taken delegeert aan
andere personeelsleden (figuur 3.8C).
In 62 functiebeschrijvingen is er beschreven dat er een plaatsvervanger voor de
laboratoriumdirecteur voorzien is. Welke taken er worden overgenomen door de
plaatsvervanger van de laboratoriumdirecteur is vastgelegd bij 17 laboratoria (21%) (hetzij in
de functiebeschrijving, hetzij in de bevoegdhedenmatrix) (figuur 3.7 en 3.8D). Bij 45
laboratoria (56%) kon niet duidelijk worden vastgesteld welke taken er worden overgenomen
door de plaatsvervangende zorgverlener in afwezigheid van de laboratoriumdirecteur (figuur
3.8D). In 19 functiebeschrijvingen (23%) was niet beschreven of er een plaatsvervanger voor
de laboratoriumdirecteur is aangesteld (figuur 3.8D).
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Figuur 3.8 Percentage laboratoria met hun respectievelijke scores voor elk van de geëvalueerde items
m.b.t. de functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur
De laboratoria kregen een evaluatiescore (0, 0.5, 1) toegekend voor elk geëvalueerd item: taken en
bevoegdheden (A); opleiding, kennis en ervaring (B); delegatie (C); plaatsvervanging (D). In de taartdiagrammen
wordt voor elke score het gemiddelde percentage laboratoria (n = 81) weergegeven.

Aantal laboratoria

Elk laboratorium kreeg een globale score (som van de scores van alle geëvalueerde items
uitgedrukt in percentage) toegekend. Een overzicht van deze globale scores is weergegeven
in figuur 3.9.
6 laboratoria behaalden voor de functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur een globale
score van meer dan 75%. Een globale score tussen 50% en 75% werd toegekend aan 31
laboratoria. 44 laboratoria scoorden ondermaats (score ≤ 50%).
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Figuur 3.9 Aantal laboratoria onderverdeeld in drie groepen op basis van de globale score (%) voor de
functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur
Voor functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur werd voor elk laboratorium een globale score berekend d.i.
de som van de scores toegekend aan alle geëvalueerde items uitgedrukt in percentage. Op basis van de globale
score werden de laboratoria in drie groepen onderverdeeld: score 25% < x ≤ 50%, score 50% < x ≤ 75%, score
75% < x ≤ 100%.
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4

Discussie

Zoals reeds vermeld in het vorig rapport van de documentaire audit van 2015 wordt de
documentaire evaluatie op een semi-kwalitatieve manier uitgevoerd. Er werd zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde items en criteria opdat de evaluatie zo objectief
mogelijk kon worden uitgevoerd. Toch valt enige subjectiviteit niet uit te sluiten. Aangezien
de evaluatie enkel documentair werd uitgevoerd, is er geen enkele toetsing van de
toepassing van de opgevraagde documenten naar de praktijk toe. Bovendien is het mogelijk
dat een aantal geëvalueerde items niet werden vermeld in de opgevraagde
kwaliteitsdocumenten maar toch worden toegepast op de werkvloer en omgekeerd. Ook is
het WIV er zich van bewust dat een aantal geëvalueerde items waarvoor een score 0 of 0.5
werd toegekend, in een ander document vermeld kan zijn. De resultaten voorvloeiend uit
deze documentaire evaluatie staan bijgevolg open voor enige discussie. Ten slotte wordt
nogmaals benadrukt dat de resultaten die in dit rapport worden weergegeven, ondersteuning
bieden bij het opstellen van de kwaliteitsdocumenten en procedures en niet als
sanctionerend dienen te worden beschouwd.
4.1

Opleidingsplan/-fiche en bevoegdheidsverklaring

Slechts één derde van de laboratoria (22/81, 27%) behaalde een globale score van meer
dan 75% voor de opstelling van de opleidingsfiche. Het ontbreken van de naam en/of
initialen van de supervisor en diens paraaf na elke opleidingsstap (inclusief meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding en zelfstandig uitvoeren) was de meest frequent vastgestelde
tekortkoming gevolgd door het ontbreken van de paraaf van de persoon in opleiding.
In een bevoegdheidsverklaring wordt een wederzijds akkoord afgesloten tussen de
medewerker en de verantwoordelijke persoon met vermelding van de datum van de
bevoegdheid. In 39/81 laboratoria (48%) was de bevoegdheidsverklaring slechts gedeeltelijk
uitgewerkt waarbij vaak de handtekening van de medewerker ontbrak. De
bevoegdheidsverklaring kan zowel in de opleidingsfiche als in een apart document worden
uitgewerkt. Een bevoegdheidsverklaring in een opleidingsfiche kan worden uitgewerkt op
verschillende manieren bijvoorbeeld na elke taak aan de hand van 3 bijkomende kolommen
(initialen en paraaf medewerker, initialen en paraaf verantwoordelijke en datum), na elke
groep van taken of in het begin of op het einde van de opleidingsfiche.
Ook het ontbreken van vooropgestelde objectieve criteria waarop de bevoegdheidsverklaring
gesteund is, is een vaak vastgestelde tekortkoming (60% van de laboratoria). In de 32
laboratoria (40%) waar wel objectieve criteria waren uitgewerkt, zouden de criteria
objectiever kunnen worden opgesteld. Er wordt aangeraden om vage criteria zoals “op basis
van resultaat”, “correcte uitvoering”,… te vermijden, maar te objectiveren naar specifieke
eindresultaten (bv. geen luchtbellen, geen scheuren en plooitjes, aankleuring van interne
controle, afwezigheid van kleuring in de negatieve controle,…). Ook kunnen er vergelijkende
studies worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld vergelijking van gegevens op het
aanvraagformulier met de ingebrachte gegevens in het LIS systeem, resultaten van
interpersonele tuning (concordantie beoordeling coupes door verschillende pathologen),…
Daarnaast kunnen ook limietwaarden vastgelegd worden of een scoresysteem worden
uitgewerkt waarin duidelijk wordt vermeld vanaf welke waarde (bv. > 95% goede beoordeling
van de coupes of gemiddelde score van ≥ 3 voor alle uitgevoerde deeltaken of criteria) het
personeelslid bevoegd verklaard wordt. Kortom verschillende objectieve en semi-objectieve
criteria kunnen worden uitgewerkt op basis waarvan de medewerker bevoegd verklaard
wordt.
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In hoofdstuk 6 wordt een voorbeeld gegeven van een Nederlandstalige en een Franstalige
opleidingsfiche waarvoor respectievelijk een score 100% en 79% werd toegekend.

4.2

Bevoegdhedenmatrix

Ongeveer de helft van de laboratoria (39/81, 48%) behaalde voor de opstelling van de
bevoegdhedenmatrix een globale score van meer dan 75%. Het ontbreken van de
bioveiligheidscoördinator in de bevoegdhedenmatrix was de meest vastgestelde
tekortkoming (57% van de laboratoria). Ook ontbrak in 32 laboratoria (40%) de
laboratoriumdirecteur in de bevoegdhedenmatrix.
Het is noodzakelijk om in de bevoegdhedenmatrix voor elke medewerker of taak een
plaatsvervanger aan te duiden zodat hier een duidelijk overzicht kan worden weergegeven.
Dit was slechts het geval in één derde van de laboratoria (36%) ongeacht de aanwezigheid
of afwezigheid van de verschillende essentiële functies. In het bijzonder was de
laboratoriumdirecteur in 12 bevoegdhedenmatrices aangeduid zonder aanduiding van diens
plaatsvervanger.
Kort samengevat kon in 32 laboratoria niet worden vastgesteld wie de laboratoriumdirecteur
noch wie zijn plaatsvervanger is en in 12 laboratoria kon niet worden vastgesteld wie instaat
voor de taken van de laboratoriumdirecteur in diens afwezigheid. Er dient echter te worden
opgemerkt dat de laboratoriumdirecteur en zijn vervanger vermeld kunnen worden in het
organogram van het laboratorium of een ander document dat een overzicht van de
sleutelfuncties en plaatsvervangers weergeeft in plaats van in de bevoegdhedenmatrix.
Aangezien de organogrammen niet werden opgevraagd door het WIV, kan voor deze 32
laboratoria niet worden beoordeeld of de laboratoriumdirecteur en zijn plaatsvervanger in het
kwaliteitssysteem werden vastgelegd.
In hoofdstuk 6 wordt een voorbeeld gegeven van een Nederlandstalige en een Franstalige
bevoegdhedenmatrix die beide een score van 100% behaalden.
4.3

Functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur

Voor de opstelling van de functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur scoren de
laboratoria het minst goed met slechts 6 laboratoria die een score van meer dan 75%
behalen. Meer dan de helft van de laboratoria (44/81, 54%) scoort zelfs ondermaats voor de
functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur. De voornaamste reden voor deze lage
cijfers was de afwezigheid van de vermelding of er al dan niet taken worden gedelegeerd
naar andere personeelsleden in aanwezigheid van de laboratoriumdirecteur waarvoor
bijgevolg een score 0 werd toegekend (54% van de laboratoria). Er dient echter te worden
opgemerkt dat de afwezigheid van deze vermelding in de functiebeschrijving te wijten kan
zijn door een vergetelheid van het laboratorium of door het feit dat in praktijk geen taken
worden gedelegeerd en het laboratorium het niet nodig achtte om dit in de
functiebeschrijving te vermelden. In dit laatste geval wordt toch aangeraden om in de
functiebeschrijving te vermelden of er al dan niet taken worden gedegeleerd naar andere
personeelsleden in diens aanwezigheid ook al werden er geen taken gedelegeerd.
Daarnaast stemde de beschrijving van de taken en bevoegdheden in de
functiebeschrijvingen van 61 laboratoria (75%) niet overeen met de taken en bevoegdheden
zoals die zijn vastgelegd in het verplichte gedeelte van de praktrijkrichtlijn, paragraaf 4.1.1.4.
Bovendien was in 23% van de laboratoria niet beschreven of er een plaatsvervanger voor de
laboratoriumdirecteur is aangesteld en kon in 45 laboratoria (56%) niet duidelijk worden
vastgesteld welke taken er worden gedelegeerd aan de plaatsvervangende zorgverlener in
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diens afwezigheid. De taken die worden gedelegeerd aan de plaatsvervanger van de
laboratoriumdirecteur kunnen worden aangeduid in de functiebeschrijving of in de
bevoegdhedenmatrix. Indien in de bevoegdhedenmatrix wordt weergegeven met welke taken
de vervanger van de laboratoriumdirecteur wordt belast in diens afwezigheid dan zou hier
best in de functiebeschrijving naar gerefereerd worden. Tevens wordt aangeraden om in de
bevoegdhedenmatrix aan te duiden wie de laboratoriumdirecteur vervangt en geen namen te
vermelden in de functiebeschrijving, wat eveneens ook geldt voor alle andere
kwaliteitsdocumenten en procedures in het kwaliteitssysteem. Op deze manier kan nodeloos
en tijdrovend werk worden vermeden indien één van de functies of taken zou worden
overgenomen door een andere medewerker.
Bij 5 laboratoria kon uit de doorgestuurde functiebeschrijvingen en bevoegdhedenmatrices
niet worden achterhaald wie de laboratoriumdirecteur is, of er al dan niet plaatsvervanging is
voorzien in diens afwezigheid en door wie dit wordt vervuld.
Indien in een laboratorium slechts één verstrekker tewerkgesteld zou zijn die tevens de
functie van de laboratoriumdirecteur waarneemt, is het noodzakelijk om een SLA op te
stellen met een ander laboratorium waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen en
de praktische modaliteiten (bv. transport, methode, doorlooptijden,…) zijn vastgelegd zodat
de continue dienstverlening naar de patiënt toe verzekerd blijft. Alle 8 laboratoria waar
volgens de erkenning slechts één verstrekker is tewerkgesteld, hebben geen SLA bezorgd
aan het WIV waardoor niet kan worden vastgesteld of deze laboratoria al dan niet
beschikken over een continue dienstverlening in afwezigheid van de laboratoriumdirecteur.
Ook voor een connexist is het noodzakelijk om een SLA op te stellen met een ander
laboratorium zodat bij een onvoorziene en/of langdurige afwezigheid het reeds door hem
afgenomen lichaamsmateriaal kan worden geanalyseerd door een ander laboratorium.
In hoofdstuk 6 wordt een voorbeeld gegeven van een Nederlandstalige en een Franstalige
functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur die beide een score van 88% behaalden.
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5

