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Beleidsplan 2010-2012 
 
 
Missie 
 
De sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie (KKGT) draagt bij aan 
de continue verbetering van de kwaliteit van de zorg welke is gebaseerd op laboratoriumonderzoek, 
interpretatie en advisering op het gebied van Therapeutic Drug Monitoring (ook wel genoemd 
Therapeutic Drug Management) en Klinische Toxicologie. 
 
 
Doelstellingen 
 
De KKGT heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de klinische geneesmiddelanalyse, de 
klinische toxicologie, de analyse van drugs in urine en de analyse van andere xenobiotica door 
laboratoria, deel uitmakend van de gezondheidszorg ten behoeve van de kwaliteit van de 
behandeling. Tot deze gebieden worden ook gerekend de interpretatie van de analyseresultaten en de 
daaruit voortvloeiende klinische adviezen. 
 
 
Omgevingsanalyse en sterkte/zwakte analyse 
 
De KKGT voert haar activiteiten primair uit ten behoeve van Nederlandse en op aanvraag ook voor 
buitenlandse laboratoria werkzaam in de gezondheidszorg. Als gevolg van allerlei in- en externe 
factoren vindt op dit moment een concentratie plaats van laboratoriumactiviteiten op het gebied van 
TDM en toxicologie. Enkele factoren zijn het afstoten van de productie in de ziekenhuizen waarmee 
een deel van het bestaansrecht van het farmaceutisch laboratoriumonderzoek wegvalt, alsmede het 
schaarser worden van analytisch geschoolde analisten. Hierbij tekent zich ook de ontwikkeling af dat 
de algemeen uitvoerbare analyses (lees de immunoassays) meer gecentraliseerd kunnen worden 
uitgevoerd en dat de analyses waarvoor geen immunoassay beschikbaar is geconcentreerd worden in 
laboratoria waar deskundigheid is op het gebied van chromatografie. Om kostenredenen kan hier 
weer een verdere concentratie plaats vinden. Voor de KKGT betekent dit dat de kosten van de 
rondzendingen door jaarlijks minder deelnemers worden opgebracht. Om deze reden dient kritisch 
naar de kostenkant te worden gekeken. Daarnaast bieden ontwikkelingen op het 
geneesmiddelengebied (nieuwe geneesmiddelen waarbij het nuttig is om te meten en nieuwe 
inzichten ten aanzien van het meten) kansen om nieuwe programma´s te ontwikkelen of om nieuwe 
stoffen aan bestaande programma´s toe te voegen. Sterk punt van de KKGT is dat het een kleine 
organisatie is, ingebed in een groot klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium en flexibel om 
snel op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, alsmede dat het bestuur bestaat uit specialisten 
werkzaam in de praktijk waardoor snel signalen die relevant kunnen zijn voor het beleid van de sectie 
worden besproken. 
Een bedreiging is het al eerder genoemde schaarser worden van analytisch geschoold personeel en 
de afnemende beschikbaarheid van zuivere grondstoffen (met name metabolieten van 
geneesmiddelen) voor de bereiding van de tests. Hierop wordt door bedrijven ingesprongen door het 
aanbieden van geringe hoeveelheden van deze stoffen tegen zeer hoge prijzen. Op termijn kan dit 
betekenen dat de kostprijs van enkele testen en controlemonsters fors zullen stijgen. 
 
 
Structuur 
 
De KKGT is sinds 2004 een sectie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medisch 
Laboratoriumonderzoek (SKML). De SKML is voortgekomen uit fusiebesprekingen van een aantal 
stichtingen, actief op het terrein van de bevordering van het medisch laboratoriumonderzoek. De 
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SKML is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 
deelnemende secties. De SKML heeft een bureau wat is gevestigd in Nijmegen. De KKGT is 
verantwoordelijk voor de eigen begroting en uitgaven. 
 
