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1 INTRODUCTIE	
Hoewel laboratoriumresultaten ongeveer 70% van de medische beslissingen 
beïnvloeden, zijn medische laboratoria in lage- en middeninkomenslanden (LMICs1) 
lange tijd een verwaarloosd onderdeel van het gezondheidszorgstelsel geweest en 
kregen ze weinig aandacht van zowel overheden als ontwikkelingshulporganisaties. Er 
ontstond een negatieve spiraal van clinici/gezondheidswerkers die de resultaten van 
laboratoria niet vertrouwden noch gebruikten en hun diagnostische beslissingen 
uitsluitend baseerden op klinische tekenen en symptomen, wat leidde tot ondergebruik 
van laboratoria, wat op zijn beurt mogelijk heeft bijgedragen tot verwaarlozing van 
laboratoria. 

In het eerste decennium van het nieuwe millennium begon het tij te keren. 
Verschillende onderzoeken toonden een slechte betrouwbaarheid aan van 
diagnostische beslissingen uitsluitend op basis van klinische beoordeling van 
symptomen zonder laboratoriumresultaten daarin mee te nemen. De gevolgen zijn 
tweeledig: patiënten krijgen niet de juiste behandeling voor hun ziekte 
(onderbehandeling) en/of kunnen worden behandeld voor een ziekte die ze niet 
hebben (overbehandeling). 

De notie dat laboratoria ook cruciaal zijn in de context van de volksgezondheid heeft 
terrein gewonnen na de herziening van de International Health Regulations in 2005 
(IHR 2005). Laboratoriumversterking is een van de acht kerncapaciteiten van het 
herziene IHR 2005-monitoring framework. Dit wordt gedreven door de gedachte dat 
de beschikbaarheid van nauwkeurige en betrouwbare laboratoriumtestcapaciteit in 
alle landen essentieel is voor een adequate detectie, behandeling en preventie van 
wereldwijde bedreigingen voor de volksgezondheid, zoals aangetoond tijdens de 
huidige COVID-19 pandemie. Vroege opsporing en beheersing van ziekten is alleen 
mogelijk met adequaat functionerende laboratoria en laboratoriumsystemen. 

Een belangrijke interventie om de laboratoriumdiensten te versterken is de 
implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS). Een QMS gebaseerd op 
internationale normen zoals ISO 15189, de norm voor kwaliteit en competentie voor 
medische laboratoria, stelt een laboratorium in staat om nauwkeurige, betrouwbare en 
tijdige testresultaten te produceren. Sinds de lancering van de ISO 15189-norm in 2003 
zijn laboratoria over de hele wereld begonnen met de implementatie van een QMS 
volgens deze norm. Studies tonen echter aan dat laboratoriumaccreditatie in LMICs 
schaars is. Uitdagingen met betrekking tot het implementeren van kwaliteitsnormen in 
omgevingen met beperkte middelen zijn o.a. ondermaatse training en opleiding van 
personeel, slechte infrastructuur, een gebrek aan mogelijkheden voor onderhoud van 
apparatuur en het gebrek aan beschikbaarheid van kwalitatieve reagentia, financiële 
beperkingen, extreme weersomstandigheden, en geografische isolatie. 

 
1 Om consistentie met de overige delen van dit proefschrift te bewaren zijn in deze samenvatting 
afkortingen van Engelstalige begrippen gebruikt. 
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Implementatie van een QMS is een complex proces omdat het een interventie is die 
gevolgen heeft voor alle aspecten van het laboratorium. Daarom kan het een uitdaging 
zijn, en veel middelen en inspanningen vergen, vooral als het niet goed is gepland. In 
2010, bij de start van dit promotieonderzoek, was er weinig tot geen begeleiding 
beschikbaar voor gezondheidslaboratoria voor de implementatie van een QMS. De 
meeste initiatieven die vandaag bestaan waren destijds nog in ontwikkeling en/of 
waren slecht toegankelijk. Er bestond geen begeleiding die voor alle laboratoria 
wereldwijd toegankelijk was, waardoor er dringend behoefte was aan begeleiding voor 
de implementatie van een QMS op basis van internationale normen die: 

 Laboratoria effectief helpt bij het dagelijks implementeren van een QMS door 
middel van een rationele, efficiënte aanpak zonder de continuïteit van de 
dagelijkse dienstverlening in gevaar te brengen. 

