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1. Inleiding 
 

1.1 Doel van de documentaire audit 
 

Deze documentaire audit had als doel de voortgang van de implementatie van de artikelen 
22, 24, 26, 27, 28 en 29 van het Koninklijk Besluit (KB) in de laboratoria voor pathologische 
anatomie op te volgen.  
 
 

1.2 Vraagstelling 
 

In de loop van 2015 werden de laboratoria bevraagd over het percentage implementatie van 
een aantal procedures m.b.v. een template in de vorm van een tabel. Ook werden een aantal 
specifieke procedures opgevraagd. 
 
De documentaire audit bestond uit: 
 

1. een tabel om in te vullen waarin per artikel (22, 24, 26, 27, 28 en 29) het actuele 
percentage van implementatie, per item een opsomming van de beschikbare 
procedures en per procedure de datum van implementatie of streefdatum diende te 
worden opgegeven; daarnaast diende ook te worden aangegeven of het laboratorium 
al dan niet beschikte over een kwaliteitshandboek 

2. het opvragen van een geautoriseerd patiëntenrapport per activiteitencentrum 
(validatie januari 2015) 

3. het opvragen van de procedure documentenbeheer 
4. het opvragen van de procedure toestelbeheer  

 

2 Evaluatie 
 

De evaluaties werden uitgevoerd door Mevrouw Hannelien Verbeke, verantwoordelijke 
“erkenningen laboratoria voor pathologische anatomie”. 
 

2.1 Implementatie van de procedures  
 
De gegevens uit de tabellen werden inhoudelijk geëvalueerd. 

 
De laboratoria werd gevraagd om per artikel het percentage van implementatie op te geven. 
Het WIV heeft eveneens het percentage implementatie voor elk artikel berekend in functie 
van de aan- of afwezigheid van de vereiste items zoals hieronder beschreven: 
 

-  Artikel 22:  procedures met betrekking tot onderstaande 5 items 
� ruimtebeheer 
� toegangsregeling 
� opslag 
� temperatuursbewaking van omgeving en apparatuur 
� instructies betreffende veiligheid en hygiëne 

Er werd een score (%) gegeven van 0% (0/5), 20% (1/5), 40% (2/5), 60% (3/5), 80% 
(4/5) of 100% (5/5). 
 

-  Artikel 24:  procedures met betrekking tot onderstaande 2 items 
� kalibratie van apparatuur 
� onderhoud van apparatuur 

Er werd score gegeven van 0% (0/2), 50% (1/2) of 100% (2/2). 
 
 
-  Artikel 26 : procedures met betrekking tot onderstaande 2 items 

� de validatie van onderzoeksmethodes  
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� documentenbeheer 
     Er werd een score gegeven van 0% (0/2), 50% (1/2) of 100% (2/2). 
 
-  Artikel 27: procedures met betrekking tot onderstaande 2 items 

� archivering 
� de modaliteiten van de opstelling van het patiëntenrapport , de transmissie en 

de vertrouwelijkheid van gegevens 
     Er werd een score gegeven van 0% (0/2), 50% (1/2) of 100% (2/2). 
 
-  Artikel 28: betreft de procedure over de inhoud van het protocol 
     Er werd een score gegeven van 0% (0/1) of 100% (1/1). 
 
-  Artikel 29:  procedures met betrekking tot onderstaande 2 items  

� het beheer van informaticaprogramma’s 
� de validatie/verificatie van informaticaprogramma’s 

     Er werd een score gegeven van 0% (0/2), 50% (1/2) of 100% (2/2). 
 
Voor elk laboratorium werd een globale score berekend d.i. het gemiddelde van de 
percentages implementatie van de artikelen 22, 24, 26, 27, 28 en 29. 

 
 

2.2 Inhoudelijke evaluatie van de procedures 
 

De opgevraagde procedures werden inhoudelijk geëvalueerd op basis van de aanwezigheid 
van de items, zoals beschreven in de Praktijkrichtlijn. 
      
Voor elk van deze items werd een score toegekend als volgt: 

- volledig beschreven: 1 
- onvolledig/onvoldoende beschreven: 0.5 
- niet beschreven: 0  

 
Voor elk laboratorium werd de globale score berekend (= som van de scores van alle 
geëvalueerde items). 
 
2.2.1 Procedure documentenbeheer (Paragraaf 4.3 en 5.5.3 van de Praktijkrichtlijn) 
 

- Werkstroom totstandkoming (opstelling, verificatie, validatie) 
- Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom, traceerbaarheid)  
- Verduidelijking soorten kwaliteitsdocumenten met hun identificatienummering, 

indien van toepassing 
- Opmaak van de procedure en beschrijving van of verwijzing naar sjablonen 
- Distributie van nieuwe of gewijzigde procedures (organisatie, leeslijst) 
- Beschikbaarheid van de procedures op de werkvloer (wijze, beleid m.b.t. 

kopiëren/printen) 
- Periodieke evaluatie (evaluatietermijn, organisatie, versiebeheer, controle 

verstrijken geldigheidsdatum) 
- Archivering (wijze, termijn, plaats) en vernietiging  

 
2.2.2 Procedure toestelbeheer (Paragraaf 5.3.1 van de Praktijkrichtlijn) 

 
- Identificatie toestellen (identificatie toestellen, opbouw identificatienummers, lijst) 
- Verwijzing naar specifieke toestelprocedures 
- Opstelling logboek 
- Verwijzing naar procedure toestelvalidatie 
- Onderhoud (verwijzing werkwijze, intern/extern, registratie) 
- Verwijzing naar procedure(s) m.b.t. kalibratie 
- Bevoegdheden tot gebruik (wie, traceerbaarheid) 
- Storingen en defecten (de te ondernemen stappen, registratie, invloed op reeds 

gevalideerde resultaten, hervalidatie na herstel) 



 

Documentaire audit, definitief  jaarrapport 2015. Publicatiedatum:20/05/2016. 
FORM 43/125/N V6 (toepassingsdatum : 18/01/2016). 6/85 

- Buitengebruikstelling (tijdelijk, definitief, verwijdering) 
 
 

2.3 Patiëntenrapport 
 

Het patiëntenrapport werd geëvalueerd aan de hand van de gevraagde informatie zoals 
beschreven in het KB en de Praktijkrichtlijn. 
Volgens artikel 28 van het KB dient op z’n minst de volgende informatie te worden vermeld 
op het patiëntenrapport: 

- Naam voorschrijver 
- Naam, voornaam en geboortedatum patiënt 
- Datum van de staalafname 
- Type en oorsprong van de staalafname 
- Onderzoeksresultaten 
- Naam verantwoordelijke 
- Eenduidige identificatie van elke bladzijde 

 
Onderstaande gegevens die werden geëvalueerd, zijn beschreven in de Praktijkrichtlijn 
(paragraaf 5.8.2), maar worden niet uitdrukkelijk in het KB vermeld: 

- Naam en adres van het laboratorium 
- Adres en contactgegevens van de voorschrijver 
- Klinische gegevens 
- Datum uitgave van het patiëntenrapport 
- Contactgegevens van het laboratorium 
 

Een score van 1, 0.5 of 0 werd toegekend naargelang de aan- of afwezigheid van de 
gevraagde informatie. Indien alle gegevens correct op het patiëntenrapport worden 
gerapporteerd, werd een score van 1 toegekend. Een half punt werd toegekend indien 
slechts een deel van de gevraagde informatie werd vermeld. Het laboratorium kreeg 0 
punten indien de gevraagde gegevens niet kon worden teruggevonden op het 
patiëntenrapport. 
 
De scores die werden toegekend aan de items die beschreven staan in de Praktijkrichtlijn 
maar niet als verplicht worden beschouwd volgens het KB, werden slechts voor de helft in 
rekening gebracht bij het berekenen van de globale score (som van alle toegekende scores 
uitgedrukt in percentage). 
 

3 Resultaten 
 

3.1 Implementatie van de procedures 
 

Onderstaande tabel 3.1 geeft informatie over het aantal erkende (centrale) laboratoria (CL), 
het aantal laboratoria die te kennen hebben gegeven dat zij beschikken over een 
kwaliteitshandboek (KHB) en het aantal laboratoria die beschikken over een BELAC 
accreditatie volgens ISO 15189. 
 
Tabel 3.1 Aantal (n) en percentage (%) erkende laboratoria, met kwaliteitshandboek (KHB) en BELAC accreditatie 
voor ISO 15189 

 
NL FR België 

n % n % n % 

Aantal erkende laboratoria (CL) 52 100 33 100 85 100 

Aantal laboratoria met KHB   40* 76.92 24 72.73 64 75.29 

Aantal laboratoria met BELAC accreditatie 16 30.77 7 21.21 23 27.06 
 
* 5/40 laboratoria beschikken enkel over een “draft” van het kwaliteitshandboek 
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De laboratoria werd gevraagd om in de tabel bij elk artikel het percentage van implementatie 
te vermelden. Daarnaast werd ook door het WIV het percentage implementatie van elk 
artikel voor elk laboratorium berekend. De percentages opgegeven door de laboratoria liggen 
beduidend hoger dan de percentages die werden berekend door het WIV op basis van de 
inhoudelijke evaluatie van de tabellen (zie tabel 3.2). 
 

 
Tabel 3.2 Gemiddelde percentages implementatie van de artikels 22, 24, 26, 27, 28 en 29 vermeld door de laboratoria 
en bekomen na evaluatie door het WIV 

 Labo WIV 

Gemiddeld % geïmplementeerd art. 22 (Ruimtebeheer-Veiligheid) 95.4 91.5 

Gemiddeld % geïmplementeerd art. 24 (Toestelbeheer) 95.2 84.7 

Gemiddeld % geïmplementeerd art. 26 (Documentenbeheer-Validatie methoden) 91.3 82.4 

Gemiddeld % geïmplementeerd art. 27 (Rapportering-Archief) 97.0 91.2 

Gemiddeld % geïmplementeerd art. 28 (Rapportering) 96.5 96.5 

Gemiddeld % geïmplementeerd art. 29 (Informatica) 90.3 70.6 

Totaal gemiddeld % 94.2 86.1 

 
 

Artikel 22  werd door 54 van de 85 laboratoria (63.53%) volledig geïmplementeerd (Figuur 
3.1). Bij 26 laboratoria (30.59%) werd vastgesteld dat één van de vijf procedures (score 
80%) met betrekking tot artikel 22 ontbrak. Vijf laboratoria kregen een score toekend van 
60% (Figuur 3.2). Kort samengevat hadden alle laboratoria op z’n minst drie van de vijf 
procedures behorende tot artikel 22 geïmplementeerd. 

 
Artikel 24  werd niet volledig geïmplementeerd door 25 laboratoria (29.41%) waarvan één  
laboratorium (1.18%) over geen enkele procedure beschikte met betrekking tot onderhoud 
en kalibratie van toestellen (Figuur 3.2). 

 
Artikel 26  was niet geïmplementeerd bij 3 laboratoria (3.53%), deels geïmplementeerd bij 24 
laboratoria (28.24%) en volledig geïmplementeerd bij 58 laboratoria (68.24%) (Figuur 3.1 en 
3.2). 

 
Artikel 27:  71 laboratoria (83.53%) hadden alle procedures met betrekking tot artikel 27 
volledig geïmplementeerd in vergelijking met 14 laboratoria (16.47%) die het artikel slechts 
deels (13 laboratoria of 15.29%) of niet (1 laboratorium of 1.18%) hadden geïmplementeerd 
(Figuur 3.1 en 3.2). 
 
Artikel 28:  Drie laboratoria (3.53%) beschikten niet over een procedure met betrekking tot 
de opstelling van het patiëntenrapport (Figuur 3.2). 
 
Artikel 29:  Wat de implementatie van artikel 29 betreft hadden 50 laboratoria (58.82%) de 
procedures met betrekking tot het beheer en validatie/verificatie van informaticaprogramma’s 
volledig geïmplementeerd (Figuur 3.1). Daarentegen werd vastgesteld dat 15 laboratoria 
(17.65%) niet over deze procedures beschikten. Een twintigtal laboratoria (23.53%) hadden 
artikel 29 deels geïmplementeerd (Figuur 3.1 en 3.2). 
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Figuur 3.1 Percentage laboratoria met volledige implementatie van de artikels 22, 24, 26, 27, 28 en 29 van het KB 

 

 
 

 
 

 
 
 
Na een meer gedetailleerde analyse van de bekomen informatie kon worden vastgesteld dat 
voor wat artikel 22 betreft, vooral de implementatie van de procedure “Opslag van 
verbruiksgoederen” een obstakel bleek te zijn. Meer bepaald kon bij 20 laboratoria (23.53%) 
niet met zekerheid worden vastgesteld of deze procedure al dan niet was geïmplementeerd 
(Figuur 3.3). Daarentegen scoorden de laboratoria beduidend beter voor wat betreft de 
implementatie van de andere procedures behorende tot artikel 22. 
 
Met betrekking tot artikel 24 kon bij 21 laboratoria (24.71%) niet met duidelijkheid worden 
vastgesteld of er procedures werden opgesteld voor de kalibratie van toestellen (Figuur 3.3). 
80 laboratoria (94.12%) beschikten daarentegen wel over procedures voor het onderhoud 
van de toestellen. 
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Figuur 3.2 Percentage laboratoria met hun respectievelijke scores voor artikels 22, 24, 26, 27, 28 en 29 
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Figuur 3.3 Percentage laboratoria waarvoor onduidelijkheid bestond betreffende de implementatie van de procedures met betrekking tot de artikels 22, 24, 26, 27, 28 en 29 

Voor elk laboratorium werd nagegaan welke procedures met betrekking tot de artikels 22, 24, 26, 27, 28 en 29 al dan niet werden geïmplementeerd. Het percentage laboratoria waar het voor het WIV niet 

duidelijk was of de procedure al dan niet werd geïmplementeerd, wordt weergegeven in de bovenstaande figuur. De procedures ruimtebeheer, toegangsregels, opslag, temperatuursbewaking en veiligheid 

hebben betrekking tot artikel 22. De procedures kalibratie en onderhoud van toestellen behoren tot artikel 24. De procedures documentenbeheer en validatie methoden zijn vereisten van artikel 26. Artikel 27 

betreft de implementatie van de procedures voor archivering en rapportering. De procedure rapportering meer bepaald de opstelling van het patiëntenrapport hoort bij artikel 28. De procedures in verband met 

het beheer en de validatie/verificatie van informaticasystemen zijn een onderdeel van artikel 29. 
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Bij 23 laboratoria (27.06%) kon niet worden achterhaald of er (een) procedure(s) met 
betrekking tot de validatie van methoden, één van de vereisten volgens artikel 26, was 
geïmplementeerd in het laboratorium. Bij een minderheid van de laboratoria (7 laboratoria of 
8.24%) was het voor het WIV onduidelijk of er een procedure voor het beheer van de 
kwaliteitsdocumenten werd opgesteld. 
 
Bij 13 laboratoria (15.29%) was het voor het WIV niet duidelijk of er procedures ter 
beschikking waren voor de archivering van zowel lichaamsmateriaal, aanvraagformulieren én 
patiëntenrapporten, zoals gevraagd wordt volgens artikel 27 van het KB. Daarentegen tonen 
de resultaten aan dat slechts een kleine minderheid van laboratoria mogelijks geen 
procedure ter beschikking had voor de rapportering van de patiëntengegevens (4 laboratoria 
of 4.41% voor artikel 27, 3 laboratoria of 3.53% voor artikel 28).  
 
De implementatie van artikel 29 is het grootste obstakel bij de laboratoria: bij 28 laboratoria 
(32.94%) kon niet met zekerheid worden vastgesteld of er een procedure voor het beheer 
van de informaticasystemen was uitgewerkt en bij 27 laboratoria (31.76%) bestond er 
onduidelijkheid over de implementatie van de validatie/verificatie van de 
informaticasystemen. 
 

Een globaal overzicht van de implementatiescores van de laboratoria wordt weergegeven in 
onderstaande figuur 3.4. Elk laboratorium kreeg een globale score toegekend d.i. het 
gemiddelde van de percentages die voor elk van de artikels (22, 24, 26, 27, 28 en 29) 
werden berekend. Op basis van hun resultaat, werden de laboratoria onderverdeeld in vijf 
categorieën: 0 voor een score van 0%, 1 voor een score 0% < x ≤ 25%, 2 voor een score 
25% < x ≤ 50%, 3 voor een score 50% < x ≤ 75%, 4 voor een score 75% < x ≤ 90%, 5 voor 
een score 90% < x ≤ 100%.  
44 laboratoria behaalden een globale score van meer dan 90%, 23 laboratoria een globale 
score tussen de 75% en 90%. Een globale score tussen de 50% en 75% werd toegekend 
aan 16 laboratoria. Slechts 2 laboratoria scoorden ondermaats (score 25%< x ≤ 50%). 
 

 
 

Figuur 3.4 Aantal laboratoria opgedeeld in categorieën op basis van de globale score voor de implementatie van de 
artikels 22, 24, 26, 27, 28 en 29 van het KB 
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3.2 Inhoudelijke evaluatie van de procedures 
 
3.2.1 Procedure documentenbeheer 
 
Van de 85 laboratoria waarvan de procedure “Documentenbeheer” inhoudelijk werd 
geëvalueerd, gaven 68 laboratoria (80%) een voldoende gedetailleerde beschrijving van de 
werkstroom voor de totstandkoming van een procedure  (Figuur 3.5 en 3.6A). Van de 17 
overige laboratoria kon bij vier (4.71%) onder hen geen beschrijving met betrekking tot de 
totstandkoming van een procedure worden teruggevonden (Figuur 3.6A). Bij meer dan de 
helft van de 13 laboratoria (15.29%) die slechts een gedeeltelijke beschrijving gaven van dit 
onderwerp, was niet duidelijk wie bevoegd is om een procedure op te stellen, wie daarna de 
inhoud verifieert en/of wie de vormgeving en verwijzingen van de nieuw opgestelde 
procedure controleert. Bovendien kon in een aantal doorgestuurde procedures niet met 
zekerheid worden achterhaald of er een verificatiestap is ingebouwd in het 
totstandkomingsproces van een nieuwe procedure.  
 
Ongeveer één derde van de laboratoria (30.59%) beschreef in detail hoe wordt omgegaan 
met wijzigingen  die worden aangebracht aan een reeds bestaande procedure (wie, 
beveiliging, werkstroom, traceerbaarheid) (Figuur 3.5 en 3.6B). 19 laboratoria (22.35%) 
hadden dit onderwerp niet of onvoldoende uitgewerkt in hun procedure “Documentenbeheer” 
(Figuur 3.6B). Bijna de helft van de laboratoria (47.06%) gaven slechts een gedeeltelijke 
beschrijving met betrekking tot het beheer van wijzigingen (Figuur 3.6B). In meer dan de helft 
van de procedures van deze groep laboratoria was niet beschreven wie bevoegd is om 
wijzigingen aan een bestaande procedure aan te brengen en hoe de procedures worden 
beveiligd tegen ongewenste modificaties. Het ontbreken van de traceerbaarheid van 
aangebrachte wijzigingen was de tweede meest voorkomende vastgestelde tekortkoming in 
deze groep. 
 
