Op 29 juni 2011 is CCKL accreditatie 269 toegekend aan het Laboratorium voor Medische Microbiologie,
HagaZiekenhuis, DEN HAAG

2 artikelen uit de Haga‐actueel oktober 2011
1ste artikel: CCKL‐accreditatie Medische Microbiologie
Apetrots zijn ze, de medewerkers van de Medische Microbiologie en lid Raad van Bestuur Mark Van
Houdenhoven (links). Na tien jaar voorbereiding is de afdeling geheel ingericht conform CCKL‐normen.
De Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van
Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg (CCKL) heeft de afdeling als eerste van alle soortgelijke
afdelingen in Den Haag geaccrediteerd. Wat dat betekent, is onder meer te lezen in het HagaPortret op
de achterzijde van deze editie van HagaActueel. De uitreiking van het CCKL‐certificaat vond plaats op
dinsdag 27 september en werd gevolgd door een groot feest.

2de artikel: CCKL‐accreditatie belangrijk voor afdeling én ziekenhuis
Laboratoria die erkend zijn door CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de
Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg) en een
accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen.
Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat men blijvend verzekerd is van
kwaliteit.
Arts‐microbioloog Erika van Elzakker ontving, samen met collega Roland Brimicombe,
kwaliteitsfunctionarissen Babette dos Santos Mendes en Petra Haaksma en alle medewerkers van het
laboratorium, op 27 september officieel het CCKL‐certificaat. Babette: “De CCKL‐norm gaat bijvoorbeeld
over het P&O‐beleid, de manier waarop materiaal wordt ontvangen en verwerkt en de
klachtenprocedure. Alles moet worden beschreven. Veel zat in de hoofden van medewerkers, maar het
moest ook op papier komen.”
Roland: “Dat beschrijvingsproces heeft veel tijd gekost. Bij ons wordt elke bepaling anders uitgevoerd en
die handelingen moesten allemaal apart beschreven worden. Dat was zeker een grote verandering. We
hadden het jaar 2011 als doel gesteld om de accreditatie te verkrijgen. We zijn heel blij dat dat dankzij de
inzet van al onze medewerkers gelukt is!”
Erika licht toe waarom een CCKL‐accreditatie zo belangrijk is. “De accreditatie is nog niet verplicht, maar
het gaat wel die kant op. Met name vanuit externe partijen wordt de druk om gecertificeerd te zijn
steeds groter. Daarnaast is de accreditatie belangrijk voor de uitstraling van het HagaZiekenhuis. Het is
mooi dat ook wij nu zijn geaccrediteerd, in navolging van het KCHL en de afdeling Pathologie.”

