
Jaarplan 2009 Sectie Infectieziekteserologie SKML
 
1/ Bestuur: 

- In 2008 hebben geen veranderingen plaatsgevonden in de 
bestuurssamenstelling. De taken binnen het bestuur zijn goed verdeeld. De 
verwachting is dat er ook in 2009 geen bestuursveranderingen zullen optreden. 

 
2/ Bureau: 

- Het CFB heeft voorgesteld om meer ondersteuning te bieden aan de 
coördinatoren middels invulling van Qbase, zowel bij de vraagstellingen en scores 
als bij de evaluatie. In 2009 zal met deze opzet worden gestart en eind 2009 
worden geëvalueerd. 

- Binnen het CFB is in 2008 een archiveringssysteem ontwikkeld voor alle 
communicatie omtrent de rondzendingen. Het is mogelijk om hier op reguliere 
basis overzichten van te ontvangen. In 2009 zal hier een begin mee worden 
gemaakt. 

 
3/ Programma’s: 

- In 2009 zullen, zoals gebruikelijk, de interpretatieve rondzendingen worden 
verzorgd door verschillende coördinatoren, welke gevriesdroogd en verstuurd 
worden vanuit MCA Winterswijk. Daarnaast zullen analytische rondzendingen 
verzorgd, gevriesdroogd en verstuurd worden door MCA Winterswijk. Het 
programma is verder onveranderd  

 
4/ Automatisering: 

- Begin 2008 is aan de deelnemers het jaaroverzicht 2007 verstuurd, waarin de 
uitgevoerde rondzendingen staan weergegeven met de eigen scores in relatie tot 
die van de andere deelnemers. In het eerste kwartaal van 2009 zal het 
jaaroverzicht 2008 aan de deelnemers worden gestuurd. 

- In 2009 zullen alle evaluatierapporten van de interpretatieve rondzendingen via 
Qbase worden aangemaakt. Voor de analytische rondzendingen wordt voor 
rapportage gebruik gemaakt van de internetapplicatie viralqc.com 

- Van de “wensenlijst automatisering” zoals opgenomen in het jaarplan 2008 en ook 
nog apart aangevraagd bij het CFB, zijn slechts enkele punten gerealiseerd, te 
weten: Toepassing van de kwalitatieve scores binnen de interpretatieve 
rondzendingen en de mogelijkheid om binnen 1 rondzending interpretatieve score 
en kwalitatieve score te combineren. Daarmee blijven de andere wensen staan 
voor 2009 (zie bijlage 1) 

- Voor de lange termijn moet worden geëxploreerd naar welk 
automatiseringssysteem de SKML als geheel wil gaan, waarbij een web-based 
systeem zeker overwogen dient te worden. De sectie denkt graag mee over deze 
ontwikkelingen. 

 
5/ Score: 

- Er wordt deelgenomen aan de SKML-brede scorewerkgroep. In 2008 is besloten 
door het Algemeen Bestuur om te streven naar meer uniformiteit van score 
binnen enerzijds de kwalitatieve rondzendingen en anderzijds de kwantitatieve 
rondzendingen. Onze sectie zal voor wat betreft de analystische rondzendingen 
meedoen aan de kwantitatieve Score-groep en voor wat betreft de interpretatieve 
rondzendingen aan de kwalitatieve Score-groep. In 2009 zal een bijeenkomst 
worden gepland met beide groepen. 

- Binnen de interpretatieve rondzendingen is het vanaf heden mogelijk om zowel 
een analytische score als een interpretatieve score toe te passen. In 2009 zal 
worden gekeken in welke vorm dit gegoten gaat worden. 
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- voor analytische rondzendingen werd in 2008 het scoresysteem op proef 
gedraaid. Dit wordt per 2009 definitief ingevoerd. 

 
6/ Logistiek: 

- De doorstroomsnelheid van versturen monster tot rapportage en evaluatie wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt gestreefd naar steeds hogere 
conformiteit aan het vastgestelde doorloopschema. 