De verschillende types kwaliteitsdocumenten  en de opbouw van de 
identificatienummering , indien van toepassing, waren duidelijk beschreven in de procedure 
“Documentenbeheer” van 60 laboratoria (70.59%) (Figuur 3.5 en 3.6C). In 8 procedures 
(9.41%) ontbrak de beschrijving van de verschillende types kwaliteitsdocumenten en hun 
identificatienummering (Figuur 3.6C). 17 laboratoria (20%) gaven geen of geen duidelijke 
beschrijving van de identificatienummering van de verschillende types kwaliteitsdocumenten 
waarvoor bijgevolg een half punt werd toegekend (Figuur 3.6C). 
 
De opmaak van de procedures , de beschrijving ervan in de procedure 
“Documentenbeheer” alsook de aanwezigheid van sjablonen  waren opgesteld en 
beschikbaar zoals beschreven in de Praktijkrichtlijn bij 44 laboratoria (51,76%) (Figuur 3.5 en 
3.6D). 38 laboratoria (44.71%) kregen een half punt toegekend waarvan 15 niet beschikten 
over een beschrijving van de opmaak van de procedures (voornamelijk opstelling kop- en 
voettekst) (Figuur 3.6D). Bovendien werd een onvolledige opmaak van procedures 
vastgesteld bij 8/38 laboratoria. Het ontbreken van een eenduidige identificatie op elke 
pagina was hier de meest vastgestelde tekortkoming. Het bestaan van sjablonen voor de 
verschillende types kwaliteitsdocumenten kon niet duidelijk worden afgeleid uit de procedure 
“Documentenbeheer” bij 22/38 laboratoria. In 11/38 procedures werd niet verwezen naar de 
bestaande sjablonen. Drie laboratoria (3.53%) beschikten noch over een beschrijving van de 
opmaak voor hun procedures, noch over sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten (Figuur 3.6D). Bovendien ontbrak bij deze drie laboratoria de opmaak 
van de procedure “Documentenbeheer” (geen titel, versienummer, autorisatiedatum, 
paginanummering, vaste subtitels…). 
 
64 laboratoria (75.29%) gaven een voldoende gedetailleerde beschrijving van de distributie 
van nieuwe of gewijzigde procedures  in hun laboratorium (Figuur 3.5 en 3.6E). Bij de 15 
laboratoria (17.65%) die een half punt kregen toegekend voor dit item, was niet duidelijk of er 
geverifieerd en geregistreerd wordt dat alle personeelsleden de nieuwe of gewijzigde 
procedures hebben nagelezen (Figuur 3.6E). Zes laboratoria (7.06%) hadden in de 
procedure “Documentenbeheer” niet beschreven hoe personeelsleden op de hoogte worden 
gesteld van nieuwe of gewijzigde procedures (Figuur 3.6E). 
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Figuur 3.5  Percentage laboratoria bij wie de geëvalueerde items voldoende werden beschreven in de procedure documentenbeheer 

In de bovenstaande figuur wordt het percentage laboratoria (n =85) weergegeven die een score 1 kregen voor de beschrijving van de geëvalueerde items in de procedure documentenbeheer.  
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Figuur 3.6 Percentage laboratoria met hun respectievelijke scores voor elk van de geëvalueerde items m.b.t. de 
procedure documentenbeheer 

De laboratoria kregen een evaluatiescore (0, 0.5, 1) toegekend voor elk geëvalueerd item: werkstroom totstandkoming (A); 
wijzigingen (B); verduidelijking soorten kwaliteitsdocumenten (C); opmaak en sjablonen (D); distributie (E); 
beschikbaarheid op werkvloer (F); periodieke evaluatie (G); archivering en vernietiging (H). In de taartdiagrammen wordt 
voor elke score het gemiddelde percentage laboratoria (n = 85) weergegeven. 

 
 
De beschikbaarheid van procedures op de werkvloer was voldoende gedetailleerd 
uitgewerkt door 41 laboratoria (48.24%) (Figuur 3.5 en 3.6F). Eenzelfde aantal laboratoria (n 
= 41, 48.24%) gaf slechts een gedeeltelijke beschrijving met betrekking tot dit item (Figuur 
3.6F). Zo kon voor deze laboratoria niet duidelijk worden nagegaan hoe zij konden 
verzekeren dat te allen tijde de meeste recente versie op de werkvloer beschikbaar is en 
gebruikt wordt. In het bijzonder was niet beschreven welk beleid er wordt gevoerd met 
betrekking tot kopiëren en printen van kwaliteitsdocumenten en hoe een onderscheid wordt 
gemaakt tussen geldige officiële en niet geldige of niet officiële versies. Voor drie laboratoria 
(3.53%) was in de procedure “Documentenbeheer” noch beschreven hoe de procedures ter 
beschikking worden gesteld van alle personeelsleden noch vermeld welk beleid er wordt 
gevoerd opdat altijd de meest recente en geldige versie wordt gebruikt (Figuur 3.6F). 
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De periodieke revisie  van de kwaliteitsdocumenten was voldoende gedetailleerd 
beschreven in de procedure “Documentenbeheer” van 59 laboratoria (69.41%) (Figuur 3.5 
en 3.6G). 15 laboratoria (17.65%) kregen een half punt toegekend voor de uitwerking van dit 
item (Figuur 3.6G). In drie van deze 15 laboratoria was niet duidelijk of er een termijn is 
vastgelegd voor de periodieke revisie van de kwaliteitsdocumenten en in 13 procedures was 
onvoldoende uitgewerkt hoe de periodieke revisie wordt georganiseerd (wie doet wat, 
versiebeheer, enz.) en hoe het verstrijken van de geldigheidsdatum wordt gecontroleerd. In 
de procedure “Documentenbeheer” van 11 laboratoria (12.94%) kon niet met zekerheid 
worden geconcludeerd dat de kwaliteitsdocumenten periodiek worden gereviseerd (Figuur 
3.6G). Bovendien werd er geen revisietermijn vastgelegd en ontbrak een beschrijving van de 
organisatie en de wijze waarop het verstrijken van de geldigheidstermijn van de procedures 
wordt geverifieerd. 
 
39 laboratoria (45.88%) gaven een voldoende gedetailleerde beschrijving van de 
archivering en vernietiging van de kwaliteitsdocumenten in hun procedure 
“Documentenbeheer” (Figuur 3.5 en 3.6H). Toch kon bij 14 van deze laboratoria geen 
beschrijving van de vernietiging van vervallen kwaliteitsdocumenten of een verwijzing naar 
de procedure waar dit is beschreven, worden teruggevonden. In 43 procedures (50.59%) 
was de archivering en vernietiging van kwaliteitsdocumenten slechts gedeeltelijk uitgewerkt 
(Figuur 3.6H). In 29/43 procedures kon meer bepaald geen archiveringstermijn worden 
teruggevonden en ontbrak een beschrijving van de vernietiging van de 
kwaliteitsdocumenten. Daarnaast werd bij 8 laboratoria vastgesteld dat vervallen procedures 
minder dan 6 jaar worden bewaard en bijgevolg niet voldoen aan artikel 9§6 van het KB van 
5/12/2011. In drie procedures (3.53%) kon geen beschrijving van de archivering en de 
vernietiging van kwaliteitsdocumenten worden teruggevonden (Figuur 3.6H). 
 
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 3.7. 
45 laboratoria behaalden voor de procedure documentenbeheer een globale score van meer 
dan 75%. Een globale score tussen 50% en 75% werd toegekend aan 32 laboratoria. Acht 
laboratoria scoorden ondermaats (≤ 50%). 
 

 
 

Figuur 3.7 Aantal laboratoria onderverdeeld in drie groepen op basis van de globale score (%) voor de procedure 
“Documentenbeheer” 

Voor de procedure “Documentenbeheer” 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%.  
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3.2.2 Procedure toestelbeheer 
 
Van de 84 laboratoria waarvan de procedure “Toestelbeheer” inhoudelijk werd geëvalueerd, 
gaven 53 laboratoria (63.10%) een voldoende gedetailleerde beschrijving van de 
identificatie van de toestellen  (Figuur 3.8 en 3.9A). 19 laboratoria (22.62%) kregen een 
half punt toegekend voor de beschrijving van dit item in hun procedure “Toestelbeheer” 
(Figuur 3.9A). Naast het ontbreken van de beschrijving van de opbouw van het 
identificatienummer (indien van toepassing) kon bij 7 van deze laboratoria niet in de 
procedure worden teruggevonden wie het identificatienummer toekent, bij 6 laboratoria niet 
met zekerheid worden vastgesteld dat er een overzichtslijst van de toestellen in het 
laboratorium beschikbaar is en bij 3 laboratoria niet worden achterhaald of de toestellen 
worden geïdentificeerd. Bij 12 laboratoria (14.29%) was de identificatie van de toestellen niet 
beschreven in de procedure “Toestelbeheer” (Figuur 3.9A). 
 
In 78 procedures “Toestelbeheer” (92.86%) werd duidelijk verwezen naar de specifieke 
toestelprocedures/werkvoorschriften (Figuur 3.8 en 3.9B). Bij 28/78 laboratoria was 
echter niet duidelijk waar de toestelprocedures geraadpleegd kunnen worden (papieren 
versie in het logboek, elektronische versie in het documentenbeheersysteem,…)? Eén 
laboratorium (1.19%) kreeg een half punt toegekend voor dit item omdat er in het sjabloon 
werd verwezen naar de toestelprocedures en niet in de procedure met betrekking tot 
toestelbeheer (Figuur 3.9B). Bovendien was niet beschreven hoe de toestelprocedures op de 
werkvloer ter beschikking worden gesteld. Bij vijf laboratoria (5.95%) werd er in de procedure 
“Toestelbeheer” niet verwezen naar de specifieke toestelprocedures/werkvoorschriften 
(Figuur 3.9B). 
 
53 laboratoria (63.10%) gaven een voldoende duidelijke beschrijving van de 
opstelling/inhoudsopgave van het logboek  of verwezen naar de procedure waarin dit is 
beschreven (Figuur 3.8 en 3.9C). In de procedure “Toestelbeheer” van 14 laboratoria 
(16.67%) was de opstelling van het logboek onvoldoende uitgewerkt of werd er niet 
verwezen naar de procedure waarin dit is beschreven, waardoor een half punt werd 
toegekend (Figuur 3.9C). In 17 procedures (20.24%) kon geen beschrijving van de opstelling 
van het logboek worden teruggevonden (Figuur 3.9C). 
 
Er werd duidelijk verwezen naar de procedure toestelvalidatie  bij 32 laboratoria (38.10%) 
(Figuur 3.8 en 3.9D). 40 laboratoria (47.62%) kregen een half punt toegekend voor dit item 
(Figuur 3.9D). 28/40 laboratoria gaven een korte beschrijving van de validatie van de 
toestellen, maar er kon niet met zekerheid worden vastgesteld of er een meer gedetailleerde 
procedure met betrekking tot toestelvalidatie/verificatie is opgesteld. Bij 12/40 laboratoria 
bestaat een gedetailleerde procedure met betrekking tot de validatie van toestellen, maar 
werd er niet naar verwezen. Noch een beschrijving van, noch een verwijzing naar de 
procedure toestelvalidatie kon worden teruggevonden in de procedure “Toestelbeheer” van 
12 laboratoria (14.29%) (Figuur 3.9D). 
 
Het onderhoud  van de toestellen was voldoende gedetailleerd beschreven in 54 procedures 
(64.29%) (Figuur 3.8 en 3.9E). Bij 25 laboratoria (29.76%) was niet duidelijk in welke 
procedure(s) de werkwijze voor het onderhoud per toestel is beschreven, werd er geen 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen periodiek/intern en preventief/extern onderhoud en/of 
was niet duidelijk hoe en waar het onderhoud wordt geregistreerd (Figuur 3.9E). Bij 5 
(5.95%) laboratoria ontbrak de beschrijving van dit item in de procedure “Toestelbeheer” 
(Figuur 3.9E). 
 
In 39 procedures “Toestelbeheer” (46.43%) werd de kalibratie van (meet-)apparatuur  kort 
beschreven en werd er duidelijk verwezen naar de betreffende procedure (Figuur 3.8 en 
3.9F). Bij 33 laboratoria (39.29%) kon niet met zekerheid worden vastgesteld of de (kritische) 
(meet-)apparatuur wordt gekalibreerd daar er geen beschrijving van dit item en/of geen 
verwijzing naar de procedure waarin dit item beschreven is, kon worden teruggevonden in de 
procedure “Toestelbeheer” (Figuur 3.9F). 12 laboratoria (14.29%) gaven slechts een 
gedeeltelijke beschrijving van dit item (Figuur 3.9F). Bij 11/12 laboratoria was niet duidelijk 
waar de  
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Figuur 3.8 Percentage laboratoria bij wie de geëvalueerde items voldoende werden beschreven in de procedure toestelbeheer 

In de bovenstaande figuur wordt het percentage laboratoria (n =84) weergegeven die een score 1 kregen voor de beschrijving van de geëvalueerde items in de procedure toestelbeheer.  
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Figuur 3.9 Percentage laboratoria met hun respectievelijke scores voor elk van de geëvalueerde items m.b.t. de 
procedure toestelbeheer 

De laboratoria kregen een evaluatiescore (0, 0.5, 1) toegekend voor elk geëvalueerd item: Identificatie toestellen (A); 
verwijzing toestelSOPs (B); opstelling logboek (C); verwijzing toestelvalidatie (D); onderhoud (E); verwijzing kalibratie (F); 
bevoegdheid tot gebruik (G); storingen en defecten (H); buitengebruikstelling (I). In de taartdiagrammen wordt voor elke 
score het gemiddelde percentage laboratoria (n = 84) weergegeven. 

 

werkwijze voor de kalibratie per toestel beschreven staat en bij één laboratorium was er 
geen verwijzing naar de bestaande procedure met betrekking tot de kalibratie van toestellen. 
 
28 laboratoria (33.33%) gaven een voldoende gedetailleerde beschrijving met betrekking tot 
de bevoegdheid tot gebruik  van de toestellen (Figuur 3.8 en 3.9G). Bij 12 van de 15 
laboratoria die een half punt kregen voor dit item, waren bevoegdheidscriteria beschreven, 
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maar was niet duidelijk waar kan worden nagegaan wie bevoegd is om de toestellen te 
bedienen (bv. in bevoegdhedenmatrix) (Figuur 3.9G). Bij 41 laboratoria (48.81%) waren noch 
criteria noch een verwijzing naar nominatieve lijsten beschikbaar in de procedure 
“Toestelbeheer” (Figuur 3.9G). 
 
Een voldoende gedetailleerde beschrijving van de procedure met betrekking tot storingen 
en defecten  van toestellen (chronologische beschrijving van de te ondernemen stappen, 
hoe en waar er wordt geregistreerd, welk beleid er wordt gevoerd met betrekking tot de 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses en of er hervalidatie/herverificatie plaatsvindt) 
was opgesteld bij 48 laboratoria (57.14%) (Figuur 3.8 en 3.9H). 15 laboratoria (17.86%) 
kregen een score 0 toegekend voor de beschrijving van dit item in de procedure 
“Toestelbeheer (Figuur 3.9H). In 7/15 procedures ontbrak een beschrijving met betrekking tot 
dit item en in 8/15 procedures kon geen chronologische beschrijving van de te ondernemen 
stappen worden teruggevonden en kon niet worden vastgesteld hoe en waar de storingen en 
defecten van toestellen worden geregistreerd. 21 laboratoria (25%) gaven een gedeeltelijke 
beschrijving met betrekking tot dit item.  
 
24 laboratoria (28.57%) gaven een voldoende gedetailleerde beschrijving van de 
buitengebruikstelling  van toestellen wegens een defect of onderhoud en van de definitieve 
buitengebruikstelling (Figuur 3.8 en 3.9I). Geen of een onvoldoende beschrijving van dit item 
werd vastgesteld in 35 procedures “Toestelbeheer” (41.67%) (Figuur 3.9I). 25 laboratoria 
(29.76%) gaven een gedeeltelijke beschrijving van de buitengebruikstelling van toestellen 
(Figuur 3.9I). In het merendeel van de procedures “Toestelbeheer” van deze laboratoria was 
niet duidelijk beschreven hoe defecte of definitief buiten gebruik gestelde toestellen worden 
geïdentificeerd en welke procedure er wordt gevolgd voor de verwijdering van de toestellen 
van de werkplek en door wie dit wordt uitgevoerd. 
 
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 3.10. 
31 laboratoria behaalden voor de procedure toestelbeheer een globale score van meer dan 
75%. Een globale score tussen 50% en 75% werd toegekend aan 32 laboratoria. 21 
laboratoria scoorden ondermaats (≤ 50%). 
 

 
 

Figuur 3.10 Aantal laboratoria onderverdeeld in drie groepen op basis van de globale score (%) voor de procedure 
“Toestelbeheer” 

Voor de procedure “Toestelbeheer” 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%.  
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3.3 Patiëntenrapport 
 
In totaal werden 116 patiëntenrapporten verwacht, afkomstig van 85 centrale laboratoria en 
31 activiteitencentra.  
 
15 activiteitencentra hebben geen patiëntenrapport bezorgd. Bij navraag bleek dat in deze 
activiteitencentra de stalen geanalyseerd worden in het centraal laboratorium en/of de 
resultaten van deze activiteitencentra geïntegreerd worden in één globaal patiëntenrapport. 
 
a) Evaluatie van de verplichte gegevens 
 
Alle patiëntenrapporten vermeldden de voorschrijver  en bevatten de analyseresultaten  
(Figuur 3.11 en 3.12B en G). 
 
Bij één laboratorium (0.86%) was het niet duidelijk door wie het rapport werd geautoriseerd 
(Figuur 3.11 en 3.12I) 
 
De geboortedatum van de patiënt ontbrak op drie patiëntenrapporten (2.59%) (Figuur 3.11 
en 3.12C). De patiëntengegevens  (naam, voornaam, geboortedatum) konden echter bij 13 
laboratoria niet worden geëvalueerd omwille van de anonimisatie aangebracht door het 
laboratorium. Bij deze laboratoria werd evenwel toch een score 1 toegekend. 
 
Er kon geen eenduidige identificatie van elke bladzijde van het rapport worden vastgesteld 
bij 14 laboratoria (11.21%) (Figuur 3.11 en 3.12J). Bij vier van de 87 laboratoria die wel een 
score van één punt kregen voor dit item, stond geen paginanummering  op de eerste pagina 
van het patiëntenrapport vermeld en op drie patiëntenrapporten ontbrak de vermelding van 
het totaal aantal pagina’s.  
 