 Gratis toegankelijk is voor alle gezondheidslaboratoria wereldwijd, inclusief en 
vooral die in LMICs, en ongeacht hun type (publiek/privaat met of zonder 
winstoogmerk/etc.), doel en testmenu, grootte, capaciteit en positie in het 
laboratoriumnetwerk. 

Het niet beschikbaar zijn van, maar dringende behoefte aan, begeleiding die aan 
bovengenoemde criteria voldoet vormde de basis en drijfveer van dit 
promotieonderzoek. Dit promotieonderzoek richt zich dus op het probleem van een 
gebrek aan kwaliteitsborging van laboratoriumresultaten en -diensten in LMICs. 

2 THEORETISCHE	ACHTERGROND	
Een van de pioniers in de ontwikkeling van het moderne concept van 
kwaliteitsmanagement was Joseph M. Juran. Hij definieerde kwaliteit als “kenmerken 
van producten, zonder afwijkingen, die voldoen aan de behoeften van de klant”, wat hij 
samenvatte onder de term "geschiktheid voor gebruik". Kwaliteit wordt door de 
International Organization for Standardization (ISO) gedefinieerd als de "mate waarin 
een aantal inherente karakteristieken aan eisen voldoet". Kwaliteit wordt dus bepaald 
en beoordeeld door de organisatie die een product produceert of een dienst levert, haar 
klanten en andere geïnteresseerde partijen, zowel intern als extern, die gemeen hebben 
dat ze allemaal een belang hebben bij het product of de dienst. 

Kwaliteitsmanagement wordt door ISO gedefinieerd als de "gecoördineerde activiteiten 
om een organisatie te sturen en te controleren met betrekking tot kwaliteit". Hieronder 
vallen de kernbegrippen kwaliteitscontrole,	kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering. 
Kwaliteitscontrole is een actieve, gestructureerde implementatie van controlestappen 
op strategische punten in een proces om correcte prestaties en output te bewaken. 
Kwaliteitsborging omvat alle activiteiten die gericht zijn op het standaardiseren van alle 
stappen van een proces wat nodig is voor het produceren van een kwaliteitsproduct of 
-dienst, waaronder het minimaliseren van het risico op variatie en defecten. 
Kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging zijn twee complementaire elementen waarbij 
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kwaliteitscontrole gericht is op het detecteren van afwijkingen, terwijl 
kwaliteitsborging gericht is op het voorkomen van afwijkingen. Tenslotte is 
kwaliteitsverbetering gericht op het continu verbeteren van organisatieprocessen om 
de kans op afwijkingen verder te minimaliseren en daarmee het niveau van 
kwaliteitsborging te verhogen. 

Een sleutelbegrip dat in dit proefschrift wordt gebruikt is ‘kwaliteitsmanagement‐
systeem’, een set van samenhangende processen en elementen die gericht zijn op het 
implementeren en operationaliseren van kwaliteitsmanagement in een organisatie. ISO 
15189 bevat de vereisten voor een QMS voor medische laboratoria. Implementatie van 
een laboratorium QMS is een organisatie-brede interventie. Het is gericht op het 
waarborgen van de kwaliteit van het totale testproces door het waarborgen van de 
kwaliteit van alle systemen die dit proces ondersteunen. Het richt zich ook op  
(bio-)veiligheid en introduceert de plan-do-check-act cyclus voor continue verbetering. 
Het belangrijkste is dat het QMS van het laboratorium ervoor zorgt dat het laboratorium 
handelt in het belang van alle klanten. 

ISO 15189 is een norm op basis waarvan laboratoria kunnen worden geaccrediteerd, 
wat een erkenning is van kwaliteit en competentie. Waar certificering aangeeft dat aan 
de eisen is voldaan, geeft accreditatie aan dat "een instantie of persoon bevoegd is om 
specifieke taken uit te voeren". Daarom is het toepassingsgebied van accreditatie 
breder dan alleen voldoen aan vereisten: het richt zich ook op de vraag of een 
organisatie voldoende bekwaam is om het werk uit te voeren en een kwaliteitsproduct 
of -dienst te produceren. Voor accreditatie wordt een laboratorium beoordeeld door 
een onafhankelijke accreditatie-instantie om te bepalen of het QMS inderdaad naar 
behoren functioneert en of het voldoet aan de complete ISO 15189-norm. Deze 
accreditatie-instantie werkt zelf ook volgens een norm (ISO 17011) en is aangesloten 
bij, of lid van, de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