 
Bestuur 
 
De KKGT kent een bestuur van tenminste 5 en ten hoogste 11 leden, waarvan 1 namens de NVZA en 
1 namens de NVKC. Van de bestuursleden dient twee/derde actief betrokken te zijn bij de door de 
stichting georganiseerde kwaliteitscontroles, terwijl de meerderheid gewoon NVZA lid dient te zijn. Het 
bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter en een penningmeester. De 
Bureaucoördinator fungeert als secretaris, ondersteund door de bureaubeheerders. Elk van de 
bestuursleden heeft tenminste één van de programma´s als aandachtgebied, aansluitend bij zijn/haar 
eigen aandachtsgebied (programmacoördinator). Deze programmacoördinator draagt zorg voor 
interpretatie van de uitslagen en adviezen en bij enkele programma´s schrijft deze bij ieder 
ringonderzoek een bespreking. 
In 2009 is het bestuur van de sectie KKGT als volgt samengesteld: 
Prof. Dr. D.R.A. Uges, voorzitter en coördinator Toxicologie, lid bestuur SKML 
Dr. D.J. Touw, algemeen coördinator en coördinator Psychofarmaca, Experimenteel en Diversen, plv 
lid bestuur SKML 
Dr. P.M. Edelbroek, penningmeester KKGT en coördinator Anti-epileptica en Benzodiazepinen, en 
tevens penningmeester dagelijks bestuur SKML 
Dr. C. Neef, vice voorzitter en lid namens de NVZA, coördinator Antimicrobiële middelen 
Dr. J. van der Weide, lid namens de NVKC en met aandachtsgebied farmacogenetica. 
Drs. P. G.M. Zweipfenning, lid en coördinator DOA. 
Buiten het nestuur is Dr. D. Burger, coördinator voor het programma Anti-HIV middelen en 
antischimmel middelen. 
 
 
Bureau 
 
De KKGT is gevestigd in Den Haag. Zij heeft de beschikking over een bureau, wat is gehuisvest in de 
Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ). Voor de uitoefening van haar taak maakt het bureau van de 
KKGT deels gebruik van de faciliteiten van de AHZ. Hiervoor heeft de SKML een contractafspraak met 
de AHZ. Het personeel van de KKGT is in dienst van de AHZ en wordt tegen kostprijs aan de KKGT 
uitgeleend. De omvang van het bureau hangt samen met activiteiten. 
 
 
Taken 
 
De belangrijkste taak van de KKGT is het organiseren en verwerken van kwaliteitsrondzendingen op 
het gebied van Therapeutic Drug Monitoring, Klinische Toxicologie en Drugs of Abuse (DOA). Deze 
programma´s worden later besproken. Voorts alle activiteiten voor het instandhouden van deze taak. 
Hieronder vallen: 

- Deelnemersadministratie 
- Inkoop grondstoffen voor de bereiding van rondzendmonsters en controlesera 
- Bereiding rondzendmonsters en controlesera 
- Verzending rondzendmonsters en controlesera naar de deelnemers 
- Anonieme verwerking van de resultaten van de deelnemers 
- Interpretatie en bespreking van de resultaten van de deelnemers 
- Voorlichting en bijscholing van de deelnemers 
- Vraagbaak voor vragen uit het veld betreffende analyses en analysemethoden 
- Toekennen van scores en jaarscores aan de deelnemers 
- Verstrekken van alerts aan deelnemers die slechte resultaten rapporteren 

De meeste van deze taken worden door het bureau verricht. Eénmaal per twee jaar organiseert de 
KKGT een discussiedag voor haar deelnemende laboratoria waar actuele ontwikkelingen op het 
vakgebied worden besproken. 
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Programma´s 
 
De KKGT kent per 1-1-2009 de volgende programma’s: 

- Anti-epileptica 
- Cardiaca 
- Psychofarmaca 
- Benzodiazepinen 
- Antimicrobiële middelen  
- Anti-HIV middelen 
- Diversen 
- Experimenteel 
- Toxicologie 
- Drugs of Abuse (DOA) 
- Antischimmel middelen 