De laboratoria scoorden het minst goed voor de rapportering van het type en de oorsprong 
van het lichaamsmateriaal en de datum van afname. Meer bepaald werd het type en de 
oorsprong van het lichaamsmateriaal  niet of slechts gedeeltelijk gerapporteerd bij 47 
laboratoria (40.52%) waarvan 39 laboratoria geen type maar wel de oorsprong en 5 
laboratoria noch het type noch de oorsprong vermeldden (Figuur 3.12E). De datum van 
afname  werd gerapporteerd bij 63 laboratoria (Figuur 3.11 en 3.12D). Bij 36 laboratoria 
(31.03%) kon echter geen datum van afname op het patiëntenrapport worden teruggevonden 
(Figuur 3.12D). 
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Figuur 3.11 Percentage laboratoria bij wie de verplichte gegevens werden gerapporteerd 

In de bovenstaande figuur wordt het percentage laboratoria (n =101, 116 laboratoria – 15 AC die geen patiëntenrapport bezorgden) weergegeven die een score 1 kregen voor de rapportering van 
de gegevens die volgens het KB verplicht dienen te worden vermeld op het patiëntenrapport.  
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Figuur 3.12 Percentage laboratoria met hun respectievelijke scores voor elk van de geëvalueerde items van het 
patiëntenrapport 

De laboratoria kregen een score toegekend voor elk geëvalueerde item: naam en adres laboratorium (A); naam, adres 
contactgegevens voorschrijver (B); naam, voornaam en geboortedatum patiënt (C); datum staalafname (D); type en oorsprong 
staalafname (E); klinische gegevens (F); onderzoeksresultaten (G); datum uitgave patiëntenrapport (H); naam 
verantwoordelijke en contactgegevens laboratorium (I); eenduidige identificatie van elke bladzijde (J). In de taartdiagrammen 
wordt voor elke score het gemiddelde percentage laboratoria (n = 116) weergegeven. NA (not applicable) voor 15 
activiteitencentra die geen patiëntenrapporten konden bezorgen. 
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b) Evaluatie van de niet verplichte gegevens 

 
Op het patiëntenrapport van één laboratorium (0.86%) ontbraken de identificatie- en 
contactgegevens van het laboratorium  (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail). Op 
acht patiëntenrapporten (6.90%) werd het adres van het laboratorium niet vermeld. Aan deze 
laboratoria werd bijgevolg een half punt voor dit item toegekend (Figuur 3.12A en 3.13). 
 
De datum van uitgave  van het patiëntenrapport kon niet duidelijk worden afgeleid bij negen 
laboratoria (7.76%) (Figuur 3.12H en 3.13). Daarentegen werd wel een printdatum en een 
opmaakdatum vermeld bij respectievelijk zes en één laboratoria, maar deze data kunnen niet 
worden beschouwd als de datum van validatie en uitgave aangezien beide data kunnen 
verschillen.  
 
Op 96 patiëntenrapporten (82,76%) werden de klinische gegevens  van de patiënt vermeld 
of werd er plaats voorzien om klinische gegevens te noteren (Figuur 3.12F en 3.13). Bij vijf 
laboratoria (4.31%) werd er geen extra plaats of veld voorzien voor de notitie van eventuele 
klinische inlichtingen. 
 
De contactgegevens  van de zorgverlener die het patiëntenrapport heeft geautoriseerd en/of 
deze van het laboratorium waren duidelijk vermeld op 97 patiëntenrapporten (83.62%) 
(Figuur 3.12I en 3.13). Op drie patiëntenrapporten (2.59%) konden echter geen 
contactgegevens van het laboratorium worden teruggevonden (Figuur 3.12I). 
 

 
 
Figuur 3.13 Percentage laboratoria bij wie de niet verplichte gegevens werden gerapporteerd 

In de bovenstaande figuur wordt het percentage laboratoria (n =101, 116 laboratoria – 15 AC die geen 
patiëntenrapport bezorgden)  weergegeven die een score 1 kregen voor de rapportering van de gegevens zoals 
vermeld in de Praktijkrichtlijn (maar niet in KB).  
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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 3.14. 
88 laboratoria behaalden voor de opmaak van hun patiëntenrapport een globale score van 
meer dan 75%. Een globale score tussen 50% en 75% werd toegekend aan 12 laboratoria. 
Eén laboratorium scoorde ondermaats (score 25%< x ≤ 50%). 
 

 
Figuur 3.14 Aantal laboratoria onderverdeeld in drie groepen op basis van de globale score (%) voor de opbouw van 
het patiëntenrapport 

Voor de opbouw van het patiëntenrapport 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%. NA (not applicable) voor 15 
activiteitencentra die geen patiëntenrapporten konden bezorgen. 
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4 Discussie 
 

4.1 Implementatie van de procedures 
 
77/85 laboratoria (90.59%) behaalden een globale score van meer dan 75% voor de 
implementatie van de artikelen 22, 24, 26, 27, 28 en 29 van KB. Een meer gedetailleerde 
analyse van de tabel toont aan dat de implementatie van de procedures “Methodevalidatie” 
en “Beheer en/of validatie/verificatie van informaticaprogramma’s” bij veel laboratoria voor 
problemen zorgt. Er kon geen correlatie worden vastgesteld tussen de globale score en de 
aan- of afwezigheid van deze procedures. Met andere woorden de afwezigheid van één of 
van beide procedures werd zowel vastgesteld bij laboratoria met een hoge globale score 
(>75%) als laboratoria die lager scoorden dan 75%. De implementatie van artikel 29 (beheer 
en validatie/verificatie van informaticaprogramma’s) blijkt het grootste obstakel te vormen bij 
de laboratoria aangezien één derde van de laboratoria nog steeds niet over deze procedures 
beschikt. 
Op basis van bovenstaande bevindingen stelt de Commissie voor pathologische anatomie 
de laboratoria voor om een vormingsinitiatief te volgen via een studiedag georganiseerd door 
het WIV. Er zal een vorming worden gegeven over “Validatie van methoden” en “Beheer en 
validatie/verificatie van informaticaprogramma’s” waarbij specifieke voorbeelden uit de 
praktijk zullen worden voorgesteld. 
 

4.2 Inhoudelijke evaluatie van de procedures 
 
De documentaire evaluatie werd 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 procedures naar de praktijk toe. Bovendien is het mogelijk dat een 
aantal geëvalueerde items niet werden uitgeschreven in de opgevraagde procedures 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 
andere procedure beschreven 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 procedures en niet als sanctionerend dienen te worden beschouwd. 
 
4.2.1 Procedure documentenbeheer 
 
De opbouw van een kwaliteitssysteem begint met de uitwerking van een goed 
documentenbeheersysteem. Op basis van de bekomen informatie na een inhoudelijke 
evaluatie van de procedures “Documentenbeheer” van alle laboratoria kan worden 
aangenomen dat 45/85 laboratoria (globale score ≥ 75%) over een goed uitgewerkt 
documentenbeheersysteem beschikken. 
 
Het ontbreken van richtlijnen of procedures voor het beheer van wijzigingen was de meest 
vastgestelde tekortkoming. Ongeacht de score (0, 0.5, 1) die aan dit item werd toegekend, 
kon in 26 procedures niet duidelijk worden teruggevonden op welke wijze wijzigingen in de 
tekst, in vergelijking met de vorige versie, werden kenbaar gemaakt. In sommige gevallen 
werd wel een korte historiek bijgehouden, maar vaak was dit onvoldoende gedetailleerd 
uitgewerkt om te kunnen achterhalen welke kritische woorden/zinnen/tekst werden gewijzigd 
t.o.v. de vorige versie. Er kan op meerdere manieren een aantekening van wijziging worden 
gemaakt in de tekst.  Denk maar bijvoorbeeld aan een aantekening in de kantlijn, een 
markering in de tekst of andere. Om de leesbaarheid van de tekst te behouden kan worden 
geopteerd om enkel de wijzigingen van zinvolle en kritische termen/zinnen/tekst te markeren. 
Typefouten, verandering in zinsbouw, gebruik van synoniemen, toevoeging van punten en 
komma’s e.a. dienen niet noodzakelijk traceerbaar te zijn. Naast de aanduiding in de tekst is 
het noodzakelijk om voldoende gedetailleerd te beschrijven hoe gewijzigde en verwijderde 
tekst traceerbaar is en hoe de tekst kan worden vergeleken met de vorige versie. Daarnaast 
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is ook de beveiliging van procedures opportuun om ongewenste modificaties van geldige 
versies te vermijden wat bij 42 laboratoria niet in de procedure “Documentenbeheer” was 
beschreven, ongeacht de toegekende score. Het is echter mogelijk dat dit onderwerp in een 
andere procedure is beschreven. In dit geval kan in de procedure “Documentenbeheer” 
hiernaar verwezen worden. Bovendien dient voor het personeel voldoende duidelijk te zijn 
hoe een onderscheid wordt gemaakt tussen de werkversie/conceptversie en de 
huidige/geldige versie zodat verwarring kan worden voorkomen en een nog niet gevalideerde 
procedure reeds in de praktijk zou worden toegepast.. Bij 47/85 laboratoria was dit 
onderscheid niet duidelijk af te leiden uit de procedure documentenbeheer. 
 
Met betrekking tot de beschikbaarheid van geldige procedures op de werkvloer is het 
noodzakelijk dat te allen tijde de meest recente versie wordt toegepast in het laboratorium 
wat niet met zekerheid kon worden vastgesteld bij 44 laboratoria (51.76%). Daarom is het 
belangrijk dat er een beleid wordt uitgewerkt voor het beheer en gebruik (printen en 
kopiëren) van kwaliteitsdocumenten. 
 
Bij 25/85 laboratoria kon uit de procedure “Documentenbeheer” niet met zekerheid worden 
afgeleid of er sjablonen worden gebruikt voor verschillende types kwaliteitsdocumenten. Om 
diversiteit van procedures binnen het laboratorium te vermijden wordt aangeraden om de 
opmaak zoveel mogelijk te harmoniseren en gebruik te maken van sjablonen. 
 
 
4.2.2 Procedure toestelbeheer 
 

Om een goed beheer van de toestellen in het laboratorium te verzekeren is het noodzakelijk 
om te beschikken over een goed uitgewerkte procedure. Na evaluatie van de inhoud van de 
procedures “Toestelbeheer” kon worden vastgesteld dat 31/84 laboratoria een globale score 
behaalden van meer dan 75%. De beste resultaten werden behaald voor de beschrijving van 
en de verwijzing naar de specifieke toestelprocedures/werkvoorschriften. Toch kunnen de 
laboratoria zich nog verbeteren op vlak van de uitwerking van de bevoegdheden tot gebruik 
van de toestellen met in het bijzonder hoe kan worden getraceerd wie bevoegd is om de 
toestellen te bedienen, wat slechts in de helft van de procedures “Toestelbeheer” was 
beschreven. De tweede meest vastgestelde tekortkoming was het ontbreken van een 
beschrijving met betrekking tot tijdelijke buitengebruikstelling van toestellen na een defect of 
definitieve buitengebruikstelling. 
 
Ook kan uit de evaluatie van de procedures “Toestelbeheer” worden afgeleid dat vele 
laboratoria moeilijkheden ondervinden bij de validatie van toestellen. De toestelvalidatie was 
kort beschreven in de procedure “Toestelbeheer” bij 71 laboratoria, maar bij 28 laboratoria 
kon niet met zekerheid worden vastgesteld of er een meer gedetailleerde procedure is 
opgesteld waarin bijvoorbeeld in detail wordt beschreven welke testen er worden uitgevoerd 
met hoeveel stalen, welke parameters geëvalueerd worden, enz. Bovendien maakten 26 
laboratoria geen duidelijk onderscheid tussen installatiekwalificatie/validatie/verificatie, 
operationele kwalificatie/validatie/verificatie en uitvoeringskwalificatie/validatie/verificatie. 
 

 

4.3 Patiëntenrapport 
 

Het grootste deel van de laboratoria (88/101 geëvalueerde patiëntenrapporten, 87.21%) 
behaalde een score van meer dan 75% voor de opmaak van hun patiëntenrapport. Na een 
meer gedetailleerde analyse kon worden vastgesteld dat het ontbreken van de oorsprong en 
het type van het lichaamsmateriaal de meest frequent vastgestelde tekortkoming was. In 
bijzonder werden deze gegevens bij 2/5 van de laboratoria niet of slechts gedeeltelijk 
vermeld op het patiëntenrapport, ondanks de verplichting van rapportering volgens het KB 
artikel 28.  
De rapportering van de datum van afname is de tweede meest frequente tekortkoming bij de 
laboratoria (1/3 van de geëvalueerde patiëntenrapporten). Wel werd op 27 
patiëntenrapporten de datum van aanvraag vermeld. Toch dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat de datum van afname verschillend kan zijn van de datum van 
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aanvraag. Om die reden werd aan de laboratoria die enkel de datum van aanvraag op hun 
patiëntenrapport hebben vermeld, een score 0 toegekend. 
Op drie patiëntenrapporten konden geen contactgegevens (noch telefoonnummer, noch e-
mail adres) van het laboratorium worden teruggevonden. De Commissie raadt deze drie 
laboratoria ten stelligste aan om de contactgegevens van het laboratorium op hun 
patiëntenrapport toe te voegen zodat de clinici het laboratorium kunnen contacteren in geval 
van vragen of problemen. 
Ondanks het feit dat klinische gegevens volgens artikel 28 van het KB van 05/12/2011 niet 
verplicht op het patiëntenrapport dienen te worden gerapporteerd, raadt de Commissie aan 
om, ook al zijn er geen klinische gegevens, een duidelijke vermelding over het al dan niet 
aanwezig zijn van deze gegevens op het patiëntenrapport te vermelden. Het ontbreken van 
klinische gegevens in het rapport kan de volgende oorzaken hebben (niet limitatief): 1) de 
voorschrijver kan hebben vermeld dat er geen klinische gegevens zijn of 2) de voorschrijver 
heeft geen klinische gegevens op het aanvraagformulier vermeld wegens vergetelheid. In het 
eerste geval kan vermelding op het rapport van het niet aanwezig zijn van klinische 
gegevens toch relevant zijn voor de diagnosestelling. In het tweede geval is een vermelding 
op het rapport dat de voorschrijver geen klinische gegevens heeft opgegeven één van de 
mogelijkheden om de artsen te sensibiliseren om het aanvraagformulier altijd volledig in te 
vullen. Met dit onderscheid kan rekening worden gehouden bij de opstelling van het rapport. 
De commissie stelt bovendien dat het omwille van juridische redenen noodzakelijk kan zijn 
om een vak voor klinische gegevens te voorzien op het patiëntenrapport, dat leeg kan blijven 
als de voorschrijver geen klinische inlichtingen heeft opgegeven. 
De paginanummering ontbrak op 14 patiëntenrapporten. Bij drie van de 87 laboratoria die 
wel een score van één punt kregen voor dit item, ontbrak de vermelding van het totaal aantal 
pagina’s op hun patiëntenrapport. De commissie stelt dat de paginering belangrijk is, doch 
de vermelding van het totaal aantal pagina’s niet noodzakelijk is op voorwaarde dat het einde 
van het patiëntenrapport duidelijk is aangegeven.  
 
Alle patiëntenrapporten werden ook geëvalueerd op conformiteit met de 
erkenningsgegevens (administratieve gegevens m.b.t. de erkenning van het laboratorium). 
Na deze analyse bleek dat 20/85 laboratoria mogelijks niet voldoen aan de voorwaarden 
zoals gesteld in het KB. Zo correspondeerde de lijst van verstrekkers zoals opgegeven in de 
erkenning van het laboratorium niet met de opgegeven vertrekkers op 18 patiëntenrapporten. 
Bij één laboratorium kwam het adres op het patiëntenrapport niet overeen met het adres op 
de erkenning en bij een ander laboratorium werd een andere naam van het laboratorium op 
het patiëntenrapport vermeld in vergelijking met de naam op erkenning. Nochtans dienen 
volgens artikel 40§2 van het KB alle wijzigingen m.b.t. de erkenningsgegevens van het 
laboratorium die zich voordoen in de loop van de erkenningstermijn onmiddellijk aan het WIV 
te worden meegedeeld. Er wordt met nadruk gevraagd om ofwel het patiëntenrapport te 
actualiseren conform de erkenningsgegevens ofwel de wijzigingen inzake de erkenning te 
communiceren aan het WIV.  



 

Documentaire audit, definitief  jaarrapport 2015. Publicatiedatum:20/05/2016. 
FORM 43/125/N V6 (toepassingsdatum : 18/01/2016). 27/85 

5 Bijlage 
 
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 Implementatie van de procedures 
 
DEEL I 

Deelnemers 
nummer Ruimtebeheer Toegangs 

regels Opslag Temperatuursbewaking  Veiligheid % implementatie  
SOPs art. 22 Kalibraties Onderhoud apparatuur  % implementatie  

SOPs art.24 

004 ok ok 
Opslag 

verbruiksgoederen? 
voorraadbeheer? 

ok ok 80 ok ok 100 

006 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

007 ok ok ok 
? N/A. 

Temperatuurscontrole 
omgeving, koelkast? 

? 60 
? N/A. Temperatuur 

droogoven? Microtoom? 
Pipetten? 

ok 50 

008 ok ok 
SOP voorzieningen 

van het labo. 
voorraadbeheer? 

ok ok 80 ? SOP 
laboratoriumuitrusting ok 50 

010 ok ok ok ok ok 100 ? Logboek ok 50 

012 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

014 ok ok 
Opslag 

verbruiksgoederen? 
Voorraadbeheer? 

ok ok 80 ok ok 100 

017 ok ok ok ok ? 80 ok ok 100 

020 ok ok 
Opslag 

verbruiksgoederen? 
Voorraadbeheer? 

ok ok 80 ok ok 100 

028 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

032 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

037 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

044 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 ok ? 50 

045 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

048 ok ok ok ok ok 100 
? In logboeken. 

Procedure? ok 50 
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Deelnemers 
nummer Ruimtebeheer Toegangs 

regels Opslag Temperatuursbewaking  Veiligheid % implementatie  
SOPs art. 22 Kalibraties Onderhoud apparatuur  % implementatie  

SOPs art.24 

051 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

058 ok ok voorraadbeheer? 
31/07/2015 31/07/2015 ok 60 ? ok 50 

062 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

066 ok ok ok ok ok 100 
? N/A. Temperatuur 

droogoven? Microtoom? 
Pipetten? 

ok 50 

072 ok ok ok ok ok 100 ? Validatie ? 01/09/2015 0 

078 ok ok 

Opslag monsters. 
Opslag 

verbruiksgoederen? 
Voorraadbeheer? 

ok ok 80 ? Temperatuurscontrole ok 50 

080 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 ok ok 100 

081 ok ok ok ok 31/12/2015 80 ok ok 100 

083 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

087 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

089 ok ok ok ok ok 100 ? ok 50 

090 ok ok ok ok ? Omgevingscondities 80 ok ok 100 

093 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

098 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

099 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 ? aankoop en in 
dienstname goederen ok 50 

100 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

102 ok ok ok ok ok 100 ? in KHB, Procedure 
validatie ok 50 

107 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

113 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

114 ok ok ok ok 1/09/2015 80 ok ok 100 

120 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

124 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

126 ok ok ok ok ok 100 ? ok 50 

129 ok ok ok ok Veiligheidshandboek 
nog in opmaak 80 ok ok 100 
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Deelnemers 
nummer Ruimtebeheer Toegangs 

regels Opslag Temperatuursbewaking  Veiligheid % implementatie  
SOPs art. 22 Kalibraties Onderhoud apparatuur  % implementatie  

SOPs art.24 

133 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

135 1/09/2015 ok ok ok ok 80 ? in KHB ok 50 

142 ok ok 

Opslag en 
verwijderen van 

monsters. 
Verbruiksgoederen? 