ISO 15189 maakte wereldwijd accreditatie van medische laboratoria mogelijk. Sinds de 
publicatie van de eerste versie in 2003 zijn medische laboratoria wereldwijd begonnen 
met het implementeren van een QMS en streven naar accreditatie. Omdat 
laboratoriumsystemen een essentiële rol spelen bij de implementatie van de IHR 2005, 
is de aandacht voor de noodzaak van versterking van laboratoria en 
laboratoriumsystemen in LMICs ook toegenomen na de publicatie van de IHR 2005. In 
2008 hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centers for Disease 
Control and Prevention van de VS (CDC) gezamenlijk een conferentie in Lyon, Frankrijk 
georganiseerd. Tijdens deze conferentie werd de implementatie van laboratorium-
kwaliteitssystemen over de hele wereld geanalyseerd en werd opgemerkt dat dit in de 
meeste LMICs zeer beperkt was. De belangrijkste aanbevelingen die uit deze 
conferentie naar voren kwamen, waren dat 1) landen nationale structuren moeten 
ontwikkelen ter ondersteuning van een landelijk laboratoriumkwaliteitssysteem,  
2) landen nationale laboratoriumkwaliteitsnormen moeten ontwikkelen volgens land 
specifieke behoeften op basis van internationaal overeengekomen normen, en  
3) landen met beperkte middelen wordt aanbevolen een gefaseerde aanpak te 
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overwegen waarbij de minimumvereisten voor alle laboratoria in de nationale 
laboratoriumkwaliteitsnormen worden vermeld, terwijl geavanceerde en nationale 
referentielaboratoria worden aangemoedigd om te streven naar het voldoen aan 
internationaal aanvaarde normen zoals ISO 15189. 

Sinds het formuleren van deze aanbevelingen zijn drie belangrijke regionale 
initiatieven gelanceerd, waarvan twee in Afrika: het Stepwise Laboratory Improvement 
Process Towards Accreditation (SLIPTA) en het Strengthening Laboratory 
Management Towards Accreditation (SLMTA) initiatief. In het Caribisch gebied is het 
Laboratory Quality Management System Stepwise Improvement Process (LQMS-SIP) 
ontwikkeld. 

3 ONDERZOEKSONTWERP	
Dit promotieonderzoek richt zich op het gebrek aan kwaliteitsborging van 
laboratoriumresultaten en -diensten in LMICs. Als zodanig is het hoofddoel van dit 
promotieonderzoek: 

Inzicht	krijgen	 in	de	moeilijkheden	rond	het	waarborgen	van	de	kwaliteit	van	
gezondheidslaboratoriumdiensten	 in	 LMICs,	 en	 een	 methode	 ontwerpen	 en	
evalueren	 om	 gezondheidslaboratoria	 wereldwijd	 effectief	 te	 helpen	 bij	 de	
implementatie	van	een	QMS	op	basis	van	internationale	normen.	

De vraag die dit promotieonderzoek wil beantwoorden is: 

Hoe	 kunnen	 gezondheidslaboratoria	 wereldwijd	 een	 QMS	 op	 basis	 van	
internationale	kwaliteitsnormen	effectief	implementeren,	met	de	nadruk	op	LMICs?	

Het zoeken naar een antwoord op deze vraag werd geleid door vier deelvragen: 

1. Welke	 internationale	 normen	 voor	 kwaliteitsmanagement	 in	 gezondheids‐
laboratoria	zijn	er	en	hoe	verhouden	ze	zich	tot	elkaar?	
	

2. Welke	internationale	initiatieven	zijn	er	sinds	2008	gelanceerd	om	gezondheids‐
laboratoria	 in	LMICs	 te	helpen	bij	de	 implementatie	van	een	QMS,	wat	zijn	de	
verschillen	en	overeenkomsten,	en	hoe	presteren	ze?	
	

3. Wat	 is	 een	 effectieve	 methode	 die	 compatibel	 is	 met	 andere	
laboratoriumversterkende	 initiatieven	 om	 laboratoria	 te	 helpen	 bij	 de	
implementatie	van	een	QMS	op	basis	van	internationale	kwaliteitsnormen?	
	