Het streven is om in 2010 een internationale pilotstudie met TBC middelen op te zetten in 
samenwerking met het UMCG en het UMC St. Radboud. Algemeen geldt dat de KKGT een pro-actief 
beleid voert. Jaarlijks wordt beoordeeld of de programma´s nog actueel zijn en wordt geïnventariseerd 
of de stoffen aan het programma moeten worden toegevoegd of kunnen worden weggelaten. Dit wordt 
bij de rapportage over de test en bij de inschrijving van het jaar daarop medegedeeld. Elk van deze 
programma´s wordt hieronder kort besproken alsmede de plannen, verwachtingen en wensen voor de 
ontwikkeling. 
 
 
Anti-epileptica  
 
Het programma Anti-epileptica omvat de volgende geneesmiddelen: fenobarbital, fenytoïne, 
carbamazepine, carbamazepine-10,11-epoxide, ethosuximide, valproïnezuur, 10-OH-carbazepine en 
lamotrigine. Monsters worden 4 maal per jaar naar de deelnemers gestuurd. Daarnaast kunnen de 
deelnemers flacons met controlesera met bekende concentraties van deze middelen betrekken. Een 
deel van de middelen wordt in de praktijk met immuno-assay  geanalyseerd en een deel met behulp 
van chromatografie. Statistische uitwerking vindt door het bureau van de KKGT plaats. Doelstelling 
voor 2010 is om de statistiek met Qbase te gaan uitvoeren Met ingang van 2009 is het materiaal voor 
dit programma gevriesdroogd humaan serum.  
 
 
Cardiaca 
 
Het programma Cardiaca omvat de geneesmiddelen theofylline, coffeïne, digoxine, flecaïnide, 
amiodaron en zijn metaboliet desethylamiodaron. Cardiaca wordt 4 maal per jaar naar de deelnemers 
gestuurd. Daarnaast kunnen de deelnemers flacons met controlesera met bekende concentraties van 
deze middelen betrekken. Statistische uitwerking vindt door het bureau van de KKGT plaats.  
Uit de x-ling studie is gebleken dat de matrix voor dit programma gevriesdroogd kalfsserum blijft. 
Doelstelling is om in 2011 de statistiek met Qbase te gaan uitvoeren.  
 
 
Psychofarmaca 
 
Het programma Psychofarmaca omvat de middelen amitriptyline, nortriptyline, clozapine, imipramine, 
desipramine, clomipramine, desmethylclomipramine, lithium, paroxetine, fluvoxamine, fluoxetine, 
desmethylfluoxetine, citalopram, desmethylcitalopram, risperidon, hydroxyrisperidon en olanzapine. 
Psychofarmaca wordt 4 maal per jaar naar de deelnemers gestuurd. Daarnaast kunnen de 
deelnemers flacons met controlesera met bekende concentraties van deze middelen betrekken. 
Analyse geschiedt met behulp van chromatografie, met uitzondering van Lithium. Statistische 
uitwerking vindt door het bureau van de KKGT plaats. De matrix is gevriesdroogd kalfsserum. 
In 2009 is de x-lingproef gestart met ami- en nortriptyline om de juiste matrix te kunnen kiezen. 
Doelstelling is om op termijn de statistiek met Qbase te gaan uitvoeren. 
 
 
Benzodiazepinen 
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Het programma Benzodiazepinen omvat de volgende geneesmiddelen: diazepam, 
desmethyldiazepam, oxazepam, temazepam clonazepam, clobazam en desmethylclobazam. 
Benzodiazepinen wordt 4 maal per jaar naar de deelnemers gestuurd. Daarnaast kunnen de 
deelnemers flacons met controlesera met bekende concentraties van deze middelen betrekken. 
Analyse geschiedt met behulp van chromatografie. Statistische uitwerking vindt door het bureau van 
de KKGT plaats. De matrix is gevriesdroogd kalfsserum. 
Doelstelling is om op termijn de statistiek met Qbase te gaan uitvoeren. 
 