Voorraadbeheer? 

ok ok 80 ok ok 100 

145 ok ok ok ok ok 100 1/09/2015 ok 50 

147 ok ok ok ok ok 100 
? N/A. Temperatuur 

droogoven? Microtoom? 
Pipetten? 

ok 50 

149 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

152 ok ok ok ok ok 100 ok 1/09/2015 50 

155 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

160 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

161 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

163 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 
? N/A. Temperatuur 

droogoven? Microtoom? 
Pipetten? 

ok 50 

168 ok ok ok ok ok 100 ok 1/09/2015 50 

175 ok ok 

Opslag en 
verwijderen van 

monsters. 
Verbruiksgoederen? 

Voorraadbeheer? 

ok ok 80 ok ok 100 

185 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

188 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

189 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

191 ok ok ok ok ok 100 ? Procedure validatie 
toestellen ok 50 

193 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 ok ? planning. Procedure? 50 

200 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

207 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

212 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

213 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 
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Deelnemers 
nummer Ruimtebeheer Toegangs 

regels Opslag Temperatuursbewaking  Veiligheid % implementatie  
SOPs art. 22 Kalibraties Onderhoud apparatuur  % implementatie  

SOPs art.24 

214 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

217 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 ok ok 100 

220 ok ok 

? Beschrijving van 
het laboratorium. 

Opslag 
verbruiksgoederen? 

voorraadbeheer? 

ok ok 80 ok ok 100 

225 1/03/2016 ok ok ok 1/07/2015 60 ok ok 100 

227 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

230 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

241 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 ok ok 100 

244 ok ok ok ok ? 80 ok ok 100 

245 
? veiligheid, hygiëne en 

calamiteiten ok ok ok ok 80 ok ok 100 

250 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

252 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

253 ok ok ok ? ? 60 ok ok 100 

255 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

261 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

263 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

264 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

267 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

270 ok ok 

Opslag en 
verwijderen van 

monsters. 
Verbruiksgoederen? 

Voorraadbeheer? 

ok ok 80 1/09/2015 ok 50 

275 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

278 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

279 ok ok voorraadbeheer? ok ok 80 ? ok 50 

286 ok ok ok ok ok 100 ? Temperatuurscontrole ok 50 

298 ok ok voorraadbeheer? ok 
? SOP Voorzieningen 

en omgevingscondities 
en afvalbeleid 

60 ? in KHB ok 50 
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Deelnemers 
nummer Ruimtebeheer Toegangs 

regels Opslag Temperatuursbewaking  Veiligheid % implementatie  
SOPs art. 22 Kalibraties Onderhoud apparatuur  % implementatie  

SOPs art.24 

300 ok ok ? ok ok 80 ok ok 100 

          

     Gemiddelde %  92   85 

 
 
DEEL II 
Deelnemers

nummer 
Documenten

beheer Validatie methoden % implementatie 
SOPs art. 26 Archivering Rapportering % implementatie 

SOPs art. 27 Rapportering % implementatie 
SOPs art.28 

004 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

006 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

007 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

008 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

010 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

012 ok ? Goedkeuring nieuw 
toestel - product - techniek 50 ok ok 100 ok 100 

014 ok 30/09/2015 50 ok ok 100 ok 100 

017 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

020 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

028 ok ? Kwalitatieve evaluatie 50 ok ok 100 ok 100 

032 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

037 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

044 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

045 31/07/2015 ok 50 ok ok 100 ok 100 

048 ok 2016-2017 50 ok ok 100 ? protocol cervixcytologie 
2016 

0 

051 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

058 ok 31/12/2015 50 31/07/2015 ok 50 ok 100 

062 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

066 ok procedure 
methodevalidatie? 50 ok ok 100 ok 100 

072 ok ? 50 ok ok 100 ok 100 
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Deelnemers
nummer 

Documenten
beheer Validatie methoden % implementatie 

SOPs art. 26 Archivering Rapportering % implementatie 
SOPs art. 27 Rapportering % implementatie 

SOPs art.28 

078 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

080 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

081 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

083 ok ok 100 1/11/2015 ok 50 ok 100 

087 31/12/2015 ok 50 ok ok 100 ok 100 

089 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

090 ok ok 100 ? Archivering stalen ok 50 ok 100 

093 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

098 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

099 ok ok 100 Archivering aanvragen en protocols? ok 50 ok 100 

100 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

102 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

107 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

113 ? ok 50 ok ok 100 ok 100 

114 ok ok 100 
aanvraagformulieren en protocols: 

01/09/2015 ok 50 ok 100 

120 ok procedure 
methodevalidatie? 50 ok ok 100 ok 100 

124 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

126 ok ? Kwaliteitscontrole 50 ok ok 100 ok 100 

129 1/09/2015 1/09/2015 0 ok ok 100 ok 100 

133 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

135 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

142 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

145 ok 31/12/2015 50 31/12/2015 ok 50 1/09/2015 0 

147 ok 0% SOP methodevalidatie 50 ok ok 100 ok 100 

149 ok ok 100 archivering stalen? ok 50 ok 100 

152 ok ? 50 ok ok 100 ok 100 

155 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

160 ok 15/12/2015 50 ok ok 100 ok 100 
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Deelnemers
nummer 

Documenten
beheer Validatie methoden % implementatie 

SOPs art. 26 Archivering Rapportering % implementatie 
SOPs art. 27 Rapportering % implementatie 

SOPs art.28 

161 ok ? 50 ok ok 100 ok 100 

163 ok ? Analytische fase van het 
laboratorium 50 KHB KHB 100 KHB 100 

168 ok 
Procedure 

methodevalidatie? 50 ok ok 100 ok 100 

175 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

185 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

188 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

189 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

191 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

193 ok ok 100 ? Archivering stalen ok 50 ok 100 

200 ok ? 06/2015 50 ok ok 100 ok 100 

207 ok ? 50 Archivering stalen? 
Inhoud van een 

protocol. Transmissie? 0 ok 100 

212 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

213 ? ok 50 ok ok 100 ok 100 

214 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

217 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

220 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

225 ok 2016 50 ok 2015, wanneer? 50 2015, wanneer? 0 

227 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

230 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

241 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

244 ? 
procedure 

methodevalidatie? 0 ok ? 50 ok 100 

245 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

250 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

252 ok ok 100 Archivering aanvragen en protocols? ok 50 ok 100 

253 ? ? 0 ok ok 100 ok 100 

255 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

261 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 
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Deelnemers
nummer 

Documenten
beheer Validatie methoden % implementatie 

SOPs art. 26 Archivering Rapportering % implementatie 
SOPs art. 27 Rapportering % implementatie 

SOPs art.28 

263 ok ok 100 minimum bewaartermijn van 
documenten. Archivering stalen? 

ok 50 ok 100 

264 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

267 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

270 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

275 ok procedure 
methodevalidatie? 

50 ok ok 100 ok 100 

278 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

279 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

286 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

298 ok ok 100 ? Bijlage bewaartermijnen. 
Procedure archivering? ok 50 ok 100 

300 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

      

Gemiddele % 82   91  96 

 
 
DEEL III 

Deelnemers
nummer Beheer informaticasystemen Validatie informaticasystemen % implementatie 

SOPs art. 29 Gemiddelde % 2015 Gemiddelde % 2014 

004 ok ok 100 96.7 85 

006 ok ok 100 100 91.7 

007 ok ok 100 85 76.7 

008 1/09/2015 1/09/2015 0 71.7 80 

010 ? IMPVAL IT ok 50 83.3 68.3 

012 ok ok 100 91.7 73.3 

014 ok ok 100 88.3 91.7 

017 ok ok 100 96.7 81.7 

020 ok ok 100 96.7 96.7 

028 ok ok 100 91.7 83.3 

032 ? 1/10/2015 0 83.3 68.3 

037 ok ? 50 91.7 68.3 
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Deelnemers
nummer Beheer informaticasystemen Validatie informaticasystemen % implementatie 

SOPs art. 29 Gemiddelde % 2015 Gemiddelde % 2014 

044 ok ok 100 88.3 93.3 

045 ? ? 0 75 0 

048 ok ? 2016, validatie 
informaticaystemen? 50 58.3 76.7 

051 ok ok 100 100 61.7 

058 ? Softwarevalidatie toestellen ok. 
Validatie LIS? 31/12/2015 0 51.7 75 

062 ok ok 100 100 91.7 

066 ok ok 100 83.3 83.3 

072 ok ok 100 75 76.7 

078 31/12/2015 21/12/2015 0 71.7 71.7 

080 ok ok 100 96.7 80 

081 ok 31/12/2015 50 88.3 76.7 

083 ok ok 100 91.7 76.7 

087 ok ok 100 91.7 80 

089 ok ok 100 91.7 88.3 

090 Back-up? Noodplan?... ? Procedure finale validatie van 
resultaten 

0 71.7 68.3 

093 ok ok 100 100 88.3 

098 ok ok 100 100 100 

099 ok ? 50 71.7 46.7 

100 ok ok 100 100 91.7 

102 ok ok 100 91.7 68.3 

107 ok ok 100 100 0 

113 ? ok 50 83.3 83.3 

114 ok ok 100 88.3 100.00 

120 ok ok 100 91.7 88.3 

124 ? enkel logboek ok 50 91.7 83.3 

126 ok ok 100 83.3 28.3 

129 1/09/2015 1/09/2015 0 63.3 56.7 

133 ok ok 100 100 76.7 
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Deelnemers
nummer Beheer informaticasystemen Validatie informaticasystemen % implementatie 

SOPs art. 29 Gemiddelde % 2015 Gemiddelde % 2014 

135 ok ok 100 88.3 63.3 

142 ok ok 100 96.7 91.7 

145 ok ? Testscenario. 01/09/2015 50 50 100 

147 N/A N/A 100 83.3 11.7 

149 ? Enkel conventie ? 0 75 83.3 

152 ok ok 100 83.3 61.7 

155 ok ok 100 100 83.3 

160 ok 15/12/2015 50 83.3 100 

161 ok ok 100 91 71.7 

163 KHB ? 50 71.7 71.7 

168 1/09/2015 1/09/2015 0 66.7 68.3 

175 ok ok 100 96.7 96.7 

185 ? SOP rapportering ok 50 91.7 65 

188 ? Validatie 
informaticasystemen. Beheer? ok 50 91.7 21.7 

189 ? Contract onderaanneming ? 0 83.3 66.7 

191 ok ok 100 91.7 91.7 

193 ok ? 50 71.7 68.3 

200 
? Validatie informatica. 

Beheer? ok 50 83.3 66.7 

207 ? Enkel conventie ? 0 58.3 76.7 

212 ok ok 100 100 91.7 

213 ok ok 100 91.7 83.3 

214 ? ? 0 83.3 96.7 

217 ok ok 100 96.7 96.7 

220 ok ok 100 96.7 93.3 

225 2015, wanneer? ? 0 43.3 71.7 

227 ? Toestelbeheer ok 50 91.7 56.7 

230 ok ok 100 100 76.7 

241 ok ok 100 96.7 73.3 



 

Documentaire audit, definitief  jaarrapport 2015. Publicatiedatum:20/05/2016. 
FORM 43/125/N V6 (toepassingsdatum : 18/01/2016). 37/85 

Deelnemers
nummer Beheer informaticasystemen Validatie informaticasystemen % implementatie 

SOPs art. 29 Gemiddelde % 2015 Gemiddelde % 2014 

244 ? ? 0 55 35 

245 ok 1/09/2015 50 88.3 80 

250 1/12/2015 ok 50 91.7 68.3 

252 ok ok 100 91.7 83.3 

253 N/A N/A 100 76.7 0 

255 ok ok 100 100 88.3 

261 ok ok 100 100 100 

263 ok ok 100 91.7 80 

264 ok ok 100 100 88.3 

267 ? KHB 31/08/2015, SOP LIS ok 50 91.7 85 

270 ok ok 100 88.3 85 

275 1/11/2015 1/11/2015 0 75 91.7 

278 ok ok 100 100 85 

279 ? ok 50 80 80 

286 ok ? KHB 50 83.3 76.7 

298 ok ok 100 76.7 48.3 

300 ok ok 100 96.7 68.3 

     

 Gemiddele % 71 86.1 74.5 
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5.2 Inhoudelijke evaluatie van de procedures 
 
5.2.1 Procedure documentenbeheer 
 
DEEL I 

Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

004 0 geen beschrijving werkstroom, wie 
doet wat in welke stap? 0.5 

Werkstroom? Duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn 
gewijzigd t.o.v. vorige versie? Wanneer worden 

manuele wijzigingen in een nieuwe versie 
geïntegreerd? 

1  0.5 Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

006 1 wie verifieert inhoud? Wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 0.5 niet duidelijk hoe aangebrachte wijzigingen in de tekst 

traceerbaar zijn. 1  0.5 

Niet duidelijk voor welke 
kwaliteitsdocumenten er sjablonen 

bestaan. In SOP wordt niet verwezen 
naar alle bestaande sjablonen. 

007 0.5 
Geen verificatiestap? Wie verifieert 
inhoud? Wie verifieert vormgeving 

en verwijzingen? 
1 Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. 
1 

 
1 

 

008 1 niet duidelijk wie wordt aangesteld 
tot auteur 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? hoe is verwijderde tekst 

traceerbaar? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst). Geen sjablonen voor 

verschillende types 
kwaliteitsdocumenten/SOPs? 

010 1 wat verifieert keurder, wat verifieert 
kwaliteitsfunctionaris? 1 hoe is verwijderde tekst traceerbaar? 0.5 

Geen beschrijving 
verschillende soorten SOPs 

(bv. logistieke SOPs, 
toestelSOPs). Geen 

beschrijving 
identificatienummering van 

verschillende 
kwaliteitsdocumenten. 

0.5 
Geen beschrijving opmaak (kop- en 

voettekst). Geen verwijzing naar 
verschillende soorten sjablonen 

012 1 

in SOP wordt niet verwezen naar 
de bijhorende bijlagen. Wie 

verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

1  0.5 
Geen sjablonen voor verschillende types 

kwaliteitsdocumenten? 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

014 1  0.5 

in SOP documentenbeheersysteem niet verwezen 
naar SOP "Opstellen en beheren SOP's" en visa 

versa. Aangebrachte wijzigingen niet permanent in de 
tekst zichtbaar? Hoe is verwijderde tekst traceerbaar? 

Wie kan wijzigingen aanbrengen? Zijn SOPs 
beveiligd? Werkstroom? Hoe wordt onderscheid tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 

De verschillende 
doorgestuurde procedures 

overlappen elkaar, eventueel 
kunnen ze worden 
samengevoegd. 

0.5 

Geen volledige beschrijving van opmaak 
(kop- en voettekst). Geen sjablonen voor 
verschillende types SOPs (bv. logistieke 

SOPs, onderzoeksSOPs, 
bedieningsvoorschriften,…)? 

017 1  1  1  1  

020 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 0.5 traceerbaarheid aangebrachte wijzigingen? 0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten en 
identificatienummering 

0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst, inhoud). Geen sjablonen voor 

verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

028 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1  

032 1 niet duidelijk wie wordt aangesteld 
tot auteur 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Traceerbaarheid aangebrachte 

wijzigingen? Wanneer worden manuele wijzigingen 
geïntegreerd in een nieuwe versie? Hoe wordt 

onderscheid gemaakt tussen conceptversie/werkversie 
en geldige versie? 

1 
 

0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst). Geen sjablonen voor 

verschillende types 
kwaliteitsdocumenten/SOPs (bv. 
toestelSOPs, methodeSOPs,..)? 

037 1 
 

1 
Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. Hoe wordt onderscheid gemaakt 
tss conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 
 

1 
 

044 1 
wie verifieert inhoud? wie verifieert 

vormgeving en verwijzingen? 1 
Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. 0.5 
Geen verduidelijking 

identificatienummering 1  

045 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 0.5 Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? 

Werkstroom? Verwijderde tekst is niet traceerbaar? 1  0.5 
Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten (bv. procedures en 

werkinstructies)? 

048 1 wie autoriseert? 1 
Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. 0.5 
Geen beschrijving 

identificatienummering 0.5 

Geen opmaak (kop- en voettekst met 
vermelding titel, versienr., 

publicatiedatum, pg nr.,…) doch 
beschreven in SOP? Geen eenduidige 

identificatie van elke pagina. 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

051 1 
wie verifieert vormgeving en 

verwijzingen? Wie autoriseert? 0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

1  0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst, inhoud). Geen sjablonen voor 

verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

058 1  1 Duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 
t.o.v. vorige versie? 0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten en 
identificatienummering 

0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst, inhoud). Geen sjablonen voor 

verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

062 1 Wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? Wie is de validator? 0.5 Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 

SOPs beveiligd? 1  1  

066 1  0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten en 
identificatienummering 

1  

072 1 
auteur en beoordelaar (verificatie) 
is dezelfde persoon? Niet duidelijk 

beschreven 
0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige 
versie? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 

Geen beschrijving voor 
identificatienummering voor 

werkvoorschriften en 
apparaatbeschrijvingen. 

1 
 

078 1 
wie verifieert wat? Wie verifieert 

inhoud? Wie verifieert de 
vormgeving en verwijzingen? 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

1  1 
De eerste pagina correspondeert niet 

met de volgende pagina's: versie 3 vs 2 
en aantal pagina's 8 vs 12? 

080 0.5 

Niet duidelijk wie kan worden 
aangesteld tot auteur. Auteur = 

beoordeelaar? Beter 2 
verschillende personen. Verificatie 
door kwaliteitsverantwoordelijke na 
de autorisatie? Beter omgekeerd: 
eerst verificatie daarna autorisatie 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

0.5 

Geen duidelijke beschrijving 
van de identificatienummering: 

afkortingen voor de 
verschillende sites en 

sectoren? 

1  

081 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1  
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

083 0.5 

onvoldoende uitgewerkt. Wie 
beheert werkstroom? 

Verificatiestap? Wie verifieert 
inhoud? Wie verifieert vormgeving 

en verwijzingen? 

1  1  1  

087 1  0.5 

wanneer worden manuele wijzigingen geïntegreerd in 
een nieuwe versie? Traceerbaarheid aangebrachte 
wijzigingen? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie en geldige versie? 

1  1  

089 1 
wie verifieert vormgeving en 

verwijzingen? 1 

wanneer worden manuele wijzigingen geïntegreerd in 
een nieuwe versie? Hoe wordt onderscheid gemaakt 

tss conceptversie en geldige versie? Hoe is 
verwijderde tekst traceerbaar? 

1  1  

090 1 
wie verifieert vormgeving en 

verwijzingen? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1  

093 1 wie verifieert inhoud? wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 1 Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. 1  1  

098 1 
wie verifieert inhoud? wie verifieert 

vormgeving en verwijzingen? 0.5 
Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie en geldige versie? 
0.5 

geen verduidelijking van 
identificatienummering 

(volgorde codes) 
1  

099 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? Wie autoriseert? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Verwijderde tekst is 

niet traceerbaar? Wanneer worden manuele 
wijzigingen geïntegreerd in een nieuwe versie? 