Individuele resultaten

De onderstaande tabellen bevatten de individuele resultaten en opmerkingen van en voor de deelnemers (waarbij elke deelnemer wordt weergegeven door zijn
anoniem deelnemersnummer).
5.1

Opleidingsplan/-fiche en bevoegdheidsverklaring

DEEL I

Deelnemers
nummer

Doel/omschrijving taak/functie

Score

Opmerking

Stappenplan

Score

Opmerking

Data opleiding

Score

Opmerking

naam en paraaf persoon in opleiding

Score

Opmerking

QML 004

1

1

1

1

QML 006

1

1

1

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

QML 007

1

1

niet duidelijk wie parafeert. Paraaf van
supervisor of van persoon in opleiding?

QML 008

1

QML 010

1

QML 012

0.5

QML 014

1

niet vastgelegd in opleidingsfiche voor
welke taken het personeelslid
opgeleid wordt behorend tot de
functie die hem wordt toegekend
en/of geen referentie naar procedure
waar dit wel is uitgewerkt

0.5

Per opleidingsstap enkel begindatum en
einddatum. Welke dag voor wat opgeleid
(meegevolgd, uitgevoerd onder begeleiding,
zelfstandig)?

0.5

1

1

één datum voor verschillende dagen
opleiding?

1

1

0.5

Per opleidingsstap enkel datum start
opleiding en datum bevoegd. Welke dag voor
wat opgeleid (meegevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding, zelfstandig)?

0.5

0.5

Onvoldoende uitgewerkt. Lezen SOPs,
meevolgen, uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig? Hoeveel keer dient eenzelfde
stap te worden uitgevoerd?

0.5

Per opleidingsstap enkel datum start
opleiding en datum bevoegd. Welke dag voor
wat opgeleid (meegevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding, zelfstandig)?

1

0.5

Onvoldoende uitgewerkt. Lezen SOPs,
meevolgen, uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig? Hoeveel keer dient eenzelfde
stap te worden uitgevoerd?

0.5

Per opleidingsstap enkel begindatum en
einddatum. Welke dag voor wat opgeleid
(meegevolgd, uitgevoerd onder begeleiding,
zelfstandig)?

0.5

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?
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paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

Deelnemers
nummer

Doel/omschrijving taak/functie

Score

Opmerking

Stappenplan

Score

Opmerking

Data opleiding

Score

Opmerking

naam en paraaf persoon in opleiding

Score

Opmerking
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig), enkel
initialen

QML 017

1

1

1

0.5

QML 020

1

1

1

1

QML 028

1

1

1

0.5

QML 032

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0

QML 037

0.5

niet vastgelegd voor welke taken het
personeelslid opgeleid wordt
behorend tot de functie die hem wordt
toegekend

0

QML 044

1

QML 045

0

QML 048

1

Hoeveel keer uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig?
opleidingsfiche niet ontvangen
Stappenplan niet vastgelegd en onvoldoende
uitgewerkt. Lezen SOPs, meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding en zelfstandig?
Hoeveel keer dient eenzelfde stap te worden
uitgevoerd?

1

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

0.5

Stappenplan niet vastgelegd. Welke
taken/stappen dienen te worden meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding en zelfstandig
en hoeveel keer?

1

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

QML 051

0

QML 058

1

1

QML 062

1

1

QML 066

1

1

QML 072

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0.5

0

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0

0.5

Per opleidingsstap enkel datum start
opleiding en datum bevoegd. Welke dag voor
wat opgeleid (meegevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding, zelfstandig)?

1

1

0.5

1

0.5

0.5
Stappenplan niet vastgelegd. Welke
taken/stappen dienen te worden meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding en zelfstandig
en hoeveel keer?

Hoeveel keer uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig?

opleidingsfiche niet ontvangen

Per opleidingsstap enkel begindatum en
einddatum. Welke dag voor wat opgeleid
(meegevolgd, uitgevoerd onder begeleiding,
zelfstandig)?

1

0.5

1

1

1

0.5

1

0.5

0

opleidingsfiche niet ontvangen
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0

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
opleidingsfiche niet ontvangen

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig), enkel
initialen
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
opleidingsfiche niet ontvangen

Deelnemers
nummer

QML 080

Doel/omschrijving taak/functie

Stappenplan

Data opleiding

Score

Opmerking

Score

Opmerking

Score

0

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

0.5

Stappenplan niet vastgelegd. Welke
taken/stappen dienen te worden meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding en zelfstandig
en hoeveel keer?

1

QML 081

1

1

QML 083

1

1

2 verschillende formulieren (FO-RH-004 en
FO-RH-006)? Beter één formulier. Hoeveel
keer meevolgen en uitvoeren onder
begeleiding?

0.5

Niet duidelijk of er een datum voor elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding) wordt ingevuld. Per
opleidingsstap enkel datum start opleiding en
datum bevoegd. Welke dag voor wat opgeleid
(meegevolgd, uitgevoerd onder begeleiding,
zelfstandig)?

1

QML 087

1

1

0.5

QML 089

1

1

1

QML 090

1

0.5

QML 093

1

1

QML 098

1

1

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?

0.5

QML 099

0

0.5

Stappenplan niet vastgelegd. Welke
taken/stappen dienen te worden meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding en zelfstandig
en hoeveel keer?

1

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

Opmerking

Onvoldoende uitgewerkt. Lezen SOPs,
meevolgen, uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig? Hoeveel keer dient eenzelfde
stap te worden uitgevoerd?

0.5

Niet duidelijk of er een datum voor elke
opleidingsstap wordt ingevuld. Beter extra
plaats voorzien zodat alle data overzichtelijk
op de opleidingsfiche kunnen worden
vermeld.
Data onoverzichtelijk ingevuld in de
opleidingsfiche. Beter extra plaats voorzien
zodat alle data overzichtelijk op de
opleidingsfiche kunnen worden vermeld.
Per opleidingsstap enkel datum start
opleiding en datum bevoegd. Welke dag voor
wat opgeleid (meegevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding, zelfstandig)?

1

Niet duidelijk of er een datum voor elke
opleidingsstap wordt ingevuld.
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naam en paraaf persoon in opleiding

Score

Opmerking

0.5

paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig) in formulier
FO-RH-006

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0.5

niet duidelijk wie parafeert. Paraaf van
supervisor of van persoon in opleiding?
Beter de nodige plaats hiervoor voorzien.

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0.5

paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0.5

paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

Deelnemers
nummer

Doel/omschrijving taak/functie

Score

Opmerking

Stappenplan

Score

Opmerking
Lezen SOPs, meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig? Hoeveel keer dient
eenzelfde stap te worden uitgevoerd?

Data opleiding

naam en paraaf persoon in opleiding

Score

Opmerking

Score

Opmerking

0.5

Per opleidingsstap enkel datum start
opleiding en datum bevoegd. Welke dag voor
wat opgeleid (meegevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding, zelfstandig)?

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

QML 100

1

0.5

QML 102
QML 107

1
1

1
1

1
1

1
1

QML 113

1

1

1

0.5

QML 120

1

1

1

0.5

QML 124

0.5

1

0.5

QML 129
QML 133

0
1

QML 135

0.5

QML 142

1

uitgewerkt in procedure BAP-005
maar niet in praktijk in een
opleidingsfiche
opleidingsfiche niet ontvangen
niet duidelijk voor welke taken het
personeelslid opgeleid wordt
behorend tot de functie die hem wordt
toegekend

0.5
0
1

Stappenplan niet vastgelegd in de
opleidingsfiche. Niet vastgelegd hoeveel keer
eenzelfde stap dient te worden uitgevoerd.
opleidingsfiche niet ontvangen

0
1

opleidingsfiche niet ontvangen

0
1

0.5

Welke taken/stappen dienen te worden
meegevolgd, uitgevoerd onder begeleiding en
zelfstandig en hoeveel keer?

1

0.5

1

geen registratie vd opleiding vd taken m.b.t.
apparatuur? Hoeveel keer meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding en zelfstandig?

1

0.5
Niet duidelijk of er een datum voor elke
opleidingsstap wordt ingevuld. Beter extra
plaats voorzien zodat alle data overzichtelijk
op de opleidingsfiche kunnen worden
vermeld.

QML 145

1

1

0.5

QML 147

1

1

1

QML 149

1

0.5

Lezen SOPs, meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig? Hoeveel keer dient
eenzelfde stap te worden uitgevoerd?

0.5

QML 152

1

1

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?

1

1

QML 155

1

1

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?

1

0.5

niet duidelijk wie parafeert. Paraaf van
supervisor of van persoon in opleiding?
opleidingsfiche niet ontvangen
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

1

1
Per opleidingsstap enkel datum start
opleiding en datum bevoegd. Welke dag voor
wat opgeleid (meegevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding, zelfstandig)?
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1

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

Deelnemers
nummer

Doel/omschrijving taak/functie

Score

Opmerking

Stappenplan

Score

QML 160

1

QML 161

0

geen documenten ontvangen

0

QML 163

0.5

niet beschreven wat de opleiding voor
de functie van technoloog inhoudt

0.5

QML 168

1

QML 175

0

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

0.5

QML 185

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0

QML 188

1

QML 189

0

QML 191

1

Opmerking

Opmerking

0
0.5

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

0

Opmerking

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0

geen documenten ontvangen

1

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

1

0.5

Stappenplan niet vastgelegd. Welke
taken/stappen dienen te worden meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding en zelfstandig
en hoeveel keer?