Antimicrobiële middelen 
 
Antimicrobiële middelen omvat de geneesmiddelen gentamicine, tobramycine, vancomycine, 
amikacine en methotrexaat. Antimicrobiële middelen wordt 4 maal per jaar naar de deelnemers 
gestuurd. De zendingen zijn voorzien van een casus (gentamicine, tobramycine en vancomycine) met 
een vraagstelling over te adviseren doseringsschema aan de hand van klinische gegevens en 
geanalyseerde spiegels. Iedere test bestaat uit twee monsters met verschillende concentraties van de 
genoemde middelen. Daarnaast kunnen de deelnemers flacons met controlesera met bekende 
concentraties van deze middelen betrekken. Analyse vindt in de regel plaats met behulp van auto-
analysers. Statistische uitwerking en beoordeling van de kwaliteit van de adviezen vinden door het 
bureau van de KKGT in samenwerking met de programmacoördinator plaats. Met ingang van 2009 is 
het materiaal voor dit programma gevriesdroogd humaan serum. Uit de x-ling studie is gebleken dat 
dit de juiste matrix is. Doelstelling is om op termijn de statistiek met Qbase te gaan uitvoeren. 
 
 
Diversen 
 
Het programma Diversen omvat middelen die weinig voorkomen, maar toch tot het standaardpakket 
van een laboratorium dienen te behoren. Jaarlijks worden 4 tests uitgebracht met wisselende 
geneesmiddelen. De pijnstillers, alcoholen, coumarinederivaten, bèta-blokkers en voorts de cardiaca, 
benzodiazepinen, antidepressiva en barbituraten die niet in de bovengenoemde programma’s zijn 
opgenomen worden in een jaarlijkse tot 2-jaarlijkse cyclus opgenomen. Statistische uitwerking vindt 
door het bureau van de KKGT plaats in overleg met de programmacoördinator. 
 
 
Experimenteel 
 
Het programma Experimenteel omvat jaarlijks 4 tests met telkens wisselende geneesmiddelen, 
voorzien van een casus. Het betreft geneesmiddelen die vrij nieuw zijn of waarvan de analyse moeilijk 
is, extra aandacht vraagt of waarvan de interpretatie extra aandacht vraagt.  Ook de veegproeven van 
cytostatica worden met een zekere regelmaat getest. Mogelijke toekomstige programma’s worden 
vaak via één of meerdere testen in dit programma als pilot uitgevoerd. (bijv. TBC middelen in 
samenwerking met het UMCG en het UMC St Radboud).  De resultaten worden verwerkt en van een 
bespreking voorzien door het bureau van de KKGT in samenwerking met de betreffende 
programmacoöordinator. Doelstelling is het programma ongewijzigd te laten.  
 
 
Anti-HIV middelen 
 
Het programma HIV-middelen is een sterk internationaal georiënteerd programma met 20 
deelnemende landen over de gehele wereld in samenwerking met het UMC St Radboud. Jaarlijks 
worden 2 ronden à 3 tests met de componenten: amprenavir, atazanavir, darunavir, efavirenz, 
indinavir, lopinavir, nelfinavir, nevirapine, ritonavir, saquinavir en tipranavir rondgestuurd. Nieuwe 
componenten zullen worden toegevoegd. Bereiding geschiedt in humaan plasma. Daarnaast worden 
controlemonsters bereid. Statistische uitwerking vindt plaats door het bureau, beoordeling van de 
kwaliteit van de interpretatie en adviezen, indien van toepassing, vindt plaats in samenwerking met de 
betreffende programmacoördinator. 
 
 
Toxicologie 
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Het programma Toxicologie omvat jaarlijks 4-5 tests met telkens wisselende (genees)middelen, 
voorzien van een toxicologische casus. De casus en bespreking worden voor buitenlandse 
deelnemers in het Engels vertaald. De resultaten worden verwerkt en van bespreking voorzien door 
het bureau van de KKGT in samenwerking met de betreffende programmacoördinator. Doelstelling is 
om in 2009 en 2010 in samenwerking met de werkgroep scoresystemen een scoresysteem te gaan 
uitproberen.  
 