1  0.5 

In SOP geen verwijzing naar sjablonen 
voor werkinstructies en registraties. 
Sjablonen voor werkinstructies en 

registraties zijn niet afgewerkt? 

100 1 
niet duidelijk wie wordt aangesteld 

tot auteur. Wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 

0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1  

102 1  0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

0.5 Geen beschrijving 
identificatienummering 1  
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

107 0 geen beschrijving werkstroom, wie 
doet wat in welke stap? 0 Traceerbaarheid aangebrachte wijzigingen? 0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten 
0.5 

Geen paginanummering. Geen 
beschrijving van de opmaak (kop- en 

voettekst, inhoud). Geen sjablonen voor 
verschillende soorten 

kwaliteitsdocumenten (bv. toestelSOP, 
methodeSOP,…)? 

113 1  1 hoe is verwijderde tekst traceerbaar? 0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten en 
identificatienummering 

1  

114 1 
 

0.5 Traceerbaarheid aangebrachte wijzigingen? 0.5 Geen beschrijving 
identificatienummering 

0.5 

Geen paginanummering, geen 
eenduidige identificatie op iedere pagina 

(welk document? Pg nr?, …). Geen 
beschrijving opmaak (kop- en voettekst) 

120 1  1 
Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. Hoe wordt onderscheid gemaakt 
tss conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1  

124 1  0.5 traceerbaarheid aangebrachte wijzigingen? 1  0.5 
Geen vermelding van totaal aantal 

pagina's, geen autorisatiedatum. Geen 
beschrijving opmaak (kop- en voettekst). 

126 1 wie autoriseert? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? hoe is verwijderde tekst 

traceerbaar? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 
 

1 
 

129 0.5 

onvoldoende uitgewerkt. 
Verificatiestap? Wie verifieert 

inhoud? Wie verifieert vormgeving 
en verwijzingen? Wie autoriseert? 

0 
Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 

SOPs beveiligd? Traceerbaarheid aangebrachte 
wijzigingen? 

0.5 
Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten 
0 

geen paginanummering, geen 
eenduidige identificatie op iedere pagina 

(welk document? Pg nr?,…). Geen 
beschrijving opmaak (kop- en voettekst). 
Geen sjablonen voor verschillende types 

kwaliteitsdocumenten/SOPs (bv. 
toestelSOPs, methodeSOPs,…)? 

133 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 

0.5 
Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 

SOPs beveiligd? Wanneer worden manuele 
wijzigingen geïntegreerd in een nieuwe versie? 

1 
 

0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst). Geen sjablonen voor 

verschillende types 
kwaliteitsdocumenten/SOPs (bv. 
toestelSOPs, methodeSOPs,..)? 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

135 1 wie verifieert inhoud? Wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Traceerbaarheid aangebrachte 
wijzigingen? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

0.5 Geen beschrijving 
identificatienummering 0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst). Geen eenduidige identificatie 

van elke pagina (bv. titel document). 
(Wat betekent "P.x" in de voettekst? 

142 0.5 

niet duidelijk wie de opsteller is, wie 
inhoud verifieert, wie vormgeving 
en verwijzingen verifieert en wie 

SOP autoriseert 

1 verwijderingen zijn niet zichtbaar? Hoe is verwijderde 
tekst traceerbaar? 1  1  

145 1 

let op dat de verschillende 
procedures elkaar niet overlappen, 

eventueel samenvoegen. Wie 
autoriseert? 

0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? hoe worden wijzigingen 

in de tekst aangeduid? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

0.5 

Beschrijving identificatiecode 
niet duidelijk: welke 

onderverdelingen (YYY) 
bestaan er? 

1 
Onduidelijkheid over 2 verschillende data 

in voettekst. Geen beschrijving van 
opmaak (kop- en voettekst). 

147 1  0 traceerbaarheid aangebrachte wijzigingen? 1  1  

149 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1  

152 1 wie wordt aangesteld tot auteur? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? hoe mineure 

wijzigingen aangebracht, manueel of elektronisch? 
Wanneer worden de wijzigingen geïntegreerd in een 

nieuwe versie? 

0.5 

Geen beschrijving 
identificatienummering 

procedures en aanverwante 
documenten. 

0 

geen paginanummering, geen 
versienummer, geen eenduidige 

identificatie op iedere pagina (welk 
document? Pg nr?,…). Geen beschrijving 

opmaak (kop-en voettekst). Geen 
sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten/SOPs (bv. 
toestelSOPs, methodeSOPs,..)? 

155 1 
 

1 
Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. Wanneer worden manuele 
wijzigingen geïntegreerd in een nieuwe versie? 

1 
 

1 
 

160 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 0.5 

wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Hoe kunnen wijzigingen door 

personeelsleden worden aangevraagd? Hoe wordt 
onderscheid gemaakt tss conceptversie/werkversie en 

geldige versie? 

1  1 Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst) 

161 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 

0.5 

Verificatie en autorisatie? Wanneer worden manuele 
wijzigingen geïntegreerd in een nieuwe versie? 

Wanneer wordt wel en niet gebruik gemaakt van "track 
changes"? 

1 
 

1 Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst) 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

163 1 wie verifieert de inhoud? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Duidelijk wat nieuwe tekst en wat 

oude tekst is? Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1  

168 1 

werkstroom is beschreven in H11.1 
en H11.2. De werkstroom kan 
worden samengevoegd in één 

alinea 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

0.5 

De verschillende 
doorgestuurde procedures 

overlappen elkaar, eventueel 
kunnen ze worden 

samengevoegd. Geen 
duidelijke beschrijving van 

identificatienummering 
(eventueel voorbeelden 

geven). 

1 

paginanummering op eerste pagina = 1/1 
ook al bevat het document meerdere 

pagina's. De verschillende 
doorgestuurde documenten overlappen 

elkaar, eventueel kunnen ze worden 
samengevoegd. Geen beschrijving 

voettekst. 

175 0.5 

in welke stappen doet wie wat? Wie 
is opsteller, wie verifieert inhoud, 

wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen, wie autoriseert? 

0 

wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd?  Wijzigingen t.o.v. vorige versie niet 

traceerbaar? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  0.5 
geen uitwerking sjablonen en 

beschrijving opmaak? 

185 0.5 

wie is auteur?wie controleert op 
inhoud? Workflow kan 

chronologischer worden 
beschreven 

0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  0.5 
Geen sjablonen voor verschillende types 

kwaliteitsdocumenten? 

188 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 1 

Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 
t.o.v. vorige versie. Hoe wordt onderscheid gemaakt 

tss conceptversie/werkversie en geldige versie? 
1  1  

189 1  1 
hoe is verwijderde tekst traceerbaar? Hoe wordt 

onderscheid gemaakt tussen conceptversie/werkversie 
en geldige versie? 

0.5 
Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten 
0.5 Geen vermelding van het bestaan en 

verwijzing naar de sjablonen 

191 0 

SOP op ziekenhuisniveau, niet 
specifiek voor labo AP? Niet 

duidelijk wie wordt aangesteld tot 
auteur. Wie stelt 

laboratoriumspecifieke procedures 
op? Wie verifieert inhoud? Wie 

verifieert vormgeving en 
verwijzingen? Wie autoriseert 

laboratoriumspecifieke procedures? 

0 Worden procedures voor labo AP beheerd op 
ziekenhuisniveau? 0.5 Geen beschrijving 

identificatienummering 0.5 

Naam en code SOP in koptekst wordt 
niet helemaal weergegeven. Geen 
sjablonen voor verschillende types 

kwaliteitsdocumenten binnen het labo? 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

193 1 
wat wordt geverifieerd? Wie 

verifieert inhoud? Wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 

1 Werkstroom? 1 

Geen onderscheid tss 
verschillende soorten 

kwaliteitsdocumenten en 
SOPs (bv. logistieke SOPs, 

toestelSOPs, 
werkinstructies,...)? 

0.5 Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

200 1  0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Traceerbaarheid aangebrachte 

wijzigingen? Indien elektronisch 
documentenbeheersysteem, hoe wordt onderscheid 

gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 
versie? 

1  0 

Geen eenduidige identificatie van elke 
pagina, geen vermelding totaal aantal 

pagina's. Geen beschrijving van de 
opmaak (kop- en voettekst, inhoud). 

Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

207 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 

0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 
 

0.5 Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

212 1  1 

wanneer worden manuele wijzigingen aangebracht 
aan formulieren in een nieuwe versie ingevoerd? Hoe 

wordt onderscheid gemaakt tss conceptversie en 
geldige versie? 

1  1  

213 1 bij hoofdstuk 
kwaliteitsdoelstellingen en beleid? 0.5 

Hoe kunnen wijzigingen door personeelsleden worden 
aangevraagd? Wanneer worden wijzigingen 

aangebracht en wie beslist hierover? Traceerbaarheid 
aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

0.5 Geen beschrijving 
identificatienummering 0.5 Geen sjablonen voor verschillende types 

kwaliteitsdocumenten? 

214 1 
wie verifieert vormgeving en 

verwijzingen? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Niet duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige versie. 
Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  0.5 
Geen sjablonen voor verschillende types 

kwaliteitsdocumenten? 

217 0.5 
Geen verificatiestap? Wie verifieert 
inhoud? Wie verifieert vormgeving 
en verwijzingen? Wie autoriseert? 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Traceerbaarheid aangebrachte 
wijzigingen? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 
 

0.5 

Niet duidelijk voor welke 
kwaliteitsdocumenten er sjablonen 

bestaan. In SOP wordt niet verwezen 
naar de sjablonen. 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

220 0.5 

onvoldoende en niet chronologisch 
uitgewerkt. Wie is auteur? Wie 

verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 

0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Hoe kunnen wijzigingen door 

personeelsleden worden aangevraagd? Wanneer 
worden manuele wijzigingen geïntegreerd in een 

nieuwe versie? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie en geldige versie? 

1  0.5 
Geen sjablonen voor verschillende types 

SOPs (bv. toestelSOPs, 
methodeSOPs,…)? 

225 1 
 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

1 
 

0.5 Geen paginanummering. Geen 
beschrijving opmaak (kop- en voettekst) 

227 1  0.5 Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? 1  1  

230 1  1 
niet duidelijk welke tekst werd verwijderd. Hoe wordt 

onderscheid gemaakt tss conceptversie/werkversie en 
geldige versie? 

1  1 
Geen beschrijving opmaak (kop- en 

voettekst) 

241 0.5 wie is auteur? Wie verifeert 
vormgeving en verwijzingen? 0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Best geen potlood 

gebruiken voor het aanbrengen van manuele 
wijzigingen aangezien dit terug kan worden uitgewist. 
Wanneer worden manuele wijzigingen geïntegreerd in 

de volgende versie? Hoe is verwijderede tekst 
traceerbaar? 

1  1 Voor welke types documenten bestaan 
er sjablonen? 

244 1 wie verifieert inhoud? wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 

0 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Traceerbaarheid 

aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt onderscheid 
gemaakt tss conceptversie/werkversie en geldige 

versie? 

0.5 
Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten 
0.5 

Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? Invulling van 

subtitel voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

245 1  1 

Geen verwijzing naar SOP revisie documenten. Niet 
duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. Hoe wordt onderscheid gemaakt 
tss conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  1 
geen verwijzing naar de procedure 

waarin de layout van de verschillende 
types SOPs beschreven zijn 

250 0.5 onvolledig uitgewerkt. Wie is 
auteur? Wie autoriseert? 0.5 

wie kan wijzigingen aanbrengen? Zijn SOPs beveiligd? 
Werkstroom? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 
1  1  

252 0.5 

onvoldoende uitgewerkt. Wie is 
auteur? Wie verifieert inhoud? Wie 

verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 

1 

hoe is verwijderde tekst traceerbaar? Hoe wordt 
onderscheid gemaakt tussen conceptversie/werkversie 

en geldige versie? Wanneer worden manueel 
aangebrachte wijzigingen geïntegreerd in een nieuwe 

0.5 

Geen beschrijving van de 
prefix (welke soorten prefixen 
bestaan er?) en nummering 

(werkposten) 

0.5 

In PR. 4.3.1 geen beschrijving dat voor 
verschillende types werkvoorschriften 

sjablonen worden gebruikt met verwijzing 
naar PR.5.5.2 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

versie? 

253 1  0 Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? 
Traceerbaarheid wijzigingen? 0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten 
0.5 

Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten (bv. toestelSOP, 

methodeSOP,…)? 

255 1  1 Werkstroom? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 1  0.5 

Geen beschrijving van voettekst. Geen 
sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten/SOPs (bv. 
toestelSOPs, methodeSOPs,..)? 

261 1 wie verifieert vormgeving en 
verwijzingen? 

0.5 
Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 
1 

 
1 

 

263 1 
wie verifieert inhoud? Wie verifieert 

vormgeving en verwijzingen? 0.5 
Traceerbaarheid aangebrachte wijzigingen? Hoe wordt 
onderscheid gemaakt tss conceptversie/werkversie en 

geldige versie? 
1  0.5 

Beschreven koptekst staat niet op 
doorgestuurde documenten? In KHB H13 
niet duidelijk beschreven dat er sjablonen 
worden gebruikt voor verschillende types 

kwaliteitsdocumenten (bv. 
analysemethodes en werkinstructies). 

264 1  1 
Niet duidelijk welke tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd 

t.o.v. vorige versie. Hoe wordt onderscheid gemaakt 
tss conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 Geen beschrijving cijfers van 
de deelprocessen 0.5 

Niet beschreven voor welke soorten 
SOPs er sjablonen bestaan alsook geen 

verwijzing ernaar. 

267 0 geen beschrijving werkstroom, wie 
doet wat in welke stap? 0.5 

Wie? Hoe? Werkstroom? Hoe worden manuele 
wijzigingen aangebracht en wanneer worden ze 

geïntegreerd in een in nieuwe versie? Duidelijk welke 
tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige 

versie? 

1  1 Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst) 

270 1  1 wanneer worden manuele wijzigingen aangebracht 
aan formulieren in een nieuwe versie ingevoerd? 1  1  

275 0.5 
niet duidelijk wie auteur is. Hoe 

verloopt een beoordelingsronde? 
Wie autoriseert? 

0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Hoe 
verloopt werkstroom? Duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige 
versie? 

1  0.5 

Geen beschrijving opmaak (kop- en 
voettekst). Waarom beschrijving van drie 
sjablonen en niet van de andere? Geen 
aanduiding van totaal aantal pagina's 

(tip: inhoudstabel toevoegen) 

278 1  0 
wie? Werkstroom? Traceerbaarheid aangebrachte 
wijzigingen? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 

conceptversie/werkversie en geldige versie? 
0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten en 
identificatienummering 

0.5 Geen verwijzing naar en/of beschrijving 
van sjablonen? 
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Deelnemers
nummer 

Totstandkoming/ wijze (flow) opstellen, 
nalezen, valideren 

Wijzigingen (wie, beveiliging, werkstroom/flow, 
traceerbaarheid) 

Verduidelijking soorten documenten 
(bv. procedures, KHB, formulieren, 

aanvraagformulieren, rapporten, 
verslagen vergaderingen, 

bijsluiters... met 
identificatienummers 

Opmaak template/vormgeving (titel, 
identificatienummer, versienr, datum, pg nr, 

autorisatie)/ verwijzing sjablonen (SOP v SOP) 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

279 1 wie verifieert inhoud? wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 

1 
hoe is verwijderde tekst traceerbaar? Hoe wordt 

onderscheid gemaakt tussen conceptversie/werkversie 
en geldige versie? 

0 

Geen beschrijving 
verschillende types 

kwaliteitsdocumenten en 
identificatienummering 

1 
paginanummering op eerste pagina = 1/1 

ook al bevat het document meerdere 
pagina's 

286 1  0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige 
versie? Wanneer worden manuele wijzigingen 
geïntegreerd in een nieuwe versie? Hoe wordt 

onderscheid gemaakt tss conceptversie/werkversie en 
geldige versie? 

1  1 Enkel sjabloon voor technische 
procedure? 

298 1  0.5 

Wie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen? Zijn 
SOPs beveiligd? Werkstroom? Duidelijk welke 

tekst/zinnen/woorden zijn gewijzigd t.o.v. vorige 
versie? Hoe wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1  0.5 Geen sjablonen voor verschillende types 
kwaliteitsdocumenten? 

300 1 
niet duidelijk wie wordt aangesteld 

tot auteur. Wie verifieert 
vormgeving en verwijzingen? 

1 

Hoe kunnen wijzigingen door personeelsleden worden 
aangevraagd? wie kan wijzigingen aanbrengen? Hoe 

wordt onderscheid gemaakt tss 
conceptversie/werkversie en geldige versie? 

1 
 

1 
 

 
 
DEEL II 

Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 
Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

 

004 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 1  1 

Hoe controle verstrijken 
geldigheidsdatum voor 

documenten niet 
opgenomen in elektronisch 

beheersysteem? 

0.5 
Plaats papieren archief? 
Archiveringstermijnen? 

Vernietiging? 
62.5 

006 1  1  1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat)? 1 Vernietiging? 87.5 

007 1 
 

1 
 

1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? 

1 Vernietiging? 93.8 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

008 1  1  1  0.5 
Archiveringstermijn? Plaats 
archivering? Vernietiging? 81.3 

010 1  0.5 
Kan medewerker SOPs afprinten/kopiëren?Wat is het beleid 
mbt printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met 

geldige versie? 
0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1  75 

012 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  0.5 
Papieren archief, elektronisch 

archief? Plaats archief? 
68.8 

014 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1 
overlap in 2 verschillende 
SOP's, hoe georganiseerd 

(wie, wat)? 
0.5 Plaats archivering? 

Vernietiging? 
68.8 

017 1 
 

0.5 Wat is het beleid mbt kopiëren… Hoe wordt onderscheid 
gemaakt met geldige versie? 

1 Hoe controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

87.5 

020 1  0.5 Wat is het beleid mbt kopiëren van geautoriseerede uitprints… 
Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige versie? 0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1  
56.3 

028 1  0.5 

Geen datum van afdruk op doorgestuurde procedure. Hoe 
wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de werkvloer ter 
beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… 

Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige versie? 

1  1  
87.5 

032 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 

Papieren archief, elektronisch 
archief? Plaats archief? 

Archiveringstermijn? In SOP 
06HB00 niet verwezen naar 

SOP 13HB00 

56.3 

037 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1 
 

1 
 

87.5 

044 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1 Hoe controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 0.5 

KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard. 
Vernietiging? 

81.3 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

045 0 

hoe wordt personeel op hoogte 
gesteld van nieuwe en gewijzigde 
SOPs? Verificatie/registratie door 

wie gelezen? 

1  0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1 Vernietiging? 62.5 

048 1 
 

1 

Beschrijving van SOP "Gebruik van documenten op papier, 
algemeen" is niet weergegeven op de documenten? Procedures 

overlappen elkaar, eventueel kan inhoud worden 
samengevoegd 

1 
 

1 Vernietiging? 87.5 

051 0.5 
geen verificatie/registratie door wie 

gelezen? 0.5 

Enkel elektronisch? Ook op papier? Hoe wordt verzekerd dat de 
meest recente SOP op de werkvloer ter beschikking is gesteld? 
Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid 

gemaakt met geldige versie? 