4. Wat	 is	 de	 effectiviteit	 van	 de	 methode	 die	 compatibel	 is	 met	 andere	
laboratoriumversterkende	 initiatieven	 om	 laboratoria	 te	 helpen	 bij	 de	
implementatie	van	een	QMS	op	basis	van	internationale	kwaliteitsnormen?	
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Dit promotieonderzoek kan worden gecategoriseerd als design-gericht onderzoek en 
bestaat voornamelijk uit beschrijvende onderzoeken die zijn uitgevoerd om het 
probleem te bestuderen (deelvragen 1 en 2), informatie te verzamelen die nodig is voor 
het ontwerpen van de interventie (deelvraag 3), en de effectiviteit van de interventie te 
beoordelen (deelvraag 4). 

4 RESULTATEN	
Welke	internationale	normen	voor	kwaliteitsmanagement	in	gezondheidslaboratoria	zijn	
er	en	hoe	verhouden	ze	zich	tot	elkaar?	

Bij de start van dit onderzoeksproject in 2010 waren laboratoria over de hele wereld 
begonnen met het implementeren van een QMS en was er net een oproep gedaan voor 
versterking van laboratoria in LMICs. Aangezien het aantal internationale 
laboratoriumkwaliteitsnormen en -richtlijnen groot was en de reikwijdte ervan divers, 
was het doel van de eerste studie om inzicht te krijgen in de inhoud en reikwijdte van 
de meest gebruikte normen en richtlijnen voor zowel medische als niet-medische 
laboratoria en het identificeren van de meest geschikte internationale kwaliteitsnorm 
voor gezondheidslaboratoria. Medische laboratoriumkwaliteitsnormen en richtlijnen 
werden beoordeeld en vergeleken met niet-medische laboratoriumnormen en 
richtlijnen. 

De meest in het oog springende bevindingen van dit onderzoek, gepresenteerd in 
hoofdstuk 2 van dit proefschrift, waren het ontbreken van bepalingen over het 
behandelen van afwijkingen en klantenservice in bijna alle bestudeerde niet-medische 
kwaliteitsdocumenten. Daarnaast was het aantal veiligheidseisen gericht op het 
beschermen van laboratoriumpersoneel laag en waren vereisten met betrekking tot 
ethisch gedrag geheel niet aanwezig in bijna alle normen en richtlijnen. 

Een tweede analyse, uitgevoerd in 2019 en gepresenteerd in hoofdstuk 3, bevestigde 
de bevindingen van de studie die in 2011 was uitgevoerd. De tweede analyse toonde 
echter ook aan dat ISO 15189 inmiddels de wereldwijde gouden standaard voor 
kwaliteit in medische laboratoria was geworden, inclusief in LMICs. Dit wordt bevestigd 
door de lancering van verschillende initiatieven om medische laboratoria te helpen bij 
op ISO 15189 gebaseerde QMS-implementatie (zie deelvraag twee). Dit toont aan dat 
laboratoria en internationale initiatieven ter versterking van laboratoria gedurende de 
afgelopen 10 jaar ISO 15189 hebben aanvaard als de gouden standaard voor 
implementatie van een QMS en accreditatie. 

Welke	 internationale	 initiatieven	 zijn	 er	 sinds	 2008	 gelanceerd	 om	 gezondheids‐
laboratoria	in	LMICs	te	helpen	bij	de	implementatie	van	een	QMS,	wat	zijn	de	verschillen	
en	overeenkomsten,	en	hoe	presteren	ze?	

Misschien wel het bekendste internationale laboratoriumversterkingsinitiatief is 
SLIPTA, uitgerold in de Afrikaanse regio. Hoofdstukken 4 en 5 rapporteren de 
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bevindingen van een kritische analyse van respectievelijk de eerste versie van de 
SLIPTA-checklist (ook wel de SLIPTA alfa-versie-checklist genoemd) op basis van ISO 
15189:2007, en van SLIPTA-checklist v2:2015 op basis van ISO 15189:2012. 

