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Kwaliteitsborging voor stalen doorgestuurd naar Centrum Menselijke
Erfelijkheid UZ Leuven

Met dit schrijven bevescigen we dat voor alle analyses die door jullie in onder- aanneming
naar Centrum Menselijke Erfelijkheid UZ Leuven worden doorgestuurd, volgende
l<waliteitscriteria ell afspraken gelden :

Alle fasen van de analyse, verti-ekkende van oritvangst tot rapportering, gebeuren door
gekwalificeerd personeel ell volgens de uitgeschreven procedures in het
kwaliteitssysteem.
De resultaten worden binnen de vooropgestelde antwoordtijd (zoals vei-meld in de
labogids) gerapporceerd
De i-esultaten worden eenduidig geformuleerd, zodat alle informatie beschikbaar is
voor cori-ecte interpretatie van het testresultaat.
Pati6niengegevens, vermeld op het aanvi-aagformulier ell staal, worden confidentieel
behandeld.

Melding van non-conformiteit met het staal, het aanvraagformulier of externe
lcwaliteitscoiitroles voor de betreffende part-ameter alsook incidentele problemen
gebeurt via de geldende procedures van het kwaliteitssysteem ell indien nodig wordt
de aanvragende arts / doorstuur laboratorium gecontacteerd.
Alle analyses gebeuren confoi-m de Belgische wetgeving van toepassing voor het
Centi-urn Menselijke Erfelijkheid. De informatie betreffende de RIZIV erkenning is terug
te vinden op de website van het Iaboi-atoi-ium' evenals op de website van RIZIV2.

https://wwiiv.uzleuven.be/nl/centrum-menselilke-erfeli1 kheid/kwameit

"http://www.inami.f@ov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/laboratoria/Pa@inas/default.aspx#Welke Iaboratoria zijn erkend



8ehoud vair de BELAC ISC i S i89 accreditatie ell de IC? ziekenhuisaccreditai:ie. De rescen,
opgenol?ilen in de scope vaxi acci-ediiai:ie -i-un ;ei-Lig i'e yii ideti op de ;vebsice ;iai'i :ie< laboracoi'iui i?i3
evenals op de website sian BELAC4.
Beschikbaar stellen van de noodzakelijke informatie via de website van I'iet laboratorium met
betrekking tot:

o Wijze a.aaii aanvi-aag mogelijcheden, aans.araagfoi-mulierens
o Afname err verzendinstructies"

o TAT'

o Verantwooi-delijke(n)8
o Beproevingsmethode(n) 9

Kwaliteitsbot-ging van de analyses dit mede door deelname aan externe kwaliteitscontroles, opvolgen
van interne kwaliteitsconcroles, kwaliteitsindicatoren, uitvoei-ell van interne audits ell het houden ?van
het jaarlijks management i-eview'o.
Voor de deelname aan exterrie kwaliteitscontrole wordt de policy gevolgd zoals vastgelegd in de
intet-ne CME procedure gebaseerd op erkenningsbesluit, ISO 15189 ell BELAiC procedure betreffende
geschiktheid beproevingen.
Beschikbaar stellen van de namen van vei-antwoordelij<e personen in het laboratorium, contact
gegevens ell RIZIV erkenningsnummei- van het Iaboratorium.

Kwaliteitsborging kan enkel gegarandeerd worderi indien hec door-stuurlabo

De aanvraaginscructie ell het aanvraagformulier volledig conform de vereisten aai'igegeven op de
website aan te lever-ei'i, ell dit wat betreft de identificatie ell vei-eiste informatie van de patiMnt, de
voorschriiver ell het doorsturend Iaboratoi-rum.
Correcte afname van de stalei'i, conform de vei-eisten rond afname n'iateriaal, afname hoeveelheid,
correcte verdei-e behandeling van het staal (bv fixatie) eii cot-recte verzeiiding zoals aangegeven ell de
wetgeving betreffende transport-t van stalen.
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Met vriendelijke groeten,
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prof. d3,. Eric lfe"gius
diensthoofd CME-tJZ
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Prof. E. Dequeker
Kwaliteitsco6rdinator 'Zorie Medische Diagnostiek

Lies Blieclc

Kwaliteitsverantwoordelijke CME
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http://econon'iie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven onderneming/kwaliteitsbeleid/Accreditatie/geaccrediteerde?instellingen/medische Iaborac
oria MED/
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10 Het laboratorium is geaccrediteerd ell onderworpen aan periodiek toezicht door BELAC. Deze externe audits verzekeren ook de
controle van liet beantwoorden aan de kwaliteitsborging. Er worden geen documenten doorgestuurd betreffende EQA. verslagen van

interne ell externe audits. IQCs. ...
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Organisrne be%2e d'Aca*dmtiori
Belgische Accrmitatieinatelling
Belgische AkkrmiUerungsstelle
Belgian Acgeditation Body

Signatory to EA, ILAC and IAF
Muffilateral Agreerr+ents

Accreditatiecertificaat nr. 215-MED

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, bevestigt het
Accreditatiebureau dat het rnedisch Iaboratorium

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

LABORATORIA UZ LEUVEN KU LEUVEN

Oude Markt, 13
3000 LEUVEN - Belgi@

de bekwaamheid bezit om de testen zoals beschreven in de bijage. die integraal deel uitmaakt van dit certificaat,
overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO 15189:2012 uit te voereri. Het respecteren van de
accreditatievoorwaarden vvordl nagegaan aan de hand van regelmatige toezichten

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,
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Uitgiffedatum 2016-05-19

Geldigheidsdatum : 2021-02-02 Nicole MEUReE-VANLAETHEM
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