1  0.5 
Archiveringstermijn? 

Vernietiging? 62.5 

058 1 
 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

62.5 

062 1  1  1 
Hoe georganiseerd (wie, 

wat, versiebeheer)? 1 Vernietiging? 93.8 

066 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1  
68.8 

072 1  1  0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn? 81.3 

078 1  1  0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 
In SOP PO-GEN-2000 geen 

verwijzing naar SOP PO-
GEN-0203 

68.8 

080 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 1  1  1  

68.8 

081 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1  
87.5 

083 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

087 1  1  1 
Hoe georganiseerd (wie, 

wat, versiebeheer)? 0.5 Archiveringstermijn? 87.5 

089 1  1  1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? 0.5 Archiveringstermijn? 93.8 

090 1  1  1  1  
93.8 

093 1  1  1  1  
100 

098 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1  
81.3 

099 1 
 

1 
 

0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1 Vernietiging? 75 

100 1 
In SOP PRO-QUAL-001 niet 

verwezen naar PRO-QUAL-003 0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1  
87.5 

102 0.5 
geen verificatie/registratie door wie 

gelezen? 0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 
Archiveringstermijn? 

Vernietiging? 
62.5 

107 1  0 
Hoe worden SOPs ter beschikking gesteld op de werkvloer? 

Elektronisch? Op papier? Wat is het beleid mbt 
printen/kopiëren? 

0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0 

Arhivering SOPs van het 
kwaliteitssysteem? 

Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

18.8 

113 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 1  1  0.5 Archiveringstermijn? 75 

114 1  0.5 

Geen vermelding in voettekst mbt beleid geprinte documenten 
zoals beschreven in SOP "Beheer documenten".Wat is het 
beleid mbt kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met 

geldige versie? 

1  0 

Arhivering SOPs van het 
kwaliteitssysteem? 

Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

62.5 

120 0.5 
geen verificatie/registratie door wie 

gelezen? 0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  0.5 

KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard. Geen 
verwijzing naar bijlage. Plaats 

papieren archief? 

81.3 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  
124 1  1  1  1 Vernietiging? 87.5 

126 1  1  1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 87.5 

129 1  0.5 

Enkel elektronisch? Ook op papier? Hoe wordt verzekerd dat de 
meest recente SOP op de werkvloer ter beschikking is gesteld? 
Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid 

gemaakt met geldige versie? 

1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? 0.5 Archiveringstermijn? 

Vernietiging? 50 

133 1 
 

0.5 Hoe wordt niet- officiële kopie onderscheiden van officiële 
kopie? 

1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat)? 

1 
 

81.3 

135 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

50 

142 1 
 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? 

Frequentie trekken lijst van 
de te reviseren 
documenten? 

0.5 
KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard 
81.3 

145 1 
 

1 
 

0.5 

Hoe georganiseerd 
(versiebeheer)? Hoe 
controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

Verschillende procedures 
overlappen elkaar 

0.5 archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

75 

147 1 
 

1 
 

0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1 
 

75 

149 0.5 
geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? In SOP PRO-QUAL-00.1 
niet verwezen naar INS-QUAL-001 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1  81.3 

152 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 1  0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 

Papieren archief, elektronisch 
archief? Plaats archief? 

Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

50 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

155 1 
 

1 
 

0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

87.5 

160 1  1  1 Hoe controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 0.5 

Papieren archief, elektronisch 
archief? Plaats archief? 

Vernietiging? 
87.5 

161 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1 Vernietiging? 87.5 

163 1  1  0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn papieren 
archief? Vernietiging? 

81.3 

168 1 
 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie?De verschillende doorgestuurde documenten overlappen 

elkaar, eventueel kunnen ze worden samengevoegd. 

1 Hoe controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 
KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard 
68.8 

175 0 
hoe wordt personeel op hoogte 

gesteld van nieuwe en gewijzigde 
SOPs? 

0.5 

Op papier? Elektronisch? Hoe wordt verzekerd dat de meest 
recente SOP op de werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is 

het beleid mbt printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid 
gemaakt met geldige versie? 

0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

43.8 

185 1 
 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

0.5 
Revisietermijn?  Hoe 
controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Plaats archivering? 
Vernietiging? 

62.5 

188 0 

hoe wordt personeel op hoogte 
gesteld van nieuwe en gewijzigde 
SOPs? Verificatie/registratie door 

wie gelezen? 

0.5 

Enkel op papier? Ook elektronisch? Hoe wordt verzekerd dat de 
meest recente SOP op de werkvloer ter beschikking is gesteld? 
Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid 

gemaakt met geldige versie? 

1 Hoe controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 1  

81.3 

189 1  0.5 enkel elektronisch? Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… 
Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige versie? 0.5 Revisietermijn? 0.5 

KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard 
68.8 

191 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 1 enkel elektronisch? Ook papieren versies? 0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 43.8 

193 1  1  1  1 Vernietiging? 93.8 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

200 0 

hoe wordt personeel op hoogte 
gesteld van nieuwe en gewijzigde 
SOPs? Verificatie/registratie door 

wie gelezen? 

0 
Hoe worden SOPs ter beschikking gesteld op de werkvloer? 

Elektronisch? Op papier? Wat is het beleid mbt 
printen/kopiëren? 

0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0 

Arhivering SOPs van het 
kwaliteitssysteem? 

Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

25 

207 0 

hoe wordt personeel op hoogte 
gesteld van nieuwe en gewijzigde 
SOPs? Verificatie/registratie door 

wie gelezen? 

0.5 

Enkel op papier? Ook elektronisch? Hoe wordt verzekerd dat de 
meest recente SOP op de werkvloer ter beschikking is gesteld? 
Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid 

gemaakt met geldige versie? 

0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1 
 

62.5 

212 1  1  1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

93.8 

213 0 
hoe wordt personeel op hoogte 

gesteld van nieuwe en gewijzigde 
SOPs? 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1 
Hoe controle verstrijken 

geldigheidsdatum? 0.5 
KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard 
56.3 

214 1  1  1 
Hoe georganiseerd (wie, 

wat, versiebeheer)? 1 Plaats papieren archief? 87.5 

217 1  0.5 

Niet duidelijk of SOPs elektronisch en/of op papier ter 
beschikking worden gesteld van personeel. Hoe wordt 

verzekerd dat de meest recente SOP op de werkvloer ter 
beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… 

Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige versie? 

0.5 

Vastlegging revisietermijnen 
voor verschillende types 

kwaliteitdsdocumenten? Hoe 
georganiseerd (wie, wat)? 
Hoe controle verstrijken 

geldigheidsdatum? 

1 
Plaats archivering? 
Vernietiging, hoe? 

62.5 

220 1  1  1  1  
81.3 

225 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 1  0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

0.5 

KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard. 
Archiveringstermijn 

elektronisch archief? 
Vernietiging? 

56.3 

227 1  1  1 
Hoe controle verstrijken 

geldigheidsdatum? 0.5 
Archiveringstermijn? 

Vernietiging? 
87.5 

230 1 
 

0.5 Wat is het beleid mbt kopiëren… Hoe wordt onderscheid 
gemaakt met geldige versie? 

1 
 

1 
 

93.8 

241 1  1  1  1 Vernietiging? 87.5 

244 1 
 

0.5 Wat is het beleid mbt printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid 
gemaakt met geldige versie? 

1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? 

1 Plaats papieren archief? 68.8 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

245 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP (hard copie) op 
de werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

87.5 

250 1  1  1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

81.3 

252 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1  
68.8 

253 1 
 

0 
Hoe worden SOPs ter beschikking gesteld op de werkvloer? 

Elektronisch? Op papier? Wat is het beleid mbt 
printen/kopiëren? 

1 Hoe georganiseerd 
(versiebeheer)? 

0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

50 

255 1  1  1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

87.5 

261 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  1  
81.3 

263 1 
 

1 
 

1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat)? 

1 Vernietiging? 87.5 

264 1 
 

1 
 

1 Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? 

0.5 

KB: vervallen delen van het 
kwaliteitssyteem moeten 6 

jaar worden bewaard. 
Vernietiging? 

87.5 

267 1  1  1  0.5 
Archiveringstermijn? 

Vernietiging? 
75 

270 1 
 

1 
 

0 

Geen gecontroleerde 
periodieke revisie? 

Revisietermijn? Hoe 
georganiseerd? Hoe controle 

verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1 
 

87.5 

275 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

68.8 

278 1  1  1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

62.5 

279 1  0.5 Wat is het beleid mbt kopiëren… Hoe wordt onderscheid 
gemaakt met geldige versie? 0.5 

Hoe georganiseerd (wie, 
wat, versiebeheer)? Hoe 

controle verstrijken 
geldigheidsdatum? 

1 Vernietiging? 75 
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Deelnemers
nummer Distributie Beschikbaarheid op de werkvloer Periodieke evaluatie/revisie + 

versiebeheer Archivering en vernietiging % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

286 1 
 

0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1 
 

1 Plaats papieren archief? 87.5 

298 1  0.5 

Hoe wordt verzekerd dat de meest recente SOP op de 
werkvloer ter beschikking is gesteld? Wat is het beleid mbt 

printen/kopiëren… Hoe wordt onderscheid gemaakt met geldige 
versie? 

1  0.5 Archiveringstermijn? 
Vernietiging? 

75 

300 1  1  1  1 Vernietiging? 100 

  

Gemiddelde globale score  75.3 
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5.2.2 Procedure toestelbeheer 
 
DEEL I 

Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

004 1  1  1  1  1 
Geen duidelijk onderscheid 

periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud 

006 0.5 

Wie kent nummer toe? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt. Opstelling 

elektronisch logboek vs 
papieren logboek? 

0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1  

007 1  1  0.5 
Welke documenten/fiches 

worden bewaard in 
logboek? 

0 
Geen beschrijving/verwijzing 

toestelvalidatie. Geen SOP validatie 
toestellen? 

0 

Geen verwijzing/beschrijving onderhoud 
toestellen? In welke procedure(s) 

werkwijze onderhoud beschreven? 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

008 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Opbouw nummer? 

1 
 

1 
 

0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 Registratie preventief/extern 
onderhoud? 

010 1 
 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1 

 
0.5 

Geen verwijzing naar SOP A 
IMPVAL. Geen duidelijk 

onderscheid tussen installatie-, 
operationele- en 

uitvoeringskwalificatie. 

1 In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? 

012 0.5 

Wie kent nummer toe? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 Geen SOP validatie toestellen? 0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 

onderhoud? Registratie periodiek/intern 
onderhoud (formulier)? 

014 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Lijst? Opbouw 

nummer? 

0.5 

Verwijzing in sjabloon? 
Beter in procedure 

verwijzen naar 
toestelprocedures. 

Waar raadpleegbaar 
(in docbeheersysteem 

PC, logboek,…)? 

0.5 
Geen verwijzing naar 

sjabloon 0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen duidelijk onderscheid tussen 

installatie-, operationele- en 
uitvoeringskwalificatie. 

0.5 
In welke procedure(s) werkwijze 

onderhoud beschreven? Registratie 
(formulier)? 
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Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

017 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1  

020 1 Lijst toestellen? 1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1 

 
1 

 
1 

Geen duidelijk onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 

onderhoud 

028 0.5 

Identificatie op toestel? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  1 

Geen duidelijk onderscheid tss 
installatie-, operationele- en 

uitvoeringskwalificatie toestellen. 
Welke parameters worden 

geëvalueerd? 

1  

032 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Opbouw nummer? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0.5 

Geen verwijzing naar SOP vaPR-1-
validatie. Geen duidelijk 

onderscheid tss installatie-, 
operationele- en 

uitvoeringskwalificatie toestellen. 

0 

Geen verwijzing/beschrijving onderhoud 
toestellen? In welke procedure(s) 

werkwijze onderhoud beschreven? 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

037 1  1  1  0 
Geen beschrijving/verwijzing 

toestelvalidatie. Geen SOP validatie 
toestellen? 

0.5 

Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud 

(organisatie)? Registratie (formulier, 
intern/extern)? 

044 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0 
Geen beschrijving/verwijzing 

toestelvalidatie. Geen SOP validatie 
toestellen? 

0 

Geen verwijzing/beschrijving onderhoud 
toestellen? In welke procedure(s) 

werkwijze onderhoud beschreven? 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

045 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1 Geen verwijzing naar SOP PS-LAP-019 

048 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1  0 

Geen beschrijving/verwijzing 
toestelvalidatie. Geen SOP validatie 

toestellen? 
1 Registratie preventief/extern 

onderhoud? 

051 1  1  1  0.5 Geen SOP validatie toestellen? 0.5 
In welke procedure(s) werkwijze 

onderhoud beschreven? Registratie 
prevetief/extern onderhoud? 



 

Documentaire audit, definitief  jaarrapport 2015. Publicatiedatum:20/05/2016. 
FORM 43/125/N V6 (toepassingsdatum : 18/01/2016). 59/85 

Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

058 0 

Onvoldoende 
beschreven. Wie kent 
nummer toe?  Lijst? 
Opbouw nummer? 

1  0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt 

0.5 

Geen verwijzing naar SOP "APD 
Interne kwaliteitscontrole en 

validatie van methoden". Geen 
validatiedossier per 

toestel/methode? Geen  
onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

Welke parameters worden 
geëvalueerd? 

0.5 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

062 1  1  1  1  1  

066 0.5 

Identificatie op toestel? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 

Enkel schema, geen uitgeschreven 
procedure validatie toestellen? 
Onderscheid tussen installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie? 

0.5 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

072 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? 

080 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
1  1  

081 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1 In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? 

083 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

087 0.5 

Lijst toestellen? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
1  0.5 

Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

089 0.5 

Lijst toestellen? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
1  1 

Geen duidelijk onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 

onderhoud 

090 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 Geen SOP validatie toestellen? 0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier)? 

093 1  1  1  0.5 
Geen uitvoeringsvalidatie? Geen 
SOP validatie toestellen? Welke 

parameters worden geëvalueerd? 
0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Registratie: 

geen verwijzing naar GEN-FO-021-001. 
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Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

098 1 Lijst toestellen? 1 
 

1 
 

0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? 

099 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1 
geen verwijzing naar J1EQU-PRO-

001v2 

100 0.5 

Wie kent nummer toe? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
 

1 
 

1 
Onderscheid tussen installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie? 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 

onderhoud? Registratie? 

102 0.5 

Lijst toestellen? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  0 
niet beschreven of geen 

verwijzing naar SOP waar 
dit beschreven staat 

1  1  

107 0 

Niet beschreven. 
Identificatie op toestel? 

Lijst toestellen? 
Opbouw nummer indien 

van toepassing? 

0 Geen 
vermelding/verwijzing 

0 
niet beschreven of geen 

verwijzing naar SOP waar 
dit beschreven staat 

0 

Geen beschrijving/verwijzing 
toestelvalidatie. Geen procedure 

m.b.t. installatie-, operationele- en 
uitvoeringskwalificatie voor kritische 

toestellen? 

0.5 

Werkwijze onderhoud? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier, 

plaats)? 

113 1 Wie kent nummer toe? 1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1 

 
0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 

 

114 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Geen verwijzing naar 

lijst? Opbouw nummer? 

0 Geen 
vermelding/verwijzing 0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0 

Geen beschrijving/verwijzing 
toestelvalidatie. Geen SOP validatie 

toestellen? 
1 SOP niet in voege? 

120 0.5 

Wie kent nummer toe? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? 

124 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1  1  1 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? 

126 1 Lijst toestellen? 1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1  0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1  

129 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0 

Geen beschrijving/verwijzing 
toestelvalidatie. Geen SOP validatie 

toestellen? 
0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Registratie 

(formulier, plaats)? 

133 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Opbouw nummer? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0.5 geen verwijzing naar 

kwrpr08-4 
0.5 Geen verwijzing naar kwpr07-7. 1 Registratie preventief/extern 

onderhoud? 
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Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

135 0.5 

Lijst toestellen? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  0 
niet beschreven of geen 

verwijzing naar SOP waar 
dit beschreven staat 

1 
Onderscheid tussen installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie? 

1  

142 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0.5 

Geen verwijzing naar SOP 
PAP0705. Geen duidelijk 

onderscheid tussen installatie-, 
operationele- en 

uitvoeringskwalificatie. 

0.5 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

145 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Opbouw nummer? 

1  1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen duidelijk onderscheid tussen 

installatie-, operationele- en 
uitvoeringskwalificatie. 

1  

147 1  1  0 
niet beschreven of geen 

verwijzing naar SOP waar 
dit beschreven staat 

1 Installatie- en operationele 
kwalificatie? 1  

149 0.5 

Wie kent nummer toe? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

152 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Opbouw nummer? 

1 
 

0 
niet beschreven of geen 

verwijzing naar SOP waar 
dit beschreven staat 

0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen duidelijk onderscheid tss 

installatie-, operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1 
 

155 0.5 

Wie kent nummer toe? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0.5 Geen verwijzing naar SOP H5.5-2. 1 Registratie preventief/extern 

onderhoud? 

160 1 
Geen verwijzing naar 

lijst. Geen beschrijving 
opbouw intern nummer 

1 
 

1 
 

0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 
Geen duidelijk onderscheid 

periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud 

161 0.5 
Wie kent nummer toe? 
Identificatie op toestel? 

Lijst toestellen? 
1 

waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1 

 
0 

Geen beschrijving/verwijzing 
toestelvalidatie. Geen SOP validatie 

toestellen? 
0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 

onderhoud? Registratie 
preventief/extern onderhoud? 

163 1 Lijst toestellen? 1  0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt 

1  1 In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? 
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Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

168 1  0 
Geen 

vermelding/verwijzing 0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt: enkel data van 

onderhoud en herstellingen? 

0.5 Geen SOP validatie toestellen? 0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier)? 

175 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt 

0.5 

Geen verwijzing naar SOP PAP-
0701. Geen duidelijk onderscheid 

tussen installatie-, operationele- en 
uitvoeringskwalificatie. 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 

onderhoud? 

185 1 Lijst toestellen? 1  1  0 
Geen beschrijving/verwijzing 

toestelvalidatie. Geen SOP validatie 
toestellen? 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier)? 

188 1 
geen verwijzing naar 

apparatuurlijst in tekst 
SOP PO-LAP-LG-01 

1  1  0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 Registratie intern onderhoud 
(formulier)? 

189 1 
 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1 

 
0.5 Geen SOP validatie toestellen? 0.5 

Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

191 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Opbouw nummer? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
1  0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier, 

plaats)? 

193 1 Identificatie op toestel? 1  1  1 

Geen vermelding pathologie, enkel 
labo klinische biologie? Is de SOP 

ook van toepassing in labo 
anatomopathologie? Geen 

onderscheid tussen installatie-, 
operationele- en 

uitvoeringskwalificatie? 

0 

Geen verwijzing/beschrijving onderhoud 
toestellen? In welke procedure(s) 

werkwijze onderhoud beschreven? 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

200 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt: enkel data van 

onderhoud en herstellingen? 