 
Drugs of Abuse (DOA) 
 
Het programma DOA omvat 4 maal per jaar 2 urinemonsters waar de volgende componenten in 
(kunnen) zitten: amfetamines, opiaten, cannabinoiden, cocaïne, benzodiazepinen, methadon, 
barbituraten en andere substanties die misbruikt (kunnen) worden. Deelnemers wordt gevraagd om op 
basis van de aangegeven (juridische) criteria aan de hand van een korte casus een uitspraak te doen 
over de integriteit van de monsters en al dan niet de aanwezigheid van de genoemde componenten in 
de urine. Voorts kunnen componenten worden toegevoegd die een vals positief resultaat kunnen 
geven. Voor buitenlandse deelnemers worden de casus en bespreking in het engels vertaald. 
Resultaten worden verwerkt en besproken door het bureau van de KKGT in samenwerking met de 
betreffende programmacoördinator. Gezien de expertise gemoeid met de verwerking van de test is het 
de doelstelling het programma ongewijzigd te laten. 
 
 
Antischimmel middelen 
 
Dit programma is evenals het anti-HIV-middelen een sterk internationaal georiënteerd programma met 
10 deelnemende landen over de gehele wereld. In samenwerking met het UMCG en UMC St Rdboud. 
Dit programma is in 2009 gestart na een pilot studie in 2008.Jaarlijks worden 2 ronden à 2 tests met 
de componenten: fluconazol, itraconazol, hydroxyitraconazol, voriconazol en posaconazol 
rondgestuurd. Per ronde is een casus toegevoegd met een vraag over effectiviteit of werkzaamheid 
van een van de antischimmel middelen. Bereiding geschiedt in humaan plasma. Daarnaast worden 
controlemonsters bereid. Statistische uitwerking vindt plaats door het bureau, beoordeling van de 
kwaliteit van de interpretatie en adviezen vindt tot nu toe plaats met genoemde UMC´s gecoördineerd 
door de algemeen coördinator. 
 
 
Rondzendmateriaal 
 
Alle serum test- en controlemonsters zijn bereid met indien mogelijk en verantwoord als matrix 
kalfsserum waaraan bekende concentraties geneesmiddelen worden gevoegd. Sinds 1-1-2006 wordt 
voor het programma Anti-HIV gebruik gemaakt van humaan plasma. Naar aanleiding van de 
conclusies van de X-lingproef worden de testen van de programma’s Antiepileptica en Antimicrobiële 
Middelen vanaf 2009 bereid in humaan serum. In 2011 volgt een evaluatie waarna definitief beslist 
wordt welke matrix in de toekomst gebruikt gaat worden. Het programma Antischimmel middelen 
wordt uitgevoerd in humaan plasma.  
 
Het materiaal wordt indien mogelijk en verantwoord gevriesdroogd alvorens te versturen naar de 
deelnemers. Uitzonderingen zijn bij voorbeeld vluchtige stoffen (onder andere alcoholen) en de Anti-
HIV en Antischimmel Middelen. In principe worden de testen en controlemonsters berekend op de 
ingewogen waarde. Uitzondering hierop is bij voorbeeld (desethyl)amiodaron, waar om redenen van 
instabiliteit tijdens het vriesdrogen, gebruik wordt gemaakt van de consensuswaarde. Concentraties 
van de geneesmiddelen worden in overleg met de programma coördinator gekozen binnen het 
normale therapeutische bereik waarbij in ieder geval eenmaal een laag- en een hoog therapeutische 
alsmede een normale concentratie worden gemaakt.  
 
Alle urinemonsters zijn bereid met als matrix van vrijwilligers afkomstige urine. 
 