1

0.5

opleidingsfiche niet ontvangen

0

1
geen documenten ontvangen
Onvoldoende uitgewerkt. Lezen SOPs,
meevolgen, uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig? Hoeveel keer dient eenzelfde
stap te worden uitgevoerd?

1

opleidingsfiche niet ontvangen

Score

Lezen SOPs, meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig? Hoeveel keer dient
eenzelfde stap te worden uitgevoerd?
opleidingsfiche niet ontvangen
Onvoldoende uitgewerkt. Lezen SOPs,
meevolgen, uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig? Hoeveel keer dient eenzelfde
stap te worden uitgevoerd?
Stappenplan niet vastgelegd. Lezen SOPs,
uitvoeren onder begeleiding, zelfstandig?
Hoeveel keer dient eenzelfde stap te worden
uitgevoerd? Tekst bij commentaar kan in een
stappenplan worden vastgelegd.

0

0.5
0
0

geen documenten ontvangen

opleidingsfiche niet ontvangen
Per opleidingsstap enkel datum bevoegd.
Welke dag voor wat opgeleid (meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding, zelfstandig)?
opleidingsfiche niet ontvangen
Geen data. Wanneer wat meegevolgd en
uitgevoerd?

0

QML 200

1

1

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?

0.5

QML 207

1

0.5

Lezen SOPs, meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig? Hoeveel keer dient
eenzelfde stap te worden uitgevoerd?

0.5

QML 212

1

1

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?

1

0
0.5
0
0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
opleidingsfiche niet ontvangen
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
opleidingsfiche niet ontvangen
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

0.5

paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

Niet duidelijk of er een datum voor elke
opleidingsstap wordt ingevuld.

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

Per opleidingsstap enkel datum start
opleiding en datum bevoegd. Welke dag voor
wat opgeleid (meegevolgd, uitgevoerd onder
begeleiding, zelfstandig)?

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

1

QML 193

1
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naam en paraaf persoon in opleiding

Score

1

0.5

Data opleiding

21/87

Deelnemers
nummer

Doel/omschrijving taak/functie

Score

QML 213

QML 214

1

0.5

QML 217

0.5

QML 220

1

QML 225

QML 227

Opmerking

0

niet vastgelegd voor welke taken het
personeelslid opgeleid wordt
behorend tot de functie die hem wordt
toegekend

uitgewerkt in aparte procedures maar
niet in praktijk in een opleidingsfiche

Stappenplan

Opmerking

Score

1

Hoeveel keer uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig?

1

0

1

0.5

1

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

1

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0.5

paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

1

0

1

0.5

niet uitgewerkt in een opleidingsfiche voor
welke taken personeelslid wordt opgeleid,
enkel beschreven in aparte fiches per post?
Lezen SOPs, meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig? Hoeveel keer dient
eenzelfde stap te worden uitgevoerd?
Onvoldoende uitgewerkt. Lezen SOPs,
meevolgen, uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig?
Stappenplan niet vastgelegd. Welke
taken/stappen dienen te worden meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding en zelfstandig
en hoeveel keer?

1

QML 230

1

0.5

QML 241

1

1

QML 244

1

1

0.5

Opmerking

Niet duidelijk of er een datum voor elke
opleidingsstap (A, B, C) wordt ingevuld. Per
opleidingsstap enkel datum start opleiding en
datum bevoegd. Welke dag voor wat opgeleid
(meegevolgd, uitgevoerd onder begeleiding,
zelfstandig)?

1

Lezen SOPs, meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig? Hoeveel keer dient
eenzelfde stap te worden uitgevoerd?

beschrijving stappenplan in mail ook
beschreven in opleidingsprocedure?

0.5

Niet duidelijk of er een datum voor elke
opleidingsstap wordt ingevuld. Beter extra
plaats voorzien zodat alle data overzichtelijk
op de opleidingsfiche kunnen worden
vermeld.

Score

1

1

1

0
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naam en paraaf persoon in opleiding

Score

0.5

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

Data opleiding

22/87

Opmerking
niet vermeld wie wordt opgeleid en niet
duidelijk wie parafeert. Paraaf van
supervisor of van persoon in opleiding? In
praktijk paraaf niet aanwezig.
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

in praktijk paraaf ipv initialen (beter
opleidingsfiche in die zin aanpassen)
niet vermeld wie wordt opgeleid en niet
duidelijk wie parafeert. Paraaf van
supervisor of van persoon in opleiding?

Deelnemers
nummer

Doel/omschrijving taak/functie

Score
QML 245

Opmerking

1

QML 252

0.5

QML 253
QML 255

0
1

QML 261

1

QML 263

0

QML 264

1

QML 267

0

Stappenplan

Score
1

uitgewerkt in aparte procedures maar
niet in praktijk in een opleidingsfiche

geen documenten ontvangen

0.5

0
1

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

geen documenten ontvangen

1

0
1

geen documenten ontvangen

0.5

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig), enkel op
einde van elke pagina

0
1

1

0.5

0.5

1

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?

1

0.5

0

1

1

QML 278

0

QML 279

0.5

0

geen documenten ontvangen
Onvoldoende uitgewerkt. Lezen SOPs,
meevolgen, uitvoeren onder begeleiding en
zelfstandig? Hoeveel keer dient eenzelfde
stap te worden uitgevoerd?
niet altijd even duidelijk of er enkel wordt
meegevolgd of uitgevoerd wordt onder
begeleiding (bv. manuele histochemische
kleuringen, snijden coupes)
geen documenten ontvangen

1

0

0

geen documenten ontvangen

0

0

Geen datum per opleidingsstap. Welke dag
voor wat opgeleid? Datum enkel in
gedeeltelijke bevoegdheidsverklaring

1

1
0

geen documenten ontvangen

1
niet uitgewerkt. Voor welke taken wordt
personeelslid opgeleid? Lezen SOPs,
uitvoeren onder begeleiding, zelfstandig?
Hoeveel keer dient eenzelfde stap te worden
uitgevoerd?

0.5

geen documenten ontvangen
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
geen documenten ontvangen

1

Datum voor elke opleidingsstap? Of datum
enkel voor bevoegdheidsverklaring?
Onduidelijk.
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Opmerking
paraaf enkel bij bevoegdheidsverklaring,
niet aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

1

QML 275

0

niet vastgelegd in een opleidingsfiche voor
welke taken personeelslid wordt opgeleid?
Niet vastgelegd in een opleidingsfiche, enkel
in aparte procedures beschreven, welke
taken moeten worden meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding en zelfstandig
en hoeveel keer eenzelfde stap wordt
uitgevoerd.
geen documenten ontvangen

Score

Welke taken/stappen dienen te worden
meegevolgd, uitgevoerd onder begeleiding en
zelfstandig?

0.5

niet beschreven wat de opleiding
inhoudt

Opmerking

naam en paraaf persoon in opleiding

0.5

1

geen documenten ontvangen
niet vastgelegd voor welke taken het
personeelslid opgeleid wordt
behorend tot de functie die hem wordt
toegekend

Score
1

1

QML 270

QML 286

Opmerking

Data opleiding

23/87

0

geen documenten ontvangen

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

Deelnemers
nummer

Doel/omschrijving taak/functie

Score
QML 298

1

QML 300

0.5

Opmerking

Stappenplan

Score

uitgewerkt in procedure AP.P.040
maar niet in praktijk in een
opleidingsfiche

Opmerking

Data opleiding

Score

1

Hoeveel keer meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding en zelfstandig?

0.5

0

niet uitgewerkt in een opleidingsfiche

0.5

naam en paraaf persoon in opleiding

Opmerking

Score

Per opleidingsstap enkel datum bevoegd.
Welke dag voor wat opgeleid (meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding, zelfstandig)?
Per opleidingsstap enkel datum beoordeling.
Welke dag voor wat opgeleid (meegevolgd,
uitgevoerd onder begeleiding, zelfstandig)?

0.5

0.5

Opmerking
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen, uitvoeren
onder begeleiding, zelfstandig)

DEEL II

Deelnemers
nummer

QML 004

naam/initialen en paraaf supervisor

Score

Opmerking

1

initialen en paraaf niet altijd
ingevuld
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en niet duidelijk wie
parafeert. Paraaf van supervisor of
van persoon in opleiding?

objectieve criteria

bevoegdheidsverklaring

Andere opmerkingen

%

Score

Opmerking

Score

Opmerking

1

Probeer objectieve criteria te formuleren zoals
in PO-AL007-AN28

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

93

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding. Niet duidelijke of er een datum
wordt ingevuld.

64

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

50

0.5

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

86

QML 010

0

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

1

vragenlijst

1

QML 012

0.5

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

QML 014

0

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

QML 006

0.5

QML 007

0

QML 008

71

laatste drie kolommen van
opleidingsfiche =
bevoegdheidsverklaring?
geen datum, geen handtekening van
personeelslid in opleiding. Niet duidelijk
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24/87

Geen beheerd document? Geen versienr,
publicatiedatum, totaal aantal pagina's,...)

50
43

Deelnemers
nummer

naam/initialen en paraaf supervisor

Score

QML 017

0.5

QML 020

1

QML 028

0.5

QML 032

0

QML 037

1

QML 044

0.5

QML 045

0.5

QML 048

0.5

QML 051

0.5

QML 058

0.5

QML 062

0

QML 066

0.5

Opmerking
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig), enkel initialen

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig), enkel initialen
opleidingsfiche niet ontvangen

objectieve criteria

Score

niet duidelijk of naam/initialen en
paraaf van supervisor worden
vermeld
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig), enkel initialen
niet duidelijk of naam/initialen en
paraaf van supervisor worden
vermeld
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf enkel bij
bevoegdheidsverklaring, niet
aanwezig na elke opleidingsstap

Score

%

Opmerking

1

1

86

86

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

1

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

niet duidelijk wie parafeert

64

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0

0.5

laatste drie kolommen van
opleidingsfiche =
bevoegdheidsverklaring?

64

0

opleidingsfiche niet ontvangen
Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.

opleidingsfiches "Algemene organisatie" en
"Medische validatie" zijn minder goed
uitgewerkt (stappenplan, handtekening
persoon in opleiding?)

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

1

0.5

plaats voorzien, maar niet uitgewerkt op basis
van welke criteria personeelslid bevoegd
verklaard wordt (geen ingevulde fiche
ontvangen)

1

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

57

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

50

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

71

geen bevoegdheidsverklaring

64

0.5
0

plaats voorzien, maar niet uitgewerkt op basis
van welke criteria personeelslid bevoegd
verklaard wordt
niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.

