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De expert zegt: tijd voor actie

Prof. dr. Marc Thelen



Introductie

• Opbouw van deze dag
• Welke acties heeft de SKML voor zichzelf bedacht?
• Huishoudelijke mededelingen



Opbouw van de dag

• Ochtend: waar baseert de expert haar waarheid op?
• Middag: Welke respons verwacht de expert van u?
• Leerdoel: draagvlak voor expert is draagvlak voor actie

• Interactief middagpragramma: Stel uw telefoon vast in
• Gratis WiFi: ‘Reehorst Free’
• http://skmlcongres.participoll.com/
• QR code op diverse plaatsen

http://skmlcongres.participoll.com/


Disclosure

De spreker heeft 
• Wel/geen financiële banden met de IVD industrie
• Wel/Geen sponsoring door belanghebbende industrie
• Wel/Geen honoraria van belanghebbende industrie
• Wel/Geen aandeelhouder van belanghebbende industrie
• Wel/Geen andere relaties met belanghebbende industrie die gezien 

kunnen worden als belangenverstrengeling

SKML congres 4 juni 2019

De expert zegt:
“Tijd voor Actie!”



Ook belangrijk

• Bezoek de sponsoren in de pauzes
• What’s in it for you?
• Stempel voor een goed gesprek
• Volle stempelkaart: kans op mooie prijs
• Prijsuitreiking bij afsluiting



Actie bij de SKML

• Accreditatie van de SKML volgens ISO 17043
• Kiezen van partner in software-ontwikkeling

• Robuust en toekomstbestendig
• Aandacht voor de ontwikkeling van de inhoud

• Harmonisatie eenheden
• Fase 1: rapport alleen nog in voorkeureenheid
• Fase 2: alleen nog insturen in voorkeureenheid



Actie voor de SKML 

• Wat u zegt !

• Deelnemer tevredenheids/behoefte-onderzoek
• Mogelijke innovatie: clusteroverstijgende rapportage
• Statistiek over verschillen binnen bepaling tussen 

verschillende clusters
• Mogelijkheden: 

• tussen instrumentvariatie
• Tussen analistvariatie

• Geef ons input over juiste vorm. Wat heeft u nodig?



Acties uit het verleden

• Standaardisatie en harmonisatie
• Doelwaarden op basis van referentiewaarden
• Referentiemethoden in eigen referentielaboratoria
• Pionier sectie: algemene chemie
• Pionier bepalingen: enzymen
• Pionier: Paul Franck
• Prijs voor pionier: de SKML gouden standaard



SKML  gouden standaard

• 2007 dr. Henk Baadenhuijsen
• 2009 dr. Alec Ross
• 2011 Prof. dr. Hans Willems
• 2013 dr. Rob Jansen 
• 2015 drs. Herman Steigstra
• 2019 dr. Paul Franck
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