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Jaarplan 2014 Sectie Infectieziektenserologie SKML 
 
1/ Bestuur: 

- Vanaf 2013 is het aantal bestuursleden weer op sterkte. Nieuwe bestuursleden 
nemen langzaam rondzendcoördinatorschappen over van de oude 
bestuursleden.   

 
2/ Programma’s: 

- In 2014 zullen, zoals gebruikelijk, de interpretatieve rondzendingen worden 
verzorgd door verschillende coördinatoren, welke gevriesdroogd en verstuurd 
worden vanuit MCA Winterswijk. Daarnaast worden analytische rondzendingen 
verzorgd, gevriesdroogd en verstuurd worden door MCA Winterswijk.  

- Aan de rondzending Hepatitis ABC wordt de hepatitis E toegevoegd als target de 
rondzending zal dan Hepatitis ABCE gaan heten. Relevantie van toevoegen van 
de kwantitatieve HBsAg bepaling in deze rondzending wordt in 2014 onderzocht.  

 
3/ Automatisering: 

- In 2014 zal de rapportage via MUSE verlopen. Er zal verder gewerkt worden aan 
de manier van presentatie en de puntentoekenning in de rapportage in MUSE. Er 
zullen verdere afspraken met SKML gemaakt worden over de verwerking van de 
gegevens. De manier waarop het jaaroverzicht van de sectie aan de deelnemers 
gepresenteerd wordt moet met de ICT van de SKML afgesproken worden. 
Wanneer de SKML Qbase gaat vervangen door een web-based systeem, zal de 
sectie een bijdrage leveren aan de inhoud en vorm van dit systeem voor 
deelnemers en rondzendcoördinatoren. 

 
4/ Score/rapportage: 

- In januari 2013 is MUSE, het uniforme SKML-brede score-en rapportagesysteem, 
ingevoerd voor de interpretatieve rondzendingen. In 2014 zal verder gewerkt 
worden aan de manier van puntentoekenning en de manier waarop de rapporten 
gepresenteerd worden aan de deelnemers. Dit alles in overleg met het CFB en de 
directeur van het CFB. De sectie streeft naar een scoresysteem dat adequaat 
feedback levert aan de deelnemer en voldoende discriminerend vermogen heeft 
voor beoordeling van de “performance” van de deelnemers t.o.v. elkaar. Op de 
langere termijn zou dit als basis moeten dienen voor een poor-performance beleid 
van de SKML. 

 
5/ Kwaliteit: 

- Het accreditatietraject van de SKML als geheel loopt nog door in 2014. De sectie 
IZS doet mee als onderdeel van de SKML.  

 
6/ Logistiek: 

- In 2014 zullen de verschillende activiteiten rondom de interpretatieve 
rondzendingen weer worden uitgevoerd volgens de “Handleiding afhandelen 
activiteiten in Qbase”. Hierbij worden de rondzendcoördinatoren ondersteund door 
het CFB in het afvinken van de verschillende activiteiten die gepaard gaan met de 
door hun verzorgde rondzending. Het streven is de doorlooptijd zoveel als 
mogelijk binnen de aangegeven termijnen houden. 

 
7/ Kalibratie 2000: 

- In 2014 zijn er geen concrete plannen voor productie van referentie monsters. 
 
 
 
8/ Nascholing: 
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- Terugkoppeling van de resultaten van alle interpretatieve rondzendingen aan de 
artsen-microbioloog en nascholing zal weer plaatsvinden op de vergadering van 
de werkgroep Algemene Microbiologie (WAMM). 

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

- In 2014 is het plan om een deelnemersdag van de sectie te organiseren   
 