0

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

1

71

57

71
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Andere opmerkingen

door wie bevoegd verklaard.

1
niet duidelijk of naam/initialen en
paraaf van supervisor worden
vermeld

Opmerking

bevoegdheidsverklaring

25/87

Deelnemers
nummer

naam/initialen en paraaf supervisor

Score

QML 072

0

QML 080

0.5

QML 081

0.5

QML 083

1

Opmerking
(meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig)
opleidingsfiche niet ontvangen
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig) in formulier FO-RH-006
Beter duidelijk aangeven dat paraaf
en initialen deze van de supervisor
zijn
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

objectieve criteria

bevoegdheidsverklaring

Andere opmerkingen

%

Score

Opmerking

Score

Opmerking

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

opleidingsfiche niet ontvangen
laatste drie kolommen van
opleidingsfiche =
bevoegdheidsverklaring? Niet duidelijk of
er een datum wordt ingevuld.

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

laatste drie kolommen van
opleidingsfiche =
bevoegdheidsverklaring?

57

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

86

1

0
43

1

Wat is correct? Probeer objectieve criteria te
formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, beoordeling IQC, conformiteit
van gegevens,... gebruikt worden.

1

71

1

Wat is correct? Probeer objectieve criteria te
formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, beoordeling IQC, conformiteit
van gegevens,... gebruikt worden.

1

79

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

0.5

Criteria zijn eerder een opsomming van de
taken waarvoor personeelslid bevoegd
verklaard wordt. Probeer objectieve criteria te
formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, beoordeling IQC, conformiteit
van gegevens,... gebruikt worden.

1

QML 098

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

1

criteria niet voor alle posten even goed
uitgewerkt: cytogenetica, biomol vs IHC,
histologie,…

0.5

QML 099

0.5

niet duidelijk of naam/initialen en
paraaf van supervisor worden
vermeld

0.5

plaats voorzien, maar niet uitgewerkt op basis
van welke criteria personeelslid bevoegd
verklaard wordt (geen ingevulde fiche
ontvangen)

1

QML 087

0

QML 089

0

QML 090

0.5

QML 093

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en niet duidelijk wie
parafeert. Paraaf van supervisor of
van persoon in opleiding? Beter de
nodige plaats hiervoor voorzien.
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

50

79

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

71

57
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Geen beheerd document? Geen versienr,
publicatiedatum, totaal aantal pagina's,...)

26/87

Deelnemers
nummer

naam/initialen en paraaf supervisor

Score

QML 100

0.5

QML 102
QML 107

1
1

QML 113

0

QML 120

0

Opmerking
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en niet duidelijk wie
parafeert. Paraaf van supervisor of
van persoon in opleiding? Beter de
nodige plaats hiervoor voorzien.
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf enkel bij
bevoegdheidsverklaring, niet
aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig)

QML 124

0.5

niet duidelijk wie parafeert. Paraaf
van supervisor of van persoon in
opleiding?

QML 129

0

opleidingsfiche niet ontvangen

QML 133

0.5

QML 135

1

in praktijk wordt paraaf vervangen
door initialen. Beter beide (initialen
+ paraaf)

objectieve criteria

Score

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

Score

Opmerking

0.5

laatste drie kolommen van
opleidingsfiche =
bevoegdheidsverklaring? Geen
handtekening van personeelslid in
opleiding

1
1

1
1

1

1

%

50

niet van toepassing

100
100

79

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van
verantwoordelijke

57

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

64

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

0

geen bevoegdheidsverklaring

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.
Wat is correct? Probeer objectieve criteria te
formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, conformiteit gegevens
aanvraagformulier - LIS ,... gebruikt worden.

geen opleidingsfiche ontvangen, enkel
bevoegheidsfiche

7

79

1

79

1

Wat is correct? Probeer objectieve criteria te
formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, beoordeling IQC, conformiteit
van gegevens,... gebruikt worden.

1

86

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

QML 142

0.5

QML 145

1

0

QML 147

1

1

QML 149

1

0

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

1
niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

71
niet van toepassing

geen handtekening van personeelslid in
opleiding
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Andere opmerkingen

0

1
paraaf enkel bij
bevoegdheidsverklaring, niet
aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig)

Opmerking

bevoegdheidsverklaring

27/87

100
64

Deelnemers
nummer

naam/initialen en paraaf supervisor

Score
QML 152

0.5

QML 155

0

QML 160

0.5

QML 161

0

QML 163

QML 168

QML 175

QML 185

Opmerking
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig), enkel initialen
geen documenten ontvangen

1

0

0.5

0

QML 188

0

QML 189

0

QML 191

0

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf enkel bij
bevoegdheidsverklaring, niet
aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig)

opleidingsfiche niet ontvangen

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
opleidingsfiche niet ontvangen
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

objectieve criteria

bevoegdheidsverklaring

Score

Opmerking

Score

Opmerking

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.

1

1
0

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.
geen documenten ontvangen

0.5
0

%

71

79

geen handtekening van personeelslid in
opleiding
geen documenten ontvangen
Kolom "Bevoegd", na elke taak in tabel.
Geen handtekening van alle betrokken
partijen, geen datum.

79
0
Opleidingsfiche voor laboratorium klinische
biologie? Ook toegepast voor laboratorium
pathologische anatomie?

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

1

64

1

Wat is correct? Probeer objectieve criteria te
formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, conformiteit gegevens
aanvraagformulier - LIS ,... gebruikt worden.

1

64

0

0

0

0

opleidingsfiche niet ontvangen

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard? Wat
is onvoldoende, voldoende, goed en
uitstekend? Vanaf welke score wordt
personeelslid bevoegd verklaard?
opleidingsfiche niet ontvangen
niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

50

0.5

geen bevoegheidsverklaring per
persooneelslid. geen handtekening van
personeelslid in opleiding. Enkel
historisch bevoegd verklaarde
personeelsleden?

7

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

43

0

opleidingsfiche niet ontvangen

0

43

1
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Andere opmerkingen
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Deelnemers
nummer

naam/initialen en paraaf supervisor

Score

QML 193

0

QML 200

0.5

QML 207

0

QML 212

1

QML 213

0

QML 214

0.5

QML 217

1

QML 220

0.5

QML 225

0.5

Opmerking
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf enkel bij
bevoegdheidsverklaring, niet
aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig)
paraaf enkel bij
bevoegdheidsverklaring, niet
aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig)
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

objectieve criteria

Score

Opmerking

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

datum niet ingevuld

29

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

57

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

43

1

0

0.5

0

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.
niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard? Wat
is onvoldoende, voldoende, goed en
uitstekend? Vanaf welke score wordt
personeelslid bevoegd verklaard?
beschreven in aparte fiches per post. Probeer
objectieve criteria te formuleren. Als criteria
kunnen bv. eindresultaten, beoordeling IQC,
conformiteit van gegevens,... gebruikt
worden.
criteria niet voor alle posten uitgwerkt: biomol
vs IHC, vriescoupe,…

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

1

100

1

71

1

64

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

0

Geen beheerd document? Geen versienr,
publicatiedatum, totaal aantal pagina's,...)

64

71

1

geen bevoegdheidsverklaring
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%

Opmerking

1

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt
niet duidelijk of naam/initialen en
paraaf van supervisor worden
vermeld, paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

Andere opmerkingen

Score

1
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en niet duidelijk wie
parafeert. Paraaf van supervisor of
van persoon in opleiding? In
praktijk paraaf niet aanwezig.
paraaf enkel bij
bevoegdheidsverklaring, niet
aanwezig na elke opleidingsstap
(meevolgen, uitvoeren onder
begeleiding, zelfstandig)

bevoegdheidsverklaring

29/87

29

Deelnemers
nummer

naam/initialen en paraaf supervisor

objectieve criteria

Score

Opmerking

Score

QML 227

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

1

QML 230

0.5

QML 241

0.5

QML 244

0

QML 245

0.5

QML 252

0.5

QML 253

0

QML 255

1

QML 261

0.5

QML 263

0.5

QML 264

0.5

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en niet duidelijk wie
parafeert. Paraaf van supervisor of
van persoon in opleiding?
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig), enkel op einde van
elke pagina
geen documenten ontvangen

paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt. paraaf in praktijk niet
aanwezig na elke opleidingsstap

1

1

Opmerking

bevoegdheidsverklaring

Score

86

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.
Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.

%

Opmerking

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

64

0

geen bevoegdheidsverklaring

79

niet duidelijk wie parafeert

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

1

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen datum, niet duidelijk wie parafeert

50

0

geen documenten ontvangen

0

0

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0

geen documenten ontvangen
geen bevoegdheidsverklaring per
personeelslid. Geen handtekening van
personeelslid in opleiding. Geen datum
bevoegdheidsverklaring per
personeelslid

1

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.Taken in ARNH-029 corresponderen niet met taken in FERH-YYYA
Wat is correct? Probeer objectieve criteria te
formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, beoordeling IQC, conformiteit
van gegevens,... gebruikt worden.

1

Geen beheerd document? Geen versienr,
publicatiedatum, totaal aantal pagina's,...)

50

71

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding
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Andere opmerkingen

30/87

Geen beheerd document? Geen versienr,
publicatiedatum, totaal aantal pagina's,...)

71

79

opleidingsfiche in elektronisch programma

57

79

Deelnemers
nummer

naam/initialen en paraaf supervisor

objectieve criteria

bevoegdheidsverklaring

Score

Opmerking

Score

Opmerking

Score

Opmerking

QML 267

0

geen documenten ontvangen

0

0

geen documenten ontvangen

QML 270

0.5

niet duidelijk wie personeelslid
opleidt

1

QML 275

1

QML 278

0

geen documenten ontvangen
Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.
"op basis van resultaat" Welk resultaat moet
bekomen worden? Probeer objectieve criteria
te formuleren. Als criteria kunnen bv.
eindresultaten, beoordeling IQC, conformiteit
van gegevens,... gebruikt worden.
geen documenten ontvangen

QML 279

0.5

QML 286

0

QML 298

0

QML 300

0.5

0.5

geen documenten ontvangen
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
niet duidelijk wie personeelslid
opleidt en paraaf niet aanwezig na
elke opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)
paraaf niet aanwezig na elke
opleidingsstap (meevolgen,
uitvoeren onder begeleiding,
zelfstandig)

0

Andere opmerkingen

0
71

1

0

geen bevoegdheidsverklaring

0

geen documenten ontvangen

Geen beheerd document? Geen versienr,
publicatiedatum, totaal aantal pagina's,...)

79

0

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding en verantwoordelijke

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0

geen bevoegdheidsverklaring

14

1

Probeer objectieve criteria te formuleren. Als
criteria kunnen bv. eindresultaten,
beoordeling IQC, conformiteit van
gegevens,... gebruikt worden.

0.5

laatste drie kolommen van
opleidingsfiche =
bevoegdheidsverklaring?