De belangrijkste bevindingen van de analyse van de eerste SLIPTA-checklist hebben 
betrekking op de beperkte dekking van ISO 15189:2007 en de ongelijke focus op het 
beheer van middelen (gebruiks- en verbruiksgoederen) ten koste van procesbeheer en 
continue verbetering. Dit werd ook geobserveerd voor de SLIPTA-checklist v2:2015, 
hoewel de dekking van ISO 15189:2012 was toegenomen. Een belangrijke kritiek op 
beide SLIPTA-versies heeft betrekking op de opzet van een trapsgewijs schema waarbij 
laboratoria nul tot vijf sterren kunnen verdienen op basis van hun checklistscore. 
SLIPTA heeft geen specifieke criteria voor het toekennen van de verschillende 
sterrenniveaus anders dan het scorepercentage in de checklist. Het implementeren van 
dergelijke criteria zou laboratoria kunnen aanzetten tot een meer rationele 
implementatie van een QMS en als zodanig het niveau van begeleiding voor QMS-
implementatie door SLIPTA verbeteren. Een andere kritische opmerking betreft het 
onterechte vertrouwen dat kan worden gecreëerd in laboratoria die sterren verdienen. 
Cliënten zouden er bijvoorbeeld vanuit kunnen gaan dat een driesterrenlaboratorium 
de kwaliteit van de resultaten geborgd heeft, terwijl drie sterren alleen aangeven dat de 
checklist voor 75-84% wordt nageleefd. Aangezien SLIPTA-checklist v2:2015 slechts 
82% van de ISO 15189:2012-clausules dekt, waarvan 35% volledig en 47% gedeeltelijk, 
voldoet dit laboratorium nog lang niet volledig aan de ISO 15189-eisen. Aangezien 
SLIPTA geen specifieke criteria heeft voor de verschillende sterrenniveaus, is het 
bovendien onduidelijk welke componenten van het QMS een driesterrenlaboratorium 
heeft geïmplementeerd en of deze al dan niet leiden tot een eenvoudig doch functioneel 
QMS. 

Uit de beoordeling van SLIPTA-checklist v2:2015 en data over de implementatie 
hiervan bleek ook dat er tot 2019, 314 laboratoria zijn beoordeeld, wat laag is, 
aangezien bijvoorbeeld Kampala, de hoofdstad van Oeganda, alleen al 954 laboratoria 
telt en dat het secretariaat van SLIPTA, de African Society for Laboratory Medicine 
(ASLM), de missie heeft om in 2020 2.500 laboratoria te includeren in SLIPTA. Ten 
slotte toonde deze studie ook aan dat de duurzaamheid van de effectiviteit van SLIPTA 
nog niet voldoende is onderzocht. 

Een ander bekend initiatief voor de implementatie van QMS in medische laboratoria in 
LMICs is LQMS-SIP, dat is uitgerold in het Caribisch gebied. LQMS-SIP is vergelijkbaar 
met SLIPTA: het helpt laboratoria om ISO 15189-conformiteit te bereiken via een 
drietrapssysteem, waarbij compliance wordt gemeten met behulp van een checklist. 
Een sterk punt van LQMS-SIP, vergeleken met SLIPTA, is dat voor elke trede specifieke 
vereisten zijn gedefinieerd, waardoor laboratoria beter kunnen worden begeleid bij het 
implementeren van een QMS op een rationele, gefaseerde manier. Een bijkomend 
voordeel is dat dit ook de mogelijkheid biedt om de eerste trede van LQMS-SIP te 
gebruiken voor licentiedoeleinden. Helaas is de hoeveelheid literatuur over de 
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implementatie en effectiviteit van LQMS-SIP beperkt en biedt deze onvoldoende 
informatie over zowel de implementatie als duurzaamheid. 

Het SLMTA training- en mentorprogramma is geïmplementeerd in Afrika en de 
afgelopen jaren ook op andere continenten. Veel studies hebben resultaten van SLMTA-
implementatie gerapporteerd. Onderzoeksgegevens over de duurzaamheid van de 
effecten van SLMTA zijn echter tegenstrijdig. Terwijl verschillende studies een 
duurzame verbetering van laboratoria na de SLTMA-implementatie aantonen, geven 
bevindingen van andere studies aan dat, hoewel de laboratoria aanzienlijk verbeterden 
tijdens deelname aan het programma, de meeste laboratoria die enkele maanden na 
voltooiing van het SLMTA-programma opnieuw werden beoordeeld niet in staat waren 
om het niveau van kwaliteitsmanagement te handhaven en waren gedaald in SLIPTA-
score. Een factor die heeft bijgedragen aan deze regressie was het gebrek aan gevoel 
van eigenaarschap en inzet van het laboratoriumteam. De vaste, projectmatige 
structuur met beperkte duur van het SLMTA training- en mentorprogramma kan 
bijdragen aan deze duurzaamheidskwesties. 