De verzending van het materiaal geschiedt conform de geldende wettelijke regels via TNT. Een aantal 
deelnemers van de Anti-HIV en Antischimmel Middelen programma’s ontvangen hun monsters op 
droogijs. Dit geschiedt op verzoek en op kosten van de deelnemer. 
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In 2009 en in 2010 wordt de x-ling proef vervolgd voor de stoffen ami- en nortriptyline.  
In 2011 wordt bekeken van welke stoffen vervolgens een x-ling proef wordt uitgevoerd.  
 
 
Interpretatie 
 
De deelnemers rapporteren hun bevindingen aan het bureau van de KKGT waar de resultaten worden 
verwerkt. 
 
 
Statistiek 
 
De sectie KKGT maakt gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld programma voor de statistische 
verwerking van de resultaten.  
De SKML heeft van het statistische programma Q-Base voor de KKGT een aangepaste versie  
ontwikkeld. De SKML heeft een aantal proefuitslagen gemaakt die vergeleken gaan worden met de 
uitslagen/punten met het tot nu toe toegepaste statische programma. Streven is om het Q-Base 
programma in 2010/11 in te voeren eerst voor het programma Anti-Epileptica, daarna Cardiaca. 
Vervolgens zullen stapsgewijs de programma’s met alleen statische verwerking volgen Daarna 
mogelijk de programma’s met casus en bespreking door de coördinator.  
 
 
Kwaliteitssysteem 
 
De sectie KKGT is bezig een kwaliteitssysteem te bouwen op basis van de CCKL-normen en de 
CCKL-praktijkrichtlijn. Voor een aantal activiteiten (b.v. personeel en organisatie, werving en selectie) 
wordt gehandeld volgens de werkwijze van de AHZ. De SKML streeft accreditering na en er zal 
onderzocht worden of er documenten aangepast moeten worden ter wille van het 
KwaliteitsManagementSysteem van de SKML. 
 
 
Informatietechnologische ontwikkelingen 
 
De KKGT heeft en onderhoudt een eigen website. Op deze site staat actuele informatie over de KKGT 
alsmede de uitslag(en) van de laatste rondzendingen. Daarnaast is van de programma’s Toxicologie, 
Experimenteel en Drugs Of Abuse een groot deel van de historie opgenomen met de casuïstiek op 
geneesmiddel gesorteerd. Deelnemers kunnen per test de rapportageformulieren van de site 
downloaden en ingevuld terugmailen. Daarnaast worden de deelnemers gestimuleerd om via de 
website te communiceren met het bureau en het bestuur over de programma´s. Gezien de efficiency 
en de actualiteit blijft de doelstelling voor de komende jaren deze website zorgvuldig te laten 
onderhouden door de bureaubeheerders. Doelstelling is op korte termijn te bezien of een ander 
opbouw noodzakelijk is omdat het huidige gebruikte programma Frontpage van Microsoft mogelijk 
verdwijnt.     
 
 
Communicatie met de deelnemende laboratoria 
 
Tweejaarlijks organiseert de KKGT de discussiedag. Dit is een informatiedag voor apothekers, klinisch 
chemici en analisten van de deelnemende laboratoria waar actuele ontwikkelingen op het gebied van 
Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie alsmede analytische technieken worden besproken. 
Verder wordt het KKGT beleid toegelicht. De dag heeft een sterk interactief karakter bestaande uit 
plenaire lezingen en workshops. Gezien het succes van deze dagen en de grote opkomst is het de 
doelstelling deze bijeenkomsten te continueren. 
 
 
Samenvatting 
 
De KKGT gaat verder met de x-ling studie om te onderzoeken of de matrix van de rondzendmonsters 
moet worden aangepast. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre de statistische verwerking met 
Qbase kan gaan plaatsvinden.  
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Gezien het huidige digitale tijdperk wordt naast genoemde elektronische rapportage een informatieve 
actuele website van essentieel belang geacht. 
 
 
 
KKGT bureau en coördinator, oktober 2009 
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