64

0

niet beschreven, op basis van welke criteria
wordt personeelslid bevoegd verklaard?

0.5

geen handtekening van personeelslid in
opleiding en verantwoordelijke

36

opleidingsfiche in elektronisch programma

Gemiddelde score
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%

31/87

57

59

5.2

Bevoegdhedenmatrix

Deelnemers
nummer

Secretariaat

Technologen

Pathologen

Directeur

Bioveiligheidscoördinator

Kwaliteitssysteembeheerder

Vervanging

004

1

1

1

1

1

1

1

006

1

1

1

1

0

0

0.5

007

1

1

1

1

1

1

1

008

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

010

1

1

1

0

1

1

1

012
014
017
020

1
0
1
1

1
0
1
1

1
0
1
1

1
0
1
1

0
0
0
0

1
0
1
1

1
0
1
0

028

1

1

1

1

1

1

0.5

032

1

1

1

1

1

1

0.5

037

1

1

1

0

1

1

0.5

044

1

1

1

1

1

1

1

045

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0

048

1

1

1

1

1

1

1

051

0

0.5

0

0

1

0

0.5

058

1

1

1

0

0

1

0.5

062
066

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

0.5
0

072

0

0

0

0

0

0

0

080

1

1

0

0

0

0

1

081

1

1

1

1

1

1

0.5
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Opmerking

%
100

niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
chirurgische macroscopie, medische validatie
HPV,…)?

64
100

geen vervanger voor labodirecteur? Wie is
kwaliteitssysteembeheerder en
bioveiligheidscoördinator?
2 verschillende matrixen A ASIM Administratie,B01
en A ASIM Pre-Analyse,B07 waarin dezelfde taken
en werknemers worden vermeld? Misschien beter
samenvoegen?
geen bevoegdhedenmatrix
geen vervanging voorzien
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
screening cervix cytologie, stockbeheer,...)
geen vervanger voor labodirecteur?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
urinaire cytologie, beenmerg,…)?
Geen beheerd document (versienummer,
paginanummering,…)
onduidelijke matrix. Wie is bevoegd voor wat? Er
worden geen namen vermeld. Geen vervanging
voorzien.

79

86
86
0
86
71
93
93
79
100
29
100

Enkel taken m.b.t. moleculaire biologie, geen
histologie, immunohistochemie, cytologie,...? Geen
vervanger voor bioveiligheidscoördinator?
Onduidelijke matrix. Wat betekent "A"?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
onderhoud lab pathologie, onderhoud moleculair
lab),…)?
geen vervanger voor labodirecteur?
geen vervanging voorzien
geen bevoegdhedenmatrix, externe plaatsvervanger
niet in nominatief organogram toevoegen.

29

64
64
57
0
43

niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
bestellingen, informaticabeheer,…)

93

Deelnemers
nummer
083
087

Secretariaat

Technologen

Pathologen

Directeur

Bioveiligheidscoördinator

Kwaliteitssysteembeheerder

Vervanging

1
1

1
1

1
0

1
0

1
0

1
0

1
1

089

1

1

1

1

1

1

0.5

090

1

1

1

1

1

1

0.5

093

1

1

0

0

0

0

1

098

1

1

0

0

0

0

0.5

099

1

1

1

1

1

1

0.5

100

1

1

1

1

1

1

0.5

102

0

1

1

1

1

1

1

107

1

1

0

0

1

1

0

113

1

1

1

1

0

1

0.5

120

1

1

1

1

0

0

0.5

124
129
133
135

0
0
1
1

1
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

1
1
0.5
1

142

1

1

1

0

0

0

0.5

145

1

1

1

0

0

0

1

147

1

1

0

0

1

1

0

149

1

1

1

0

0

1

0.5

152

1

1

1

1

1

1

0.5

155

1

0

1

1

1

1

1

160
161

1
0

1
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0
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Opmerking

%
100
43

geen vervanger voor labodirecteur,
bioveiligheidscoördinator, kwaliteitssysteembeheer?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
FISH analyse, Aeroscout…)?
geen vervanger voor bioveiligheidscoördinator?

93
93
43

niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
KRAS, HPV,technische verantwoordelijke
cytogenetica, directiesecretaresse, R&D
immunu,…) Slechts één taak voor
kwaliteitssysteembeheerder?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
interne audits,…)?
Zijn alle andere technologen bevoegd om de
bioveiligheidscoördinator te vervangen? Niet voor
alle taken een vervanger voorzien (bv. screening
cervix cytologie)

36

93

93
86

niet van toepassing. Geen vervanger voor
labodirecteur?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
bevoegdheden EMI, verkleinen biopten
(macro's),…)?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
taken immunofluorescentie,…)

geen vervanger voor labodirecteur?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
apparaten, tumorbank, FISH,…)

57
79
64
29
86
93
100
50
57

niet van toepassing. Geen vervanger voor
labodirecteur?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
macroscopie, kalibratie, facturatie, orthopedie...)
geen vervanger voor labodirecteur en
bioveiligheidscoördinator?
niet conform erkenning. (organogram maar geen
bevoegdhedenmatrix)
geen vervanging voorzien
geen documenten ontvangen

57
64
93
86
71
0

Deelnemers
nummer

Secretariaat

Technologen

Pathologen

Directeur

Bioveiligheidscoördinator

Kwaliteitssysteembeheerder

Vervanging

163

1

1

1

1

0

1

0.5

168

0

0

0

0

0

0

0

175

1

1

1

1

0

1

0.5

185

0

0

0

0

0

0

0

188

1

1

0

1

0

1

1

189

1

1

0

0

0

0

0.5

191

0.5

0.5

0

1

0

0

0.5

193

1

1

0

0

0

0

1

200

1

1

1

1

0

1

0

207

1

1

1

1

1

1

0.5

212
213

0
0

1
1

1
0

0
1

0
1

0
1

1
1

214

1

1

1

1

0

1

1

217

1

1

1

1

1

1

0

220

1

1

1

1

0

0

0.5

225
227
230

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
0
1

0
0
1

1
1
1

1
1
1

241

1

1

1

0

0

1

0.5

244
245

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

Opmerking
geen vervanger voor labodirecteur,
kwaliteitssysteembeheer?
geen bevoegdhedenmatrix, externe plaatsvervanger
niet in nominatief organogram toevoegen.
Geen vervanger voor "verwerken resultaten
cervixuitstrijkjes" en "HPV aanvragen"?
geen bevoegdhedenmatrix, beter gegevens in APA8.5 bevoegdheidsverklaring in tabelvorm
weergeven.
Legende toevoegen : wat betekent E, C, I, N?
geen vervanger voor taken m.b.t.
elektronenmicroscopie en bestellingen? Geen
beheerd document (versienummer,
paginanummering,…)
Wie is bevoegd voor wat? Er worden geen namen
vermeld

beter AN-RH-8 en AN-RH-07 samenvoegen in één
document
geen vervanging voorzien
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
screenen niet-gyneacologische stalen,
facturatie,…)?

79
0
71
36

36

71

93

86
86
64
86
71
100

niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
logistieke taken,…)?
geen bevoegdhedenmatrix

1

1

1

0

0

1

0.5

253

0

0

0

0

0

0

0

geen documenten ontvangen

34/87

0

43
71

252

FORM 43/124/N V7 (toepassingsdatum : 18/01/2016).

79

43
geen vervanging voorzien, enkel voor secretariaat?
Kwaliteitssysteembeheerder vermeld in
organogram, maar niet opgenomen in
bevoegdhedenmatrix?
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
autopsie, macro,…)? Beter AN-RH-8 en AN-RH-07
samenvoegen in één document

geen vervanger voor labodirecteur,
kwaliteitssysteembeheerder? niet voor alle taken
een vervanger voorzien (bv. programmatie van
verschillende toestellen,…)?

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.

%

64
0
100
64

0

Deelnemers
nummer

Secretariaat

Technologen

Pathologen

Directeur

Bioveiligheidscoördinator

Kwaliteitssysteembeheerder

Vervanging

Opmerking

%

255

1

1

1

0

0

1

0.5

geen vervanger voor kwaliteitssysteembeheerder?

64

geen vervanger voor labodirecteur en
bioveiligheidscoördinator?

93

261

1

1

1

1

1

1

0.5

263

1

1

1

1

0

1

1

264

1

1

1

0

0

0

0.5

267

0

0

0

0

0

0

0

270

1

1

1

1

1

1

0.5

275

1

1

1

1

1

1

1

278

0

0

0

0

0

0

0

279

1

1

1

1

0

1

0.5

286

1

0

1

0

1

1

0.5

298
300

1
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1

1
0.5

86
niet voor alle taken een vervanger voorzien (bv.
Kankerregistratie, personeelsbeleid (SK), taken
m.b.t. moleculaire analyse,…)?
geen documenten ontvangen
geen vervanger voor labodirecteur,
bioveiligheidscoördinator, kwaliteitssysteembeheer?

FORM 43/124/N V7 (toepassingsdatum : 18/01/2016).

35/87

0
93
100

geen documenten ontvangen
geen vervanger voor labodirecteur? niet voor alle
taken een vervanger voorzien (bv. onderhoud
T5000,…)
Niet duidelijk voor wie de vervanger optreedt.
Vervanging pathologen (bv. vervanger patholoog
immunohistochemie en cytologie)?
geen vervanger voor labodirecteur?

Gemiddelde score

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.

50

0
79

64
86
93

66

5.3

Functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 004

Opmerking

1

QML 006

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL(2)
paragraaf 4.1.1.4 . Wat is het verschil
tussen GEN.CHF.GES.A01 en
GEN.CHF.GES.A03? Misschien beter
de 2 functieomschrijvingen
samenvoegen?

QML 007

1

communicatie van beleid en in
praktrijk brengen ervan en coördinatie
van activiteiten ontbreken

QML 008

QML 010

QML 012

0.5

0.5

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
functieomschrijvingen), selectie en
beoordeling onderaannemers,
rampenplan,…
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), veiligheid en hygiëne,
deontologische regels,
klachtenbehandeling, selectie en
beoordeling leveranciers en
onderaannemers,…

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

Opleiding/kennis/ervaring

Delegatie

Score

Opmerking

Score

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

1

0

1

niet beschreven

1

kennis/ervaring niet
beschreven

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

1

36/87

SLA

Bijkomende
opmerkingen

%

Opmerking
nvt(1)

88

nvt

25

nvt

88

nvt

75

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

63

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

63

0.5

0.5

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.
FORM 43/124/N V7 (toepassingsdatum : 18/01/2016).