Andere conclusies zijn dat checklists en trainingsprogramma's alleen niet voldoende 
zijn om laboratoria met QMS-implementatie stapsgewijs en duurzaam te begeleiden. 
Laboratoria die checklists gebruiken voor begeleiding, kunnen de implementatie van 
QMS benaderen als een ‘afvinkexercitie’ zonder een overzicht te hebben van, en 
controle te hebben over, de implementatie en het functioneren van het QMS als één 
geïntegreerd systeem. Bovendien brengt het gebruik van checklists het risico met zich 
mee dat zowel het laboratorium als de beoordelaars blind worden voor zaken die niet 
rechtstreeks onder de checklist vallen maar essentieel zijn voor de werking en kwaliteit 
van het laboratorium en dus accreditatie volgens internationale normen. Dit kan ook 
worden beschouwd als een mogelijke bedreiging voor de effectiviteit en duurzaamheid 
van SLIPTA. 

Wat	 is	een	effectieve	methode	die	compatibel	 is	met	andere	 laboratoriumversterkende	
initiatieven	om	 laboratoria	 te	helpen	bij	de	 implementatie	 van	 een	QMS	op	basis	 van	
internationale	kwaliteitsnormen?	

Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van een mixed methods studie naar de 
implementatie van een QMS bij drie nationale tuberculose referentielaboratoria in 
Afrika. Deze studie leverde informatie op over best practices voor QMS-implementatie 
in laboratoria in LMICs. De bevindingen tonen aan dat het waarborgen van de 
beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige middelen en een sterk management met 
leiderschap en organisatorische vaardigheden essentieel zijn om het QMS-
implementatieproces te vergemakkelijken en te coördineren. Door deze best practices 
toe te passen zouden laboratoria een QMS efficiënter en met meer succes kunnen 
implementeren en ISO 15189-accreditatie kunnen behalen. 

De bevindingen van dit onderzoek en van het onderzoek dat werd uitgevoerd voor 
deelvragen 1 en 2 droegen allemaal bij aan de benodigde kennis voor de ontwikkeling 
van een methode die de basis vormt van het Global Laboratory Initiative (GLI) Stepwise 
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Process Towards Laboratory Accreditation (GLI-tool) (beschreven in de hoofdstukken 
7 en 8) en de WHO Laboratory Quality Stepwise Implementation (LQSI)-tool 
(beschreven in hoofdstuk 8), om medische laboratoria wereldwijd te helpen bij het 
opzetten van een QMS op basis van internationale normen. De GLI- en LQSI-tools bieden 
stapsgewijze begeleiding voor de implementatie van een QMS, verdeeld over vier 
implementatiefasen, met roadmaps die laboratoria dagelijks kunnen gebruiken om een 
op ISO 15189 gebaseerd QMS op te zetten. Waar mogelijk is elke stap in de GLI- en LQSI-
tools gekoppeld aan aanvullend begeleidingsmateriaal, gedeeltelijk ontwikkeld in 
andere initiatieven, om het begeleidingsniveau te optimaliseren en tegelijkertijd het 
gebruik van en de afstemming op andere laboratoriumversterkende initiatieven te 
maximaliseren. Dit minimaliseert de behoefte aan, en dus de afhankelijkheid van 
laboratoria van, externe hulp en vergroot het eigenaarschap van het laboratorium over 
het QMS. Naast begeleiding voor het opzetten van een QMS bieden de GLI- en LQSI-tools 
ook checklists die door de gebruiker kunnen worden aangepast. Dit stelt laboratoria in 
staat om de correcte implementatie van de verschillende stappen van de tools te 
verifiëren, wat opnieuw leidt tot een verminderde behoefte aan externe hulp. Beide 
tools zijn digitale, gratis toegankelijke online tools met beperkte bandbreedte-vereisten 
voor een optimale toegankelijkheid, ook in gebieden met slecht internetbereik. 
Daarnaast zijn er kopieën voor offline gebruik beschikbaar. Door de tools op deze 
manier te ontwerpen kan elk laboratorium wereldwijd toegang krijgen en ze gebruiken 
met weinig externe hulp. 

Wat	 is	 de	 effectiviteit	 van	 de	 methode	 die	 compatibel	 is	 met	 andere	 laboratorium‐
versterkende	initiatieven	om	laboratoria	te	helpen	bij	de	implementatie	van	een	QMS	op	
basis	van	internationale	kwaliteitsnormen?	