0 
Geen beschrijving/verwijzing 

toestelvalidatie. Geen SOP validatie 
toestellen? 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier)? 

207 0.5 
Wie kent nummer toe? 
Identificatie op toestel? 

Lijst toestellen? 
0 

Geen 
vermelding/verwijzing 0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt 

0 
Geen beschrijving/verwijzing 

toestelvalidatie. Geen SOP validatie 
toestellen? 

0.5 
In welke procedure(s) werkwijze 

onderhoud beschreven? Registratie 
(formulier, intern/extern, plaats)? 

212 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 Registratie intern onderhoud? 
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Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

213 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  1  1  

214 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  1  1  

217 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Opbouw nummer? 

1 
 

1 
 

0 
Geen beschrijving/verwijzing 

toestelvalidatie. Geen SOP validatie 
toestellen? 

1 Registratie preventief/extern 
onderhoud? 

220 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  1  1 Registratie periodiek/intern onderhoud? 

225 0.5 

Lijst toestellen? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  1 
Geen duidelijk onderscheid tussen 

installatie-, operationele- en 
uitvoeringskwalificatie? 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier, 

intern/extern, plaats)? 

227 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1  1  1  

230 0.5 

Identificatie op toestel? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1  

241 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

244 0.5 

Lijst toestellen? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1  1  1  1  

245 1  1  1  1  1 Registratie preventief/extern 
onderhoud? 

250 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

0 Geen 
vermelding/verwijzing 0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt 

0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1  

252 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0.5 Geen SOP validatie toestellen? 1 Registratie periodiek/intern onderhoud? 

253 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

255 1 Lijst toestellen? 1  1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1  

261 1 Wie kent nummer toe? 1  1  0.5 

Geen SOP validatie toestellen? 
Geen onderscheid tss installatie-, 

operationele- en 
uitvoeringskwalificatie toestellen? 

1 Registratie intern/extern onderhoud 
(formulier, plaats)? 

263 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
1  1  1  

264 0.5 

Wie kent nummer toe? 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0.5 

Worden alle registraties 
samen bewaard in één 

logboek? Welke 
documenten/fiches 

bevinden zich in een 
toestelmap? 

0.5 
Geen verwijzing naar SOP 

M10.02.02.06. Welke parameters 
worden geëvalueerd? 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 

onderhoud? 

267 1 
geen verwijzing naar 

apparatuurlijst in tekst 
SOP "Apparatuur" 

1  1  1 
Geen duidelijk onderscheid tussen 

installatie-, operationele- en 
uitvoeringskwalificatie? 

1  

270 0.5 
Wie kent nummer toe? 

Lijst toestellen? 1  1  0.5 
In tekst geen beschrijving/verwijzing 

naar SOP validatie toestellen 1  

275 1 Lijst toestellen? 1  1  1 Welke parameters worden 
geëvalueerd? 1  

278 0 

Niet beschreven. Wie 
kent nummer toe? 

Identificatie op toestel? 
Lijst? Opbouw 

nummer? 

1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt 

0.5 
Geen verwijzing naar SOP 

IM.EG.10. Welke parameters 
worden geëvalueerd? 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier)? 

279 1  1 
waar raadpleegbaar (in 
docbeheersysteem PC, 

logboek,…)? 
0 

niet beschreven of geen 
verwijzing naar SOP waar 

dit beschreven staat 
0.5 

Geen verwijzing naar SOP KWA 
0007. Geen duidelijk onderscheid 
tss installatie-, operationele- en 

uitvoeringskwalificatie. 

1  

286 1  1  1  0.5 

Geen verwijzing naar SOP 
PQENV003-02. Geen duidelijk 

onderscheid tss installatie -, 
operationele - en 

uitvoeringskwalificatie toestellen. 
Welke parameters worden 

geëvalueerd? 

0 

Geen verwijzing/beschrijving onderhoud 
toestellen? In welke procedure(s) 

werkwijze onderhoud beschreven? 
Onderscheid periodiek/intern vs 
preventief/extern onderhoud? 

Registratie? 

298 1 
Beschrijving opbouw 

nummer indien 
mogelijk? 

1 
 

1 
 

1 
 

0.5 

In welke procedure(s) werkwijze 
onderhoud beschreven? Onderscheid 
periodiek/intern vs preventief/extern 
onderhoud? Registratie (formulier)? 
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Deelnemers
nummer Identificatie toestellen Verwijzing toestelsops Opstelling logboek Verwijzing toestelvalidatie Onderhoud 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

300 1  1  0.5 

Opstelling logboek niet 
duidelijk 

beschreven/onvoldoende 
uitgewerkt 

1  1  

 
 
DEEL II 

Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

004 1  0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 1  0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

88.9 
 

006 1 
 

1 
 

1 Invloed op resultaten van reeds uitgevoerde 
analyses? 

1 Verwijdering: wie en 
hoe? 

83.3 
 

007 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

1  0 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Registratie: 

hoe en waar? Invloed op resultaten van 
reeds uitgevoerde analyses? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

38.9 
 

008 1  0.5 
Waar traceerbaar wie 

bevoegd is tot gebruik? 1 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen? Verwijdering: 
wie en hoe? 

72.2 
 

010 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 0 

Geen beschrijving/verwijzing procedure. 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Registratie? Invloed op resultaten van reeds 

uitgevoerde analyses? 

1  
61.1 

 

012 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? 
1  1 

Invloed op resultaten van reeds uitgevoerde 
analyses? 0.5 

Aanduiding defecte 
toestellen? Verwijdering: 

wie en hoe? 
72.2  

014 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0.5 

Geen beschrijving. Geen 
verwijzing naar "Overzicht 

bevoegde 
toestelgebruikers" 

0.5 

Registratie: hoe (verwijzing formulier)? 
Invloed op resultaten van reeds uitgevoerde 
analyses? Best niet in sjabloon uitschrijven, 
maar in een procedure. Beter afzonderlijke 

interventiefiche opmaken. 

1  
44.4 

 

017 1 
 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 

1 Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

72.2 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

020 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie 

(hulptoestellen). In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 
Wie bevoegd tot gebruik 

en waar traceerbaar? 1  1 
Verwijdering: wie en 

hoe? 
77.8 

 

028 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie (periodiek, 
hulptoestellen). In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 
Wie bevoegd tot gebruik 

(alle personeelsleden?) en 
waar traceerbaar? 

0.5 
Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Invloed op 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 

1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

66.7 
 

032 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0.5 
Geen beschrijving. Geen 
verwijzing naar peTA2-1 0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Invloed op 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 

Hervalidatie? 

0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

27.8  

037 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

1 
 

1 
 

1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

72.2 
 

044 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? Registratie? 
0 Wie bevoegd tot gebruik 

en waar traceerbaar? 0 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? Registratie: 
hoe en waar? Hervalidatie? 

1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 50  

045 1  0 

Wie bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden?) en 

waar traceerbaar? Altijd 
opleiding door firma, geen 

interne opleiding? 

1 Hervalidatie? 0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

72.2  

048 1 Registratie? 1  0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Invloed op 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 

Hervalidatie? 

0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

77.8 

opmaak procedure: geen 
eenduidige identificatie op 

elke pagina (titel, 
autorisatiedatum, 

geldigheidsdatum, totaal 
aantal pagina's…) 

051 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? 
0 

Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1  1 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 72.2  
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

058 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure (Wie wordt 

op de hoogte gesteld/gecontacteerd? Hoe en 
wie lost probleem op?...)? Invloed op 

resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 
Hervalidatie? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

33.3 

Procedure nog niet in voege? 
Beter procedure mbt 

toestelbeheer in aparte 
procedure verwerken ipv te 
integreren in de SOP "ADP 
interne kwaliteitscontrole en 

validatie van methoden" 

062 1  0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 1  0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

88.9 
 

066 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? Registratie? 
0.5 Waar traceerbaar wie 

bevoegd is tot gebruik? 
0.5 

Registratie: hoe en waar? Invloed op 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 

Hervalidatie? 
0.5 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
61.1 

 

072 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 

Wie bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden?) en 

waar traceerbaar? Altijd 
opleiding door firma, geen 

interne opleiding? 

0 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? Registratie: 
hoe en waar? 

0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

61.1 
 

080 1 
 

0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 

0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Geen 
registratie vóór reparatie zodat goede 

opvolging kan worden verzekerd? 

0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

72.2 
 

081 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 1  1  

77.8 
 

083 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? 
1  0.5 Registratie: hoe en waar? Invloed op 

resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

88.9 
 

087 1  1  1  1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

77.8 
 

089 1  1  1  1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

83.3 
 

090 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 

1 
 

0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

61.1 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

093 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

1 
 

1 
 

1 
 

77.8 
 

098 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? 
0.5 Waar traceerbaar wie 

bevoegd is tot gebruik? 1  0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

72.2 
 

099 1  0 

Wie bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden?) en 

waar traceerbaar? Altijd 
opleiding door firma, geen 

interne opleiding? 

1 Hervalidatie? 0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

72.2 
 

100 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

1  1  0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen? Verwijdering: 
wie en hoe? 

72.2  

102 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 1  0 

Geen beschrijving 
definitieve 

buitengebruikstelling? 
55.6  

107 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 
Registratie? Inhoud van 
procedure "7 kalibratie 

apparatuur" is bijna volledig 
dezelfde als inhoud van 

procedure "6 onderhoud van 
apparatuur". Beter zich 

beperken tot beschrijving 
werkwijze kalibratie van 

kritische apparatuur. 

1  0 

Geen beschrijving/verwijzing procedure. 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Registratie? Invloed op resultaten van reeds 

uitgevoerde analyses? Hervalidatie? 

0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

16.7 
 

113 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

1 
 

0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Registratie: 
hoe (formulier?)? Invloed op resultaten van 

reeds uitgevoerde analyses? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

66.7 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

114 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 

1 SOP niet in voege? Hervalidatie? 0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

22.2 Procedures nog niet in 
voege? 

120 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

1  1  0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

72.2 
 

124 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 

0.5 
Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Invloed op 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 

0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

61.1 
 

126 1  0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1 Invloed op resultaten van reeds uitgevoerde 

analyses? 1 Verwijdering: wie en 
hoe? 

83.3 
 

129 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1  0.5 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
44.4 

 

133 1  0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 1 Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen? Verwijdering: 
wie en hoe? 

66.7 
 

135 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

1  0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

50  

142 0.5 Geen verwijzing naar SOP 
PAP0704 

0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

0.5 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? Registratie: 
hoe (formulier?)? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

44.4 
 

145 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

0 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Registratie: 

hoe en waar? Invloed op resultaten van 
reeds uitgevoerde analyses? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

38.9 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

147 1 
 

1 
 

1 Geen beschrijving. Enkel verwijzing naar 
SOP. 

0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

77.8 
 

149 1  0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1 Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen? Verwijdering: 
wie en hoe? 

77.8 
 

152 0.5 

In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? Registratie 
kalibratie hulpapparatuur? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Invloed op 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 

Hervalidatie? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

38.9 

Opmaak KHB: geen 
eenduidige identificatie op 

elke pagina (titel, 
autorisatiedatum, 

geldigheidsdatum, totaal 
aantal pagina's…) 

155 1  0.5 
Waar traceerbaar wie 

bevoegd is tot gebruik? 1  0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

61.1  

160 1 Registratie? 1 
 

1 
 

1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

94.4 
 

161 1  1  0 

Geen beschrijving/verwijzing procedure. 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Registratie? Invloed op resultaten van reeds 

uitgevoerde analyses? Hervalidatie? 

1 Verwijdering: wie en 
hoe? 66.7  

163 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 

1 
 

1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

77.8 
 

168 1  0 

Wie bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden?) en 

waar traceerbaar? Altijd 
opleiding door firma, geen 

interne opleiding? 

1 Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? 0.5 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
55.6 

 

175 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

0 

Geen beschrijving/verwijzing procedure. 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Registratie? Invloed op resultaten van reeds 

uitgevoerde analyses? Hervalidatie? 

0 

Wat wordt geregistreerd 
? Geen aanduiding 

defecte toestellen en 
toestellen definitief 

buiten gebruik? 
Verwijdering? 

38.9 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

185 1  0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 0.5 Registratie: hoe (formulier?)? Hervalidatie? 0.5 

Aanduiding defecte 
toestellen? Verwijdering: 

wie en hoe? Geen 
archivering 

toesteldossier (moet 
minstens 1 jaar worden 

bewaard)? 

61.1  

188 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? 
1  0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? 

Hervalidatie? 
0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

77.8 
 

189 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 0 

Geen beschrijving/verwijzing procedure. 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Registratie? Invloed op resultaten van reeds 

uitgevoerde analyses? 

0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

44.4 
 

191 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0.5 
Niet duidelijk wie bevoegd 

is tot gebruik en waar 
traceerbaar. 

0.5 
Geen beschrijving. Invloed op resultaten van 
reeds uitgevoerde analyses? Hervalidatie? 0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

38.9 
 

193 1  0 
Wie bevoegd tot gebruik 

en waar traceerbaar? 0 

Geen beschrijving/verwijzing procedure. 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Registratie? Invloed op resultaten van reeds 

uitgevoerde analyses? Hervalidatie? 

0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

55.6 
 

200 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 
Wie bevoegd tot gebruik 

en waar traceerbaar? 0.5 
Registratie: hoe en waar? Invloed op 

resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 
Hervalidatie? 

0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

44.4 
 

207 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1  0.5 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
33.3  

212 1  1  1  1  
83.3 

 

213 1  0.5 Waar traceerbaar wie 
bevoegd is tot gebruik? 1  0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

83.3 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

214 1 
 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 

1 
 

0 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
Verwijdering: wie en 

hoe? 

77.8 
 

217 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? Registratie? 
0 Wie bevoegd tot gebruik 

en waar traceerbaar? 0 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Registratie: 

hoe en waar? Invloed op resultaten van 
reeds uitgevoerde analyses? Hervalidatie? 

0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

38.9 
 

220 1  0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1  0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

83.3 
 

225 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 

Wie bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden?) en 

waar traceerbaar? Altijd 
opleiding door firma, geen 

interne opleiding? 

0 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? Registratie: 
hoe en waar? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

44.4 geen paginanummering 

227 1 
In welke procedure(s) 

kalibratie werkwijze voor 
thermometers beschreven? 

0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

1  0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

83.3 
 

230 1  1  1 Hervalidatie? 1  
88.9 

 

241 1 Registratie? 0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

1 Invloed op resultaten van reeds uitgevoerde 
analyses? 0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

77.8 
 

244 1  0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1  0 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
Verwijdering: wie? 

72.2 
 

245 0.5 

In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze voor de 

temperatuurloggers 
beschreven? 

1 
 

0.5 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Hervalidatie? 

1 
 

88.9 
 

250 1  0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 1  0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

61.1 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

252 1  0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Invloed op 
resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 

0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

61.1  

253 1  1  1 
Beter afzonderlijke interventiefiche opmaken. 

Geen registratie/beschrijving probleem, 
oplossing,…? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

88.9 
 

255 1  1  1  0 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
Verwijdering: wie en 

hoe? 

83.3 
 

261 1  1  1  1 Aanduiding defecte 
toestellen? 

94.4 Procedure nog niet in voege? 

263 1 
 

1 
 

1 
 

1 Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

100 
 

264 1 
 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 

1 
 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

55.6 
 

267 1  1  0 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? Registratie: 
hoe (formulier?) en waar? Hervalidatie? 

1 
Aanduiding toestellen 

definitief buiten gebruik? 
88.9 

 

270 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

1  0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

55.6 
 

275 1  1  1 Invloed op resultaten van reeds uitgevoerde 
analyses? 0 

Niet beschreven 
(aanduiding defecte 

toestellen en toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering?). 

88.9 

opmaak procedure: geen 
eenduidige identificatie op 

elke pagina (titel, 
autorisatiedatum, 

geldigheidsdatum, totaal 
aantal pagina's…) 

278 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 Wie bevoegd tot gebruik 
en waar traceerbaar? 

0 

Geen beschrijving/verwijzing procedure. 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? 
Registratie? Invloed op resultaten van reeds 

uitgevoerde analyses? 

0 
Geen beschrijving 

definitieve 
buitengebruikstelling? 

27.8 
 

279 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

1  0.5 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Geen 

consequente registratie, enkel bij blijvende 
onvolkomenheden? 

0.5 

Aanduiding toestellen 
definitief buiten gebruik? 

Verwijdering: wie en 
hoe? 

61.1 
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Deelnemers
nummer Verwijzing kalibratie Bevoegdheid tot gebruik Storingen en defecten Buitengebruikstelling % Andere opmerkingen 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking   

286 0 

Geen beschrijving/verwijzing 
SOP kalibratie. In welke 
procedure(s) kalibratie 
werkwijze beschreven? 

Registratie? 

0 
Wie bevoegd tot gebruik 

en waar traceerbaar? 0 

Geen chronologische beschrijving van de te 
ondernemen stappen/procedure? Registratie: 

hoe en waar? Invloed op resultaten van 
reeds uitgevoerde analyses? Hervalidatie? 

0 

Aanduiding defecte 
toestellen en toestellen 

definitief buiten gebruik? 
Verwijdering: wie en 

hoe? 

38.9 Procedure nog niet in voege? 

298 0.5 
In welke procedure(s) 
kalibratie werkwijze 

beschreven? Registratie? 
0 

Wie is bevoegd tot gebruik 
(alle personeelsleden, 

enkel 
toestelverantwoordelijke)? 

Waar traceerbaar? 

0.5 
Registratie: hoe en waar? Invloed op 

resultaten van reeds uitgevoerde analyses? 
Hervalidatie? 

0.5 
Aanduiding defecte 

toestellen? Verwijdering: 
wie? 

66.7 
 

300 1  1  0.5 
Geen chronologische beschrijving van de te 

ondernemen stappen/procedure? Registratie: 
hoe (formulier?)? 