Score
1

1

1

0.5

0

Opmerking

Vervanging

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

1

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 014

QML 017

0.5

1

Opmerking

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

communicatie van beleid en
coördinatie van activiteiten ontbreken

Opleiding/kennis/ervaring
Score

0

0.5

QML 020

1

1

QML 028

1

0.5

QML 032

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal,
functieomschrijvingen), selectie en
beoordeling onderaannemers,
beoordeling leveranciers,
rampenplan,…

Opmerking

niet beschreven

kennis/ervaring niet
beschreven

kennis/ervaring niet
beschreven

1

Delegatie
Score

Opmerking

Score

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

1

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.
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Vervanging

37/87

SLA

Bijkomende
opmerkingen

%

Opmerking
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

25

nvt

63

63

1

nvt

88

1

Kwaliteitssysteem niet
conform
erkenning: op
erkenning 2
pathologen
versus 1
patholoog in
prakijk.
Gelieve
erkenning
aan te
passen. SLA
niet
ontvangen.

75

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 037

0.5

Opmerking

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

Opleiding/kennis/ervaring
Score

1

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, vrijwaring
werkdruk), deontologische regels,
selectie en beoordeling en
onderaannemers,
klachtenbehandeling,…

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
functieomschrijvingen, inachtneming
erkenningsvoorwaarden,…

QML 051

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

QML 058

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

1

QML 044

QML 045

QML 048

Opmerking

1

0.5

Delegatie
Score

Opmerking

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

1

kennis/ervaring niet
beschreven

1

geen anatoom-patholoog als
gewenste opleiding?

Score

Opmerking

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

0

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

1

0.5
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Vervanging

38/87

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

SLA

Bijkomende
opmerkingen

%

nvt

50

nvt

63

nvt

38

nvt

63

nvt

25

nvt

75

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 062

QML 066

QML 072

QML 080

QML 081

QML 083

Opmerking

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
selectie en beoordeling leveranciers
en onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling, communicatie
beleid,…

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
vrijwaring werkdruk), selectie en
beoordeling leveranciers, contact
voorschrijvers,…

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

1

communicatie van beleid en in
praktrijk brengen ervan en coördinatie
van activiteiten ontbreken

Opleiding/kennis/ervaring
Score

Opmerking

0.5

geen anatoom-patholoog als
gewenste opleiding?

0

beschreven wie de
labodirecteur is maar niet wat
de vereiste opleiding/kennis en
ervaringen zijn

1

0

0

niet beschreven

niet beschreven

1

Delegatie
Score

Opmerking

1

Score

%

Opmerking
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving). Beter
geen namen in
functieomschrijving
vermelden

nvt

25

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid
(vastgelegd in SLA)

SLA niet
ontvangen

50

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

38

nvt

38

nvt

88

0

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

1

0.5

0.5

39/87

Bijkomende
opmerkingen

63

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

1

SLA

nvt

0.5

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.
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Vervanging

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

Opmerking

QML 087

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal), veiligheid en
hygiëne rampenplan, selectie en
beoordeling leveranciers en
onderaannemers,…

QML 089

1

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
communicatie beleid,…

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aanwerving,
functieomschrijving, vrijwaring
werkdruk), deontologische regels,
jaarlijks nazicht kwaliteitssysteem,…

QML 090

QML 093

QML 098

QML 099

1

communicatie van beleid en in
praktrijk brengen ervan ontbreekt

Opleiding/kennis/ervaring
Score

0.5

1

0.5

Opmerking

kennis/ervaring niet
beschreven

kennis/ervaring niet
beschreven

Delegatie
Score

Opmerking

Score

nvt

25

nvt

38

1

nvt

75

1

nvt

50

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

1

0.5

0.5

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal), deontologische
regels, inachtneming
erkenningsvoorwaarden,…

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

0

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden
niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid
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40/87

Opmerking
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

88

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

%

nvt

1

inachtneming
erkenningsvoorwaarden,
communicatie beleid?

Bijkomende
opmerkingen

63

0.5

niet beschreven

SLA

nvt

1

0

FORM 43/124/N V7 (toepassingsdatum : 18/01/2016).

Vervanging

Deelnemers
nummer

QML 100

QML 102

QML 107

QML 113

QML 120

QML 124

Taken en bevoegdheden

Opleiding/kennis/ervaring

Score

Opmerking

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), hygiëne en veiligheid,
selectie en beoordeling leveranciers
en onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling,…

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), veiligheid en hygiëne,
vervanging, communicatie en
implementatie beleid,…

0.5

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
selectie en beoordeling
onderaannemers, jaarlijks nazicht
kwaliteitssysteem,…

1

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aanwerving,
functieomschrijvingen, vrijwaring
werkdruk), deontologische regels,
jaarlijkse nazicht kwaliteitssysteem,…

Score

0.5

Opmerking

kennis/ervaring niet
beschreven

vereiste opleiding niet
beschreven

1

1

0.5

vereiste opleiding niet
beschreven

Delegatie
Score

Opmerking

Score

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0.5

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0

1

niet van toepassing

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

1

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0.5
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SLA

Bijkomende
opmerkingen

%

Opmerking
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid
(vastgelegd in SLA)

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

50

nvt

38

SLA niet
ontvangen

75

nvt

63

38

nvt

50

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 129

QML 133

QML 135

QML 142

QML 145

0.5

0.5

0.5

Opmerking

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal,
functieomschrijvingen), selectie en
beoordeling onderaannemers,
beoordeling leveranciers,…
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), hygiëne en veiligheid,
selectie en beoordeling leveranciers
en onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling,…

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
deontologiscche regels, vrijwaring
werkdruk, functieomschrijvingen,
opleidingsprogramma's voor
personeelsleden,…

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), hygiëne en veiligheid,
selectie en beoordeling leveranciers
en onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling,…

Opleiding/kennis/ervaring
Score

0

Opmerking

niet beschreven

1

1

0

0.5

niet beschreven

kennis/ervaring niet
beschreven

Delegatie
Score

Opmerking

Score

Opmerking

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

1

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

Documentaire audit, definitief globaal rapport 2017. Publicatiedatum: 20/02/2017.
FORM 43/124/N V7 (toepassingsdatum : 18/01/2016).

Vervanging

42/87

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

SLA

Bijkomende
opmerkingen

%

nvt

13

nvt

75

nvt

50

nvt

25

nvt

Geen beheerd
document?
Geen versienr,
publicatiedatum,
totaal aantal
pagina's,...)

50

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 147

QML 149

QML 152

QML 155

Opmerking

Opleiding/kennis/ervaring
Score

0.5

niet alle relevante taken conform PRL
zijn opgenomen in
functieomschrijving: selectie en
beoordeling leveranciers en
onderaannemers, rampenplan,
behandeling afwijkingen,…

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), hygiëne en veiligheid,
selectie en beoordeling leveranciers
en onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling,…

0

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal), jaarlijks nazicht
kwaliteitssysteem, communicatie
beleid,…

1

0.5

QML 160

0.5

QML 161

0

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aanwerving, aantal,
kwalificatie), rampenplan, selectie en
beoordeling leveranciers en
onderaannemers,…
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), hygiëne en veiligheid,
selectie en beoordeling leveranciers
en onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling,…
geen documenten ontvangen

Opmerking

1

niet beschreven

Delegatie
Score

Opmerking

1

niet van toepassing

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

1

1

Score

nvt

38

nvt

75

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid
(vastgelegd in SLA)

niet
ontvangen

63

nvt

38

nvt

0

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

0

geen documenten ontvangen

niet beschreven

0.5

0

geen documenten ontvangen

0

geen documenten
ontvangen
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%

63

0

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(vastgelegd in SLA)

0.5

0

Bijkomende
opmerkingen

Opmerking

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden
niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

SLA

Geen SLA,
toch
noodzakelijk
in geval
patholoog
onverwacht
wegvalt en
patiëntenstalen nog
niet werden
geanalyseerd
en
geëvalueerd.

0.5
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Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 163

QML 168

QML 175

QML 185

QML 188

0.5

0.5

Opmerking

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

1

Opleiding/kennis/ervaring
Score

1

0.5

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0

Score

0

1

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

Opmerking

Delegatie

kennis/ervaring niet
beschreven

niet beschreven

1

Opmerking
niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

Bijkomende
opmerkingen

%

Opmerking

0

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

38

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid
(vastgelegd in SLA)

SLA is niet
uitgewerkt
(vastlegging
verantwoordelijken
en uitwerking
organisatie,
handtekening
van beide
partijen,…)

50

nvt

63

nvt

13

nvt

50

0

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

1

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5
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SLA

Score

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid
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niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

Deelnemers
nummer

QML 189

QML 191

QML 193

Taken en bevoegdheden
Score

Opmerking

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie),
selectie en beoordeling leveranciers,
contact met voorschrijvers,…

0.5

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4 ,
functieomschrijving van anatoompatholoog beschrijft taken en
bevoegdheden die bestemd zijn voor
labodirecteur.
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), hygiëne en veiligheid,
selectie en controle leveranciers en
onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling,…

QML 200

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aanwerving,
functieomschrijvingen), aanduiding
kwaliteitssysteembeheerder,
communicatie beleid,…

QML 207

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4 . Beter SP-QUA-01
en AN-RH-02 samenvoegen

QML 212

1

Opleiding/kennis/ervaring
Score

Opmerking

1

0.5

foutieve functioneringscriteria
(MLT?)

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

1

0.5

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

kennis/ervaring niet
beschreven

Delegatie
Score

Opmerking

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0.5

aan wie worden de taken
gedelegeerd?

0.5

1

0

Score

Opmerking

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid
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1

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(vastgelegd in SLA)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)

SLA

Bijkomende
opmerkingen

63

nvt

niet
ontvangen

%

Geen beheerd
document?
Geen versienr,
publicatiedatum,
totaal aantal
pagina's,...)

25

nvt

38

nvt

63

nvt

50

nvt

63

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 213

QML 214

QML 217

QML 220

QML 225

QML 227

0.5

Opmerking

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

0.5

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal en kwalificatie,
functieomschrijvingen), beoordeling
leveranciers en onderaannemers,
inachtneming
erkenningsvoorwaarden,
communicatie beleid,…
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), hygiëne en veiligheid,
selectie en beoordeling leveranciers
en onderaannemers, rampenplan,
klachtenbehandeling,…
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
functieomschrijvingen), veiligheid en
hygiëne, selectie en beoordeling
onderaannemers,…

Opleiding/kennis/ervaring
Score

Opmerking

1

1

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

1

1

1

Delegatie
Score

Opmerking

Score

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

1

0.5

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

1
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SLA

Bijkomende
opmerkingen

%

Opmerking
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

50

nvt

50

nvt

38

nvt

75

nvt

63

nvt

63

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 230

QML 241

QML 244

0

0.5

0.5

Opmerking
De functieomschrijving vd
labodirecteur is een
functieomschrijving voor anatoompatholoog en niet voor labodirecteur.