De bevindingen van de studie, gepresenteerd in hoofdstuk 9, geven aan dat de LQSI-
tool, beschikbaar in zes talen en wereldwijd gebruikt met voortdurend toenemende 
gebruiksstatistieken, een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de dienstverlening 
door gezondheidslaboratoria. Dit wordt bevestigd door bevindingen van een 
kwalitatief onderzoek uitgevoerd door Polansky et	 al. waarin informanten van alle 
onderzochte laboratoria unaniem meldden dat de LQSI-tool een positieve invloed had 
op kwaliteitsverbetering, en de meerderheid meldde dat de LQSI-tool hielp bij het 
kiezen van actiestappen. De flexibiliteit van de methodologie en het ontwerp van de 
GLI- en LQSI-tools maakt complementair gebruik met andere initiatieven zoals SLIPTA, 
SLMTA en LQMS-SIP mogelijk. Andere studies hebben inderdaad aangetoond dat de 
LQSI-tool SLMTA kan aanvullen en vice versa, en dat de GLI-tool kan worden gebruikt 
in combinatie met SLMTA/TB-SLMTA in Afrikaanse nationale tuberculose 
referentielaboratoria. Daarnaast heb ik in 2018 samengewerkt met de Caribbean Med 
Labs Foundation (CMLF) om een kruisverwijzing te maken tussen de LQMS-SIP-
vereisten en de LQSI-toolactiviteiten. 
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5 CONCLUSIES	EN	DISCUSSIE	
Over het algemeen suggereren de onderzoeken in dit proefschrift en bevindingen 
gerapporteerd door anderen dat de GLI- en LQSI-tools laboratoria wereldwijd, inclusief 
in LMICs, effectief kunnen begeleiden met rationele implementatie van een QMS op 
basis van ISO 15189. Feedback van de enquête in hoofdstuk 9 geeft aan dat laboratoria 
die de LQSI-tool gebruikten, in staat waren om geaccrediteerd te worden volgens ISO 
15189. De studies wezen echter ook op verschillende verbetermogelijkheden. Voor een 
volgende herziening is het raadzaam om de tool nauwkeurig te doorlopen met een 
dubbele focus: 

 Om mogelijke details te elimineren waarvan in de praktijk is gebleken dat ze 
overbodig zijn. 

 Om hiaten in de dekking van de nieuwe versie van ISO 15189, die momenteel 
in ontwikkeling is, te identificeren. 

Een grote zwakte van beide tools heeft niet te maken met de structuur of inhoud van de 
tools maar met de lancering en verspreiding ervan. Er is weinig promotie gedaan om 
laboratoria bewust te maken van het bestaan van zowel de GLI- als de LQSI-tool. Dit is 
niet alleen een gemiste kans voor potentiële gebruikers maar ook voor GLI en WHO om 
de impact van hun investeringen te maximaliseren. Daarom is een belangrijke 
aanbeveling voor toekomstige herziening van de tools het ontwerpen en 
implementeren van een gericht, goed gestructureerd programma voor uitrollen en 
promoten van de tools, en voor de monitoring en evaluatie ervan. 

Een andere aanbeveling voor toekomstige herziening van de GLI- en LQSI-tools is om 
de synergie met andere laboratoriumversterkingsinitiatieven na te streven. 
Bijvoorbeeld: de SLIPTA-checklist kan met relatief weinig inspanning worden 
verbonden aan, of zelfs worden samengevoegd met de LQSI-tool, of omgekeerd. Dit zou 
voordelen opleveren voor zowel de LQSI-tool als SLIPTA. 

De herziening van ISO 15189 en de publicatie van het nieuwe WHO-handboek voor 
bioveiligheid, beide gepland in de nabije toekomst, bieden een uitgelezen kans om de 
aanbevelingen voor verbetering en herziening van de tools te initiëren, inclusief 
mogelijke ontwikkeling van een mobiele applicatie. 

Hoewel de bevindingen in dit proefschrift suggereren dat de stapsgewijze 
methodologie en het ontwerp van de GLI- en LQSI-tools een effectieve methode zijn 
voor het begeleiden van laboratoria in LMICs met QMS-implementatie en het bereiken 
van accreditatie, hebben de studies ook beperkingen met betrekking tot 
steekproefomvang en methodologie. Ten eerste zijn de gebruikers van beide tools 
anoniem, behalve die gebruikers van de LQSI-tool die een kopie van de tool vragen voor 
offline gebruik en daarbij hun e-mailadressen verstrekken aan de WHO. Als gevolg 
hiervan werd de studie in hoofdstuk 9 beïnvloed door de beperkte mogelijkheid om 
contact op te nemen met gebruikers van de tool. 
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Een optimale benadering voor het meten van de effectiviteit van de GLI- en LQSI-tools 
zou het uitvoeren van een prospectieve observationele studie met een voldoende grote 
steekproefomvang zijn geweest. Dit was, afgezien van de financiële aspecten (dit type 
studie is kostbaar), onuitvoerbaar door een aantal factoren: 