1 Verwijdering: wie en 
hoe? 

88.9 
 

 
Gemiddelde globale 

score  65.5 
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5.3 Patiëntenrapport 

 
DEEL I 

Deelnemers
nummer naam, adres labo naam, adres, contactgeg 

voorschrijver 
naam, voornaam, geboortedatum 

patient datum afname type, oorsprong afname 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

001 NA(1) enkel vriescoupes NA  NA  NA  NA  

004 0.5 geen adres 1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 

1 
 

1 
 

1 
 

006 1 gyneacologische cytologie: waarom naam 
van verstrekker bij naam labo? 1 geen contactgegevens, wel 

dienst 1  1  0.5 
type bij klinische gegevens, 
geen oorsprong op rapport 

histologie 

007 1  1 
geen adres, geen 

contactgegevens, wel dienst 1  1  1  

008 1  1 geen contactgegevens 1  1  0.5 geen type 

010 1  1 geen contactgegevens 1  0 niet vermeld 1  

012 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning(2) 1 geen adres, geen 

contactgegevens, wel dienst 0.5 geen geboortedatum 1  1 type niet consequent 
vermeld bij aard staal 

013 NA enkel vriescoupes NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

014 1  1 geen contactgegevens 1  1 bij klinische 
inlichtingen? 0.5 oorsprong bij klinische 

gegevens, geen type 

015 1 
Er staat een verstrekker opgeven die niet in 

de erkenning is opgenomen 1 geen contactgegevens 1  0 niet vermeld 1  

017 1  1 
geen adres, geen 

contactgegevens, wel dienst 1  1  1 
oorsprong bij klinische 

gegevens 

020 1  1 geen adres, geen 
contactgegevens 1  1  0.5 geen type 

028 1 
 

1 geen adres, geen 
contactgegevens, wel dienst 

1 
 

1 
 

1 
 

032 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 geen type 

037 1  1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 1 door anonimiteit gegevens 

niet controleerbaar 0 niet vermeld 0.5 geen type 

044 1  1 geen adres, geen 
contactgegevens 1  1  1  

045 1  1 geen contactgegevens 1  1  0 geen oorsprong, geen type 

048 1 

lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning, 

protocol geautoriseerd door verstrekker die 
niet in erkenning is opgenomen 

1 geen contactgegevens 1  1 bij klinische 
inlichtingen? 1 oorsprong en type bij 

klinische gegevens 
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Deelnemers
nummer naam, adres labo naam, adres, contactgeg 

voorschrijver 
naam, voornaam, geboortedatum 

patient datum afname type, oorsprong afname 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

051 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

1 
 

058 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 

≠ datum afname 0 geen oorsprong, geen type 

062 0.5 geen adres 1 
geen adres, geen 

contactgegevens, vermoedelijk 
vermelding nummer dienst 

0.5 geen geboortedatum 0 datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 geen type 

066 1  1 geen contactgegevens 1  1  1 oorsprong bij klinische 
gegevens 

072 1  1 geen contactgegevens 1 door anonimiteit gegevens 
niet controleerbaar 1  0.5 oorsprong en type niet voor 

elk staal vermeld 

073 NA enkel vriescoupes NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

078 1  1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 1  0 niet vermeld 1  

080 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

1 
 

081 1  1 geen contactgegevens 1  1  1  
083 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 

≠ datum afname 0.5 geen type 

087 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

0.5 geen type 

089 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

0 datum aanvraag 
≠ datum afname 

0.5 geen type 

090 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 geen contactgegevens 1 door anonimiteit gegevens 

niet controleerbaar 1  0.5 oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

093 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

0.5 afnamedatum 
06/01/14? 

1 bij klinische gegevens 

095 1  1 geen contactgegevens 1  1  1 
oorsprong bij klinische 

gegevens 

098 1  1 geen contactgegevens, wel 
dienst 1  1  1  

099 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

1 oorsprong en type bij 
klinische gegevens 

100 1  1 
geen adres, geen 

contactgegevens, geen dienst, 
wel ZH en gemeente 

1  1  0.5 geen type 

102 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 geen type 

103 1  1 geen contactgegevens 1  1  0.5 
oorsprong bij 

macroscopisch onderzoek? 
Geen type 
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Deelnemers
nummer naam, adres labo naam, adres, contactgeg 

voorschrijver 
naam, voornaam, geboortedatum 

patient datum afname type, oorsprong afname 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

107 1  1 geen contactgegevens 1  0 niet vermeld 0.5 geen type 

113 1 
lijst verstrekkers op protocol correspondeert 

niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 
geen adres, geen 

contactgegevens, wel dienst 1  0.5 niet ingevuld 0.5 geen type 

114 1  1 geen contactgegevens 1  1  1  
118 NA idem CL NA  NA  NA  NA  
120 1 

lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 geen contactgegevens 1  1  1  

124 1 adres op protocol ≠ adres op erkenning? 1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 1  

126 1 onder naam laboratorium vermelding van 
slechts één verstrekker? 1 geen contactgegevens 1  1  0.5 oorsprong bij klinische 

gegevens, geen type 

129 1 
 

1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 

1 
 

1 
 

1 bij klinische gegevens 

133 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 geen type 

135 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 geen type 

138 1  1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 1 door anonimiteit gegevens 

niet controleerbaar 0 niet vermeld 0.5 geen type 

142 0.5 
geen adres. Lijst vermelde verstrekkers 

correspondeert niet met lijst verstrekkers op 
erkenning 

1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 1  1  1 oorsprong bij klinische 

gegevens 

145 1  1 
geen adres, geen 

contactgegevens, wel dienst 1  1  1  

147 1  1  1  0 
Datum = datum 
van afname? 0 geen oorsprong, geen type 

149 1 

waarom vermelding van ander 
departement? + lijst verstrekkers op 
protocol correspondeert niet met lijst 

verstrekker in erkenning 

1 geen contactgegevens 0.5 geen geboortedatum 1  1  

152 1  1 geen contactgegevens 1  1  1 type bij klinische gegevens 

155 1  1 geen adres, geen 
contactgegevens, wel dienst 1 door anonimiteit gegevens 

niet controleerbaar 1  0.5 geen type 

160 1  1 geen contactgegevens 1  1  1  

161 0 
geen naam, geen adres, geen 

contactgegevens 1 geen contactgegevens 1  1  1 oorsprong niet ingevuld 

163 0.5 geen adres 1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 1  0 datum aanvraag 

≠ datum afname 1 bij klinische gegevens 

166 NA  NA  NA  NA  NA  
167 NA enkel vriescoupes NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 
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Deelnemers
nummer naam, adres labo naam, adres, contactgeg 

voorschrijver 
naam, voornaam, geboortedatum 

patient datum afname type, oorsprong afname 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

168 1  1 geen adres, geen 
contactgegevens 1  0 niet vermeld 0.5 geen type 

169 NA idem CL NA  NA  NA  NA  
171 1  1 

geen adres, geen 
contactgegevens, wel dienst 1  1  1  

173 NA enkel vriescoupes NA  NA  NA  NA  
175 1 naam bij logo correspondeert niet met 

naam op erkenning? 1 geen contactgegevens 1  1  1 bij klinische gegevens 

177 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

0.5 oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

185 1  1 geen contactgegevens 1  1  0.5 oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

187 NA  NA  NA  NA  NA  
188 1  1 geen contactgegevens 1  1  1 oorsprong bij klinische 

gegevens 

189 1  1 geen contactgegevens 1 
door anonimiteit gegevens 

niet controleerbaar 1  1  

191 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 1 bij klinische gegevens 

193 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

0 niet vermeld 1 
 

196 0.5 geen adres 1 geen adres, geen 
contactgegevens, wel dienst 

1 door anonimiteit gegevens 
niet controleerbaar 

0 datum aanvraag 
≠ datum afname 

1 
 

200 1  1 
geen adres, geen 

contactgegevens, wel dienst 1  1  0.5 geen type 

201 1  1 geen contactgegevens 1 door anonimiteit gegevens 
niet controleerbaar 1  1  

207 1  1 geen contactgegevens 1  1  1 Oorsprong bij klinische 
gegevens 

208 1  1 geen contactgegevens 1  1  1 bij klinische gegevens 

212 0.5 geen adres 1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 1  0 datum aanvraag 

≠ datum afname 1 bij klinische gegevens 

213 1  1 geen contactgegevens 1  0 niet vermeld 1  

214 1 
lijst verstrekkers op protocol correspondeert 

niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 
geen adres, geen 
contactgegevens 1  1  0 geen oorsprong, geen type 

216 NA enkel vriescoupes NA  NA  NA  NA  
217 1 

 
1 geen adres, geen 

contactgegevens 
1 

 
1 

 
1 

 

220 1  1 geen contactgegevens 1 door anonimiteit gegevens 
niet controleerbaar 1  0.5 geen type 
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Deelnemers
nummer naam, adres labo naam, adres, contactgeg 

voorschrijver 
naam, voornaam, geboortedatum 

patient datum afname type, oorsprong afname 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

225 1  1 door anonimiteit gegevens niet 
controleerbaar 1  1  1  

227 1  1 geen contactgegevens 1  1  0 geen oorsprong, geen type 

230 1  1 geen contactgegevens 1  1  0.5 
oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

236 NA enkel vriescoupes NA  NA  NA  NA  
241 1  1 door anonimiteit gegevens niet 

controleerbaar 1  1  0.5 geen type 

244 0.5 
geen adres. lijst verstrekkers op protocol 

correspondeert niet met lijst verstrekkers in 
erkenning 

1 geen contactgegevens 1  0 
datum aanvraag 
≠ datum afname 1 

type niet consequent 
vermeld bij aard staal 

245 0.5 geen adres 1 geen adres, geen 
contactgegevens, wel dienst 1 door anonimiteit gegevens 

niet controleerbaar 0 datum aanvraag 
≠ datum afname 1 

bij klinische gegevens, type 
niet duidelijk voor alle 

stalen 
248 NA enkel vriescoupes NA  NA  NA  NA  
250 1 protocol geautoriseerd door verstrekker die 

niet in erkenning is opgenomen 
1 geen contactgegevens 1 

 
0 datum aanvraag 

≠ datum afname 
0.5 geen type 

252 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 

1 geen contactgegevens 1 
 

0 datum aanvraag 
≠ datum afname 

0.5 oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

253 1  1  1  1  1  

255 1  1 
geen adres, geen 

contactgegevens, geen dienst, 
wel ZH en gemeente 

1  0 
datum aanvraag 
≠ datum afname 1  

259 1  1 geen contactgegevens 1  1  1 bij klinische gegevens 

261 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 geen contactgegevens 1  1  1 oorsprong en type bij 

klinische gegevens 

263 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 1 type niet consequent 

vermeld bij aard staal 

264 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 geen adres, geen 

contactgegevens, wel dienst 1 door anonimiteit gegevens 
niet controleerbaar 1  0.5 geen type 

267 1 Opsomming van Klinisch biologen in 
voetnoot, geen pathologen? 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

0.5 geen oorsprong, type bij 
microscopisch verslag? 

269 1 
 

1 geen adres, geen 
contactgegevens, wel dienst 

1 door anonimiteit gegevens 
niet controleerbaar 

1 
 

0.5 geen type 

270 1  1 geen contactgegevens 1  1  0.5 geen type 

274 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

0 datum aanvraag 
≠ datum afname 

0.5 oorsprong niet ingevuld, 
geen type 

275 1  1 geen contactgegevens 1  0 
datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 

oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

276 NA enkel vriescoupes NA  NA  NA  NA  
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Deelnemers
nummer naam, adres labo naam, adres, contactgeg 

voorschrijver 
naam, voornaam, geboortedatum 

patient datum afname type, oorsprong afname 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking 

278 1  1  1  1  1  

279 1  1 geen contactgegevens 1 
door anonimiteit gegevens 

niet controleerbaar 1  1  

282 NA enkel vriescoupes NA  NA  NA  NA  

286 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

0.5 oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

291 1 
 

1 geen contactgegevens 1 
 

1 
 

1 bij klinische gegevens 

292 1 zelfde opmerking als bij CL 1 geen contactgegevens 1  0 
datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 

oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

293 1 lijst verstrekkers op protocol correspondeert 
niet met lijst verstrekkers in erkenning 1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 

≠ datum afname 0.5 Oorsprong bij klinische 
gegevens, geen type 

298 1  1 geen contactgegevens 1  0 
datum aanvraag 
≠ datum afname 1 bij klinische gegevens 

300 1  1 geen contactgegevens 1  0 datum aanvraag 
≠ datum afname 0.5 geen type 

(1) NA, Not Applicable 
(2) In het rood: laboratoria die mogelijks niet voldoen aan artikel 40§2 van het KB van 05/12/2011 

 
 
DEEL II 

Deelnemers
nummer klinische gegevens onderzoeksresultaten datum uitgave contactgegevens en naam 

verantwoordelijke pagina nummering % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  
001 NA(1)  NA  NA  NA  NA  

NA 

004 1  1  1  1  1  
96.9 

006 1  1  1  1  1  93.8 

007 1  1  1  1  1 paginanummering, geen totaal 
aantal pagina's 

100 

008 1  1  1  1  1  93.8 

010 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 totaal aantal pagina's op eerste 
pagina is niet vermeld 

87.5 

012 1 niet ingevuld 1  1  1  0.5 paginanummering niet correct 87.5 

013 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

014 1  1  1  1  0 geen paginanummering 81.3 

015 1  1  1  1  1  87.5 



 

Documentaire audit, definitief  jaarrapport 2015. Publicatiedatum:20/05/2016. 
FORM 43/125/N V6 (toepassingsdatum : 18/01/2016). 81/85 

Deelnemers
nummer klinische gegevens onderzoeksresultaten datum uitgave contactgegevens en naam 

verantwoordelijke pagina nummering % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  
017 1 niet ingevuld 1  1  1  1  

100 

020 1 niet ingevuld 1  1  1  1  
93.8 

028 1  1  1  1  1 
versienummer "1.1" op pagina 1 
en versienummer "1" op pagina 

2? 
100 

032 1  1  0 printdatum ≠ datum 
uitgave/validatiedatum 1  1  

75 

037 1  1  1  1  1  81.3 

044 1  1  1  1  1  
100 

045 1 niet ingevuld 1  1  1  1  87.5 

048 1  1  1  1  1  
100 

051 1  1  1  1  1  
100 

058 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

75 

062 1  1  1  1  1  71.9 

066 1  1  1  1  1  
100 

072 1  1  0.5 
datum protocol in voettekst 

= datum validatie en/of 
datum uitgave? 

1  1  
90.6 

073 NA  NA  NA  NA  NA  NA 

078 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 paginanummering, geen totaal 
aantal pagina's 

87.5 

080 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100 

081 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 geen paginanummering 87.5 

083 1  1  1  1  1  
81.3 

087 0 niet vermeld 1  1  1  1  87.5 

089 1  1  1  1  1  
81.3 

090 1  1  1  1  1  93.8 

093 1 niet ingevuld 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 

095 1  1  1  1  1  100 

098 1 niet ingevuld 1  1  1  1  
100 

099 1 niet ingevuld 1  1  1  1  100 
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Deelnemers
nummer klinische gegevens onderzoeksresultaten datum uitgave contactgegevens en naam 

verantwoordelijke pagina nummering % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  
100 1  1  1  1  1  

93.8 

102 0 niet vermeld 1  1  1  1  
75 

103 1 klinische gegevens bij 
aard van het staal? 1  0 printdatum ≠ datum 

uitgave/validatiedatum 1  1  
87.5 

107 0 niet vermeld 1  1  1  0 geen paginanummering 62.5 

113 1  1  1  1  1  87.5 

114 1  1  1  1  1  
100 

118 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

120 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 geen paginanummering 87.5 

124 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

87.5 

126 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 paginanummering, geen totaal 
aantal pagina's 

93.8 

129 1  1  1  1  1  
100 

133 1  1  1  1  1  
81.3 

135 1 niet ingevuld 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

81.3 

138 0 niet vermeld 1  1  1  1  
75 

142 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

96.9 

145 1  1  1  1  1  
100 

147 0 niet vermeld 1  0 niet vermeld? 0 
Geen vermelding 
verantwoordelijke 

zorgverlener 
0 

geen paginanummering, geen 
versiebeheer 43.8 

149 1  1  1  1  1  
93.8 

152 1 niet ingevuld 1  1  1  1  
100 

155 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 

160 1  1  1  1  1  
100 

161 1  1  1  0.5 
geen contactgegevens,(2) 

noch van labo noch van 
zorgverlener 

1  90.6 

163 1  1  1  0.5 
geen contactgegevens, 
noch van labo noch van 

zorgverlener 
0 geen paginanummering 68.8 

166 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

167 NA  NA  NA  NA  NA  NA 
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Deelnemers
nummer klinische gegevens onderzoeksresultaten datum uitgave contactgegevens en naam 

verantwoordelijke pagina nummering % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  
168 1  1  1  1  0 geen paginanummering 68.8 

169 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

171 1  1  1  1  1 
versienummer "1.1" op pagina 1 

en versienummer "1" op 
volgende pagina's? 

100 

173 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

175 1  1  1  1  1  
100 

177 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 

185 1  1  1  1  1  
93.8 

187 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

188 1  1  1  1  1  
100 

189 1  1  1  1  0 geen paginanummering 87.5 

191 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

87.5 

193 1  1  0 printdatum ≠ datum 
uitgave/validatiedatum 1  1 geen paginanummering op 

eerste pagina 81.3 

196 1  1  1  1 algemeen e-mail adres, 
geen TEL 1  

84.4 

200 1  1  1  1  1  
93.8 

201 1 bij herkomst? 1 
 

0 printdatum ≠ datum 
uitgave/validatiedatum 

1 
 

1 
 

93.8 

207 1  1  1  1  1  
100 

208 1  1  1  1  1  
100 

212 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

84.4 

213 1  1  1  1  1  
87.5 

214 1 vermeld bij type 
afname 

1 
 

1 
 

1 
 

0 geen paginanummering 75 

216 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

217 1  1  1  1  1  
100 

220 1  1  1  1  1  
93.8 

225 1  1  1  1  1  100 

227 1  1  1  1  1 geen paginanummering op 
eerste pagina 

87.5 
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Deelnemers
nummer klinische gegevens onderzoeksresultaten datum uitgave contactgegevens en naam 

verantwoordelijke pagina nummering % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

230 1  1  1  1  1 geen paginanummering op 
eerste pagina 93.8 

236 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

241 1  1  1  1  1  
93.8 

244 1  1  1  1  1 geen paginanummering op 
eerste pagina 

84.4 

245 1  1  1  1 algemeen e-mail adres, 
geen TEL 1  

84.4 

248 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

250 1 
 

1 macroscopisch onderzoek 
bij stalenontvangst? 

1 
 

1 
 

1 
 

81.3 

252 1  1  1  1  1  
81.3 

253 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100 

255 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

87.5 

259 1  1  1  1  1  100 

261 1  1  1  1  1  
100 

263 1  1  1  1  1  87.5 

264 1  1  1  1  1  
93.8 

267 1  1  0 printdatum ≠ datum 
uitgave/validatiedatum 1  1  87.5 

269 1 niet ingevuld 1  1  1  1  
93.8 

270 1  1  1  1  1  
93.8 

274 1  1  1  1  1  
81.3 

275 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

81.3 

276 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

278 1  1  1  0.5 
geen contactgegevens, 
noch van labo noch van 

zorgverlener 
0 geen paginanummering 84.4 

279 1 bij herkomst? 1 
 

0 printdatum ≠ datum 
uitgave/validatiedatum 

1 
 

1 
 

93.8 

282 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

286 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 
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Deelnemers
nummer klinische gegevens onderzoeksresultaten datum uitgave contactgegevens en naam 

verantwoordelijke pagina nummering % 

 Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking Score Opmerking  

291 1 
 

1 
Onderaanneming FISH 

HER2 door welk 
laboratorium? 

1 
 

1 
 

1 
 

100 

292 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 geen paginanummering 68.8 

293 1  1  0 datum = opmaakdatum, niet 
validatiedatum 1  0 geen paginanummering 62.5 

298 1  1  1  1  0 geen paginanummering 75 

300 1  1  1  1  1  81.3 

            

          Gemiddelde globale score 89 
(1) NA, Not Applicable 
(2) In het oranje: gelieve contactgegevens van het laboratorium op het patiëntenrapport toe te voegen. 
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