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

Opleiding/kennis/ervaring
Score

0.5

Opmerking

kennis/ervaring niet
beschreven

1

1

1

Delegatie
Score

Opmerking

Score

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

QML 245

1

QML 252

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

1

QML 253

0

geen documenten ontvangen

0

geen documenten ontvangen

0

0.5

geen documenten
ontvangen
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0

SLA

Bijkomende
opmerkingen

%

Opmerking
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)
geen documenten ontvangen

nvt

25

nvt

50

nvt

Geen beheerd
document?
Geen versienr,
publicatiedatum,
totaal aantal
pagina's,...)

38

nvt

63

nvt

63

Geen SLA
ontvangen

0

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 255

0

QML 261

1

Opmerking

niet uitgewerkt voor
laboratoriumdirecteur pathologische
anatomie, niet conform KB en PRL

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
deontologische regels,
functieomschrijvingen, vrijwaring
werkdruk, communicatie beleid,
contact voorschrijvers,…

QML 264

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

QML 267

0

QML 270

QML 263

Opleiding/kennis/ervaring
Score

Opmerking

Delegatie
Score

0.5

vereiste opleiding niet
beschreven

0

0.5

kennis/ervaring niet
beschreven

1

1

Opmerking

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

0.5

geen documenten ontvangen

0

geen documenten ontvangen

0

0.5

onvoldoende uitgewerkt, zie PRL
paragraaf 4.1.1.4

1

QML 275

0.5

niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
veiligheid en hygiëne, rationeel en
adequaat gebruik van verstrekkingen
door aanvragers,…

0.5

Wat zijn de "vereiste
kwaliteiten"?

QML 278

0

geen documenten ontvangen

0

geen documenten ontvangen

0

niet beschreven welke
taken gedelegeerd
worden aan andere
zorgverleners en
personeelsleden
geen documenten
ontvangen
niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

Opmerking

0

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)

Bijkomende
opmerkingen

%

nvt

procedure op
ziekenhuisniveau? Geen
beheerd
document?
Geen versienr,
publicatiedatum,
totaal aantal
pagina's,...)

13

nvt

88

0

nvt

63

1

in aparte procedure
beschreven

nvt

63

0

geen documenten ontvangen

1

0

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

0

geen documenten
ontvangen

0

geen documenten ontvangen
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SLA

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid
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Score

1

1

kennis/ervaring niet
beschreven

Vervanging

0

nvt

63

nvt

38

0

Deelnemers
nummer

Taken en bevoegdheden
Score

QML 279

QML 286

QML 298

QML 300

0.5

0.5

0.5

Opmerking
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
veiligheid en hygiëne, communicatie
beleid, klachtenbehandeling, continue
opleiding personeel,...
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
opleiding), selectie en beoordeling
leveranciers en onderaannemers,
klachtenbehandeling,… Uitgewerkt in
twee verschillende procedures: beter
PQ-RHU-01 en SP RHU 003
samenvoegen
niet alle taken conform PRL zijn
opgenomen in functieomschrijving:
personeel (aantal, kwalificatie,
vrijwaring werkdruk,
functieomschrijvingen), veiligheid en
hygiëne, communicatie beleid,
beoordeling onderaannemers,...

1

Opleiding/kennis/ervaring
Score

Opmerking

1

Score

1

niet beschreven

Opmerking

Vervanging

SLA

Bijkomende
opmerkingen

Opmerking

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

50

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0

niet beschreven hoe
vervanging wordt voorzien in
diens afwezigheid en welke
taken worden overgenomen
door andere zorgverlener(s)
(kan in bevoegdhedenmatrix
worden aangeduid en/of in
functieomschrijving)

nvt

38

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

1

nvt

63

0

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

nvt

38

niet beschreven of er
taken worden
gedelegeerd aan andere
zorgverleners in zijn
aanwezigheid

0.5

niet beschreven welke taken
worden overgenomen door
andere zorgverlener(s) in
diens afwezigheid (kan in
bevoegdhedenmatrix worden
aangeduid en/of in
functieomschrijving)

Gemiddelde
score
(1)
(2)

Nvt = niet van toepassing
PRL = Praktijkrichtlijn
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Voorbeelden
Opleidingsplan/-fiche en bevoegdheidsverklaring
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Formation à la tâche :
Pré-analytique Technique
Gestion des commandes et des factures

Récolte des prélèvements

Réception et tri des prélèvements

COMPETENCES:
LA PERSONNE FORMEE DOIT SAVOIR:

•Préparer une commande via le logiciel
•envoyer la commande à la firme par fax
•Réceptionner, étiquetter et stocker
•Traiter les factures
•où se trouvent les différents endroits de récolte des
prélèvements
• dispacher les prélèvements
• identifier les demandes et les prélèvements
•relever les non-conformités

OBSERVATION REALISATION SOUS
DE LA TACHE
SURVEILLANCE

EVALUATION DES COMPETENCES:
MODALITES

OBJECTIVATION
sont repris dans FO-RH-XXXA et B
et dans FE-RH-022:

PERSONNES HABILITEES A
L'EVALUATION DES COMPETENCES

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Traitement autonome d'une commande du
début à la fin.

Date et N° de la commande évaluée

Simone (O) et Catherine (M)

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Faire de façon totalement autonome la tournée
complète des endroits de prèlèvements

Date et N° cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Assurer l'entièreté de la tâche de façon
autonome

Date et N° cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche

5 fois

3 fois consécutives
avec succès

Assurer l'enchâssement de façon autonome

Date et N° cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche

Date et N° cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche
ou un pathologiste

Formation à la tâche analytique
HISTOLOGIE

Enchassement petites et grosses pièces médicales

•assurer les maintenances des VIP
•préparer,mettre en K7 et assurer la traçabilité
•utiliser les VIP

Découpe petites et grosses pièces médicales

•faire un examen macroscopique et le dicter
•faire des prélèvements adéquats quantitativement et
qualitativement

Extemporanée, coupe cryostat et coloration HE manuelle

•réaliser un examen extemporané sur le cryostat
•Assurer les maintenances du cryostat
•mettre les prélèvements en paraffine en s'assurant
de la bonne orientation de ceux-ci
•Assurer les maintenances des enrobeuses

Enrobage (TES99)

Coupe microtome

•couper les blocs de paraffine au microtome
•Assurer les maintenances des microtomes

Déplissage

•Numéroter, déplisser et faire sécher les lames

Coloration HE automatique et utilisation DRS2000
Montage automatique des lames et utilisation Film

•Lancer les cycles de coloration
•Assurer les maintenances du DRS2000
•Monter les lames
•Changer le rouleau de film
•Assurer les maintenances du Tisuue-Tek Film

3 fois consécutives
2 fois chaque
chaque sorte
La personne sera évaluée pour chaque sorte de
sorte
de prélèvement avec
prélèvement et en fonction des cas du jour.
de prélèvement
succès
2 fois

3 fois consécutives
avec succès

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

2 fois
2 fois

3 fois consécutives
avec succès
3 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur un prélèvement reçu en
extemporané.
Enrobage d'un croisillon, d'une peau,
d'un appendice et d'une vésicule

Coupe de 5 blocs (1 croisillon, une colono,3
gros)
La personne formée prendra en
charge la numérotation, le déplissage, la
coloration, le montage de 2 plateaux
de 20 lames et les apportera
aux pathologistes avec les demandes
adéquates

Date et N° cas évalués

Date et N° cas évalués

Date et N° cas évalués

Date et N° cas évalués

•Un technologue pour la partie technique
•Un pathologiste pour la qualité de la coupe
Tout technologue habilité à la tâche

•Un technologue pour la partie technique
•Un pathologiste pour la qualité de la coupe

Tout technologue habilité à la tâche

1 fois

1 fois

•Rendre des cas complets accompagnés de leurs demandes
respectives aux pathologistes

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Initiation à la gestion des contrôles internes COLO

•mettre une lame T+ quand c'est nécessaire
•compléter le tableau FE-COLO-001

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon
autonome et spontanée.

Date et N° cas évalués

Coloration Rouge Congo

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Coloration Bleu Alcian

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Préparation des plateaux de lames à soumettre au diagnostic
Formation à la tâche analytique
COLORATIONS SPECIALES

Tout technologue habilité à la tâche

Coloration PAS

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Coloration PAS Amylase

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Coloration Bleu de Prusse

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Coloration de Ziehl

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Coloration de Gram

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Coloration de Trichrome

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Evaluation sur une coloration de
routine.

Coloration de Foot

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Coloration Orcéine

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Coloration Diff- Quick

réaliser cette coloration

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Evaluation sur une coloration de
routine.

Date et N° cas évalués

Un pathologiste pour la qualité de la colo

Initiation à la gestion des contrôles internes IMMUNO

•mettre une coupe T+ quand c'est nécessaire
•compléter le tableau FE-IMMU-001

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon
autonome et spontanée.

Date et N° cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche

Changement du rouleau encreur et du ruban d’étiquettes

•Changer le rouleau encreur et le ruban d’étiquettes

1 fois

2 fois consécutives
avec succès

Exécuter la tâche de façon autonome

Date

Tout technologue habilité à la tâche

Préparation des lames

•Répertorier les Ac demandés dans la FO-GEN-005
•Sortir les blocs
•Préparer les étiquettes et les coller sur les lames

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Préparation des plateaux de lames

•préparer des plateaux de lames pour un rendement maximum

2 fois

Lancement d’un cycle + préparation de la machine

•Lancer 2 cycles de 20 lames

2 fois

Date et N° de cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche
pour la partie technique.
Un pathologiste pour la qualité des coupes.

Récupération des lames et déshydratation (DRS 601)

•assurer la déshydratation des lames

1 fois

1 fois

Préparation des plateaux de lames à soumettre au diagnostic

•Rendre des cas complets accompagnés de leurs demandes
respectives aux pathologistes

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Préparation des seringues

•préparer les seringues d'Ac

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Date

Catherine (M)

Création d’un protocole

•créer ou modifier un protocole

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Date

Catherine (M)

Titrage des Anticorps

•réaliser une titration

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Entretien des machines

•entretenir les Benchmarks

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Formation à la tâche analytique
IMMUNO(VENTANA)

3 fois consécutives
avec succès
3 fois consécutives
avec succès

L'évaluation de la préparation des lames se fera
sur l'ensemble
des cas d'un jour. Les autres points seront
évalués sur 40 lames.

Executer la tâche de façon autonome
et spontanée
Executer la tâche de façon autonome
Executer la tâche de façon autonome

Executer la tâche de façon autonome

Date

Catherine (M)

Date

Tout technologue habilité à la tâche

Date et N° cas évalués

•Un technologue pour la partie technique
•Un pathologiste pour la qualité de la coupe

Date et N° cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche

Date et N° cas évalués

Un pathologiste

Formation à la tâche analytique
Cytologie non-gynécologique
Gestion et fixation des échantillons

•Identifier et techniquer les échantillons

Coloration au papanicolaou automatique et utilisation du DRS
601

•Utiliser et assurer les maintenances du DRS601

Les cytologies non-gynéco seront évaluées le
même jour que l'évaluation de l'enchâssement.