 
7/ Kalibratie 2000: 

- In 2007 is een plan opgesteld om in het kader van Kalibratie 2000 aan de slag te 
gaan met de productie van 2 referentie monsters, te weten een 
referentiemateriaal voor rubella IgG en één voor Bordetella pertussis toxine 
antistoffen. In 2008 is voor beide markers het uitgangsmateriaal verzameld en is 
voor de rubella IgG de commuteerbaarheid en stabliteit bepaald. Dit traject zal 
worden vervolgd in 2009. In 2009 zal ook worden bepaald welke 
referentiematerialen nog meer zinvol worden geacht. 

 
8/ Kwaliteit: 

- In 2007 is een sectie-specifieke procedure geschreven voor de verwerking en 
verzending van de interpretatieve rondzendingen. De kwaliteitcontactpersoon uit 
het sectie-bestuur is momenteel betrokken bij invulling van sectie-specifieke delen 
van het kwaliteitshandboek van de SKML. 

 
9/ Nascholing: 

- Terugkoppeling van de resultaten van alle interpretatieve rondzendingen aan de 
arts-microbiologen en nascholing vindt plaats op de vergaderingen van werkgroep 
Oost en West 

- Terugkoppeling van de virologische interpretatieve rondzendingen en nascholing 
vindt plaats aan de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. 

- In 2008 is een sessie van de NVMM voorjaarsvergadering gewijd aan 
Kinkhoestserologie, in 2009 zal opnieuw een sessie worden verzorgd met als 
onderwerp Legionella. Tijdens de SKMM sessie wordt ook een bijdrage geleverd 
door te spreken over het belang van standaardisatie van rubella IgG. 

- In 2009 zal opnieuw onderzoek gedaan op welke manier terugkoppeling kan 
plaatsvinden van analytische en interpretatieve rondzendingen aan overige 
deelnemergroepen, w.o. klinisch chemici. 

- In 2009 zal begonnen worden met de organisatie van een gebruikersdag, die 
samen met de sectie Parasitologie zal worden georganiseerd op de 1e donderdag 
van maart 2010. 
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Bijlage 1 
Wensenlijst 2008 sectie IZS betreffende automatisering, verlengd naar 2009. 
 

1. Verdere vereenvoudiging, verduidelijking en koppeling binnen de lijsten van 
bepalingen/methoden/apparaten/producenten/eenheden. Momenteel is de 
methodelijst per bepaling aangepast, maar kan dan vervolgens nog worden gekozen 
uit alle mogelijke apparaten, producenten en eenheden, die volledig niet van 
toepassing zijn voor deze bepaling met bijbehorende methode. Dit geeft een 
vervuilde database. 

2. Verdiepingsvragen: de mogelijkheid om bij de multiple-choice vragen meerdere 
antwoorden als correct aan te geven. 

3. Verdere verfijning van de score-mogelijkheden: 
a. Toepassing van een techniek-afhankelijke score, bijvoorbeeld uitsluitend 

deelnemers die gebruik maken van de CBR krijgen punten bij de 
interpretatie “Niet te beoordelen”, bij gebruikmaking van andere 
technieken, worden geen punten toegekend 

b. De mogelijkheid om op individuele basis de score aan te passen, dus bij 1 
deelnemer score-aanpassing mogelijk maken 

4. Evaluatierapport: 
a. Verdere verfraaiing van de lay-out is gewenst. 

i. toevoegen van legenda’s bij de grafieken 
ii. toevoegen van titels en eenheden bij de assen bij de weergegeven 

tabellen 
iii. de mogelijkheid om tabellen en figuren toe te voegen aan de 

“bespreking” van de evaluatie 
b. Grafische weergave van de kwalitatieve scores binnen de interpretatieve 

rondzendingen 
c. Grafische weergave van zowel interpretatieve en kwalitatieve score-

verdelingen binnen de interpretatieve rondzendingen 
d. Grafische weergave van de gegeven verdiepingsantwoorden in 

bijvoorbeeld een liggende-kolom grafiek 
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