Eerste zelfstandige Trombosedienst met ISO 15189:2012
Door RvA-Unit Zorg

Op 3 februari 2016 is aan Mariëlle Addicks, directeur van Trombosedienst Delft het ISO
15189 accreditatiebewijs uitgereikt door Jan van der Poel, algemeen directeur van de RvA.
Deze heugelijke gebeurtenis is speciaal aangezien Trombosedienst Delft de eerste
zelfstandige trombosedienst in Nederland is, die de transitie van CCKL accreditatie naar de
RvA accreditatie op basis van de ISO 15189 met goed gevolg heeft doorlopen.

Onder grote belangstelling van de medewerkers, Bestuur en Raad van Toezicht van Trombosedienst Delft
neemt Mariëlle Addicks het ingelijste accreditatiebewijs in ontvangst van Jan van der Poel.
Sinds de TAB accreditatie - accreditatie toegekend door de FNT - in 2002 is in 2008 de CCKL accreditatie
behaald. Twee jaar geleden is men gestart met het transitieproces van CCKL naar ISO 15189 en eind 2014, op
5 december!!, was de Trombosedienst zover om alle kwaliteitsdocumentatie aan te bieden voor een ISO 15189
beoordeling. De beoordeling, uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie met een team van vakdeskundigen en
een teamleider, heeft twee dagen in beslag genomen, waarbij het gehele kwaliteitssysteem op alle normelementen zijn beoordeeld. Natuurlijk zijn ook een aantal bevindingen (nonconformities) vastgesteld, welke
met een serie verbetermaatregelen teniet zijn gedaan. Met het behalen van de ISO 15189 accreditatie heeft de
Trombosedienst Delft aangetoond te beschikken over een goedwerkend kwaliteitssysteem, bekroond met het
RvA accreditatiebewijs.
Tijdens het transitieproces was het soms moeilijk om een
normtekst op een juist manier te vertalen naar de praktijk,
maar het is gelukt.
Natuurlijk is het behalen van de
accreditatie gevierd met champagne
en als dank voor hun inzet hebben
alle medewerkers een unieke attentie
ontvangen, compleet met RvA logo en
accreditatienummer.
Tijd om op de lauweren te rusten bij
Trombosedienst Delft is er niet, want
in juni 2016 komt de RvA voor het
eerste controlebezoek.

Medewerkers en een trotse Christina Kew.
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