Formation à la tâche analytique
Cytologie gynécologique
Gestion et fixation des échantillons

Lecture au microscope :Screening des frottis gynécologiques

•Identifier et colorer les échantillons

•screener les frottis
•distinguer les frottis atypiques des normaux et mettre à relire
aux patho. les atypiques

2 fois

2 fois consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

La personne formée recevra une
formation théorique puis regardera
La personne sera évaluée sur une
une série de cas avec un patho.ou un
technologue. Ensuite, elle screenera des série de cas sélectionnée par les pathologistes
frottis pendant une période déterminée
par les patho.durant laquelle ces frottis
seront systématiquement relus

Formation à la tâche post-analytique
Archivage des lames et des blocs
Traitement des déchets (bidons et poubelles jaunes)

•où et comment les lames et les blocs sont rangés
•où et comment évacuer les déchets.

•cb de temps les prélèvements sont conservés
•comment ils sont éliminés
Nettoyage des tables de dissection, du matériel de dissection et •comment nettoyer et désinfecter le matériel de labo en fin de
du petit matériel.
journée
Stockage des échantillons avant élimination

2 fois
2 fois
1 fois
1 fois

2 fois consécutives
avec succès
2 fois consécutives
avec succès
2 fois consécutives
avec succès
2 fois consécutives
avec succès

La personne sera évaluée sur une
série de blocs et de lames à
retrouver et à ranger.

Date et N° cas évalués

Tout technologue habilité à la tâche

Executer la tâche de façon autonome

Date

Tout technologue habilité à la tâche

Executer la tâche de façon autonome

Date

Tout technologue habilité à la tâche

Executer la tâche de façon autonome

Date

Tout technologue habilité à la tâche

numéros des documents

CQ

Formation à la qualité

Utilisation du système qualité

•utiliser le système qualité

2 fois

5 fois consécutives
avec succès

La personne devra retrouver 10 documents ou
renseignements demandées par l'évaluateur
dans le SQ

3 fois consécutives
avec succès

La personne réalisera 3 envois
sélectionnés par la CQ.

Gestion des envois extérieurs

• envoyer du matériel à l'extérieur et le réceptionner

2 fois

Gestion des dysfonctionnements divers

•relever un dysfonctionnement et l'enregistrer

2 fois

Gestion des indicateurs: analyses et représentations graphiques •gérer et analyser les indicateurs

3 fois

3 fois consécutives
avec succès
3 fois consécutives
avec succès

Date et N° cas évalués

CQ

Executer la tâche de façon autonome

Date et cas

CQ

Executer la tâche de façon autonome

date

CQ
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Formation à la tâche :
Pré-analytique administrative
Triage des demandes

 faire la distinction entre les biopsies avec examen
macroscopique et les biopsies sans examen macroscopique

Traitement des cas urgents

 traiter les cas urgents

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome
Executer la tâche de façon autonome

1 fois

1 fois avec succès

Date et N° cas évalués

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas évalués

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Formation à la tâche :
Analytique administrative
Formation Diamic : Connexion déconnexion

 se connecter au programme

1 fois

Formation Diamic : Consultation

 consulter un compte-rendu

1 fois

 encoder les demandes des biopsies
encoder les demandes cyto non-gynécologiques
encoder des demandes cyto gynécologiques
 vérifier les non-conformitées administratives
protocoler les compte-rendus
Formation Diamic : Saisie résultat : biopsies gastro, non gastro,
ajouter les codes SNOMED
cytologie non gynéco
Formation Diamic : Encodage des biopsies, des cyto-non
gynécologiques, cyto gynécologiques +Vérification des nonconformités administratives

Formation Diamic : Saisie résultat gynécologique
Formation Diamic :saisie CR complémentaire
Formation Diamic Edition du courrier, réédition duplicata

Formation OMNIPRO

Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès

2 fois
3 fois consécutives
avec succès
2 fois

 saisir un résultat gynécologique

1 fois

rédiger un compte-rendu complémentaire:IMMUNO, avis

1 fois

éditer le courrier fin de journée et rééditer un duplicata à la
demande
se connecter au programme
 encoder la demande dans le programme
insérer notre compte-rendu dans le programme
tarifier la demande

1 fois

2 fois consécutives
avec succès
1 fois avec succès

2 fois

3 fois consécutives
avec succès

utiliser le programme de dictée

1 fois

1 fois avec succès

Formation AS 400

 rechercher un patient et vérifier les données du patient

1 fois

1 fois avec succès

Facturation

vérifier les données du patient et d'encodage via les listes
diverses
générer et envoyer les signalétiques au service de facturation
générer et envoyer le fichiers des changements d'adresse et
les mutuelles au service facturation
réceptionner et injecter le fichier des retours des signalétiques
générer le fichier de facturation et l'envoyer à la facturation

1 fois

2 fois consécutives
avec succès

Impression des lettres cas pathologiques
Saisie des courriers dans Diamic
Impression des lettres patients

récupérer la liste des rejets
analyser le document et la demande
 faire les corrections nécessaires
imprimer les lettres des cas pathologiques et les envoyer au
médecin prescripteur
rédiger un courrier à annexer au compte-rendu, lors d'un avis
complémentaire, ..
imprimer les lettres à envoyer au patient car il nous manque
des données administratives

Executer la tâche de façon
autonome et spontanée.

Executer la tâche de façon
autonome et spontanée.
Executer la tâche de façon
autonome et spontanée.
Executer la tâche de façon
autonome et spontanée.
Executer la tâche de façon autonome

1 fois avec succès

Formation Speech

Gestion des rejets du CHPLT

Date
Executer la tâche de façon autonome

1 fois avec succès

Executer la tâche de façon
autonome et spontanée.
Executer la tâche de façon autonome
Executer la tâche de façon autonome

Executer la tâche de façon autonome

Executer la tâche de façon autonome

1 fois

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Toute secrétaire habilitée à la tâche
Date et N° cas
Date et N° cas
Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche
Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

1 fois avec succès
1 fois
1 fois
1 fois

Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès
Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès
Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès
Executer la tâche de façon autonome

Formation Outlook : gestion des mails

consulter les mails et les traiter

1 fois

Gestion des commandes

•Préparer une commande
•envoyer la commande à la firme par fax
•Réceptionner et stocker
•Traiter les factures

1 fois

Mise sous plis

mettre le courrier sous enveloppes

1 fois

Archivage des demandes

où et comment les demandes sont rangées et archivées

1 fois

Archivage des protocoles

où et comment les protocoles sont rangés et archivés

1 fois

Formation : appels téléphoniques

encoder les appels téléphoniques importants

1 fois

Ssystème qualité

utiliser le système qualité
rechercher des documents dans le SQ

2 fois

5 fois consécutives
avec succès

1 fois

1 fois avec succès

1 fois

2 fois avec succès

3 fois

3 fois consécutives
avec succès

1 fois avec succès
2 fois consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

Date

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Formation à la tâche :
Post-analytique
Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès
Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès
Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès

Formation à la tâche :
Qualité

Gestion des envois extérieurs
Gestion des dysfonctionnements divers
Gestion des indicateurs : analyses et représentations
graphiques

P
A
T
H
O
L
O
G
I
S
T
E
S

rédiger le courrier qui accompagne l'envoi
préparer le matériel à envoyer
demander à un technologue de l'introduire dans Diamic
remplir la fiche des dysfonctionnements divers lors d'une
erreur, dysfonctionnement,..
•gérer et analyser les indicateurs

Executer la tâche de façon autonome
1 fois avec succès
La personne devra retrouver 10 documents ou
renseignements demandées par l'évaluateur
dans le SQ
Executer la tâche de façon autonome
Executer la tâche de façon autonome
Executer la tâche de façon autonome

Date

Toute secrétaire habilitée à la tâche

numéros des documents

CQ, Z ou C

Date et N° cas

Toute secrétaire habilitée à la tâche

Date et N° cas

CQ, Z ou C

date

CQ ou Z

Formation à la tâche :
analytique Médicale

utilisation du dictaphone speech mike et transmission des
fichiers sons

Validation des compte-rendus à l’écran

choisir son nom dans les auteurs
enregistrer un fichier son
sauvegarder
fonction insert/ecrase
transmettre le fichier
mettre le dictaphone à recharger en l'éteignant
corriger un compte-rendu
valider
vérifier les codes d'examen

demande de coupes supplémentaires
Demandes de coupes supplémentaires, de colorations spéciales demande de colorations spéciales
demande d'examens immunohistologiques
et examens immuno histologiques.
demande d'examens immunohistologiques au laboratoire
gestion des protocoles complémentaires secondaires aux
dictée d'un CR complémentaire interne
coupes supplémentaires, colorations spéciales et examens
immuno histologiques
enregistrer
sauvegarder
Utilisation du dictaphone à pédale pour les prélèvements
revenir en arrière
supprimer un fichier

prélèvement des ganglions pour lymphome

utilisation de diamic

mettre les "copies a"
faire les prélèvements adéquats dans les récipients adéquats
ouverture et fermeture
consultation
utilisation des bibles

2 fois

2X consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

Date

pathologiste habilité à la tache

2 fois

2X consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

Date

pathologiste habilité à la tache

2 fois

2X consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

Date et N° cas

pathologiste habilité à la tache

2 fois

2X consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

Date et N° cas

pathologiste habilité à la tache

2 fois

2X consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

date

pathologiste habilité à la tache

2 fois

2X consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

Date et N° cas

pathologiste habilité à la tache

2 fois

2X consécutives
avec succès

Executer la tâche de façon autonome

Date et N° cas

pathologiste habilité à la tache

Formation à la tâche : Qualité
•utiliser le système qualité

Gestion des dysfonctionnements divers
Gestion des non-conformités pré-analytiques

Gestion et supervision des envois aux sous-traitants

•utiliser le système qualité

2 fois

•relever un dysfonctionnement et l'enregistrer

2 fois

•relever une non-conformité préanalytique et la signaler

2 fois

demande aux sous-traitants
gestion des CR complémentaires secondaires à une sous
traitance: que donner aux secrétaires (FISH HER2 et BIOMOL
génétique) et que dicter soi-même (lymphomes, biomol HPV +
recommendations)

2 fois

5 fois consécutives
avec succès
3 fois consécutives
avec succès
2X consécutives
avec succès
2X consécutives
avec succès

La personne devra retrouver 10 documents ou
renseignements demandées par l'évaluateur
dans le SQ

Date et documents

pathologiste habilité à la tache

Executer la tâche de façon autonome

Date et cas

pathologiste habilité à la tache

Executer la tâche de façon autonome

Date et cas

pathologiste habilité à la tache

Executer la tâche de façon autonome

Date et cas

pathologiste habilité à la tache
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6.2

Bevoegdhedenmatrix
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6.3

Functiebeschrijving van de laboratoriumdirecteur
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