 De omvang en variatie in de laboratoriumpopulatie die bemonsterd zou 
moeten worden: de tools worden toegepast in laboratoria wereldwijd, wat niet 
alleen leidt tot geografische en culturele variatie, maar ook organisatorische 
factoren die variëren. 

 De variatie in grootte, type en complexiteit van laboratoria waarin de tools 
worden geïmplementeerd moet worden meegenomen en verschilt in en tussen 
landen. 

 De economische status kan een invloedrijke factor zijn omdat niet alle 
laboratoria dezelfde capaciteit en middelen zullen hebben voor de 
implementatie van een QMS. 

 De specifieke focus van het onderzoek op laboratoria in LMICs, waar het effect 
van sommige van bovenstaande factoren kan worden versterkt. 

Om valide en betrouwbare informatie te verkrijgen over de effectiviteit van de 
methodologie die wordt toegepast in de GLI- en LQSI-tools voor het assisteren van 
laboratoria wereldwijd bij QMS-implementatie, moet de steekproefomvang dus groot 
zijn. Er moet ook rekening worden gehouden met een grote verstorende factor: er 
worden vaak meerdere verbetertrajecten en -programma's tegelijkertijd 
geïmplementeerd in laboratoria in LMICs. Het wordt daarom een uitdaging om een 
meting van ISO-conformiteitsverbetering direct te koppelen aan het gebruik van de GLI- 
of LQSI-tool. Meer onderzoek naar de effectiviteit van de tools is wenselijk maar dit zal 
complex zijn. 

Verschillende onderzoekers hebben twijfels geuit over het effect van ISO 15189 QMS-
implementatie op laboratoriumprestaties en sommigen hebben zelfs verklaard dat er 
weinig tot geen gepubliceerd bewijs is van meetbare verbeteringen die zijn bereikt in 
laboratoria nadat ze zijn geaccrediteerd volgens ISO 15189. Bezorgdheid over een 
ongelijke balans tussen het nut van accreditatie versus de extra werklast om een QMS 
te implementeren worden gedeeld door laboratoriumprofessionals over de hele 
wereld, waarbij soms wordt gerefereerd naar het Pareto-principe (de eerste 20% van 
de inspanningen leidt tot 80% prestatieverbetering, terwijl de andere 80% van de 
inspanningen leidt tot slechts 20% van de prestatieverbetering). Het zou daarom ook 
de moeite waard zijn om het effect van (stapsgewijze) implementatie van individuele 
componenten van het QMS op laboratoriumprestaties te onderzoeken, aangezien dit 
niet alleen waardevolle informatie kan opleveren voor het prioriteren van de 
implementatie van verschillende componenten van het QMS, maar ook voor het 
ontwerpen van een even (of meer) effectief maar minder veeleisend QMS-model. Dit 
zou zeker nuttig zijn voor de situatie in LMICs, waar schaarse middelen altijd en overal 
alleen zouden moeten worden besteed aan interventies met bewezen effectiviteit. 
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Een verwant discussieonderwerp is de betekenis en waarde van accreditatie. Hoewel 
accreditatie een erkenning is van de bekwaamheid van een laboratorium en QMS-
implementatie door laboratoria kan aanmoedigen, is vastgesteld dat de tolerantie van 
de auditors voor het bevinden van afwijkingen en de tijd die wordt besteed aan het 
auditen van laboratoria varieert ondanks dat er bepaalde opleidingsrichtlijnen voor 
auditors zijn opgesteld. Bovendien nemen sommige laboratoria slechts een deel van 
hun testmenu op in hun accreditatiescope. De klant verwacht echter dat kwaliteit van 
alle testen geborgd is wanneer een laboratorium geaccrediteerd is, en daarom is het 
belangrijk dat laboratoria ernaar streven hun volledige testmenu op te nemen in de 
accreditatiescope. Dit is ook in lijn met de filosofie van ISO 15189, die is ontwikkeld om 
klanten een betere dienstverlening te bieden waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van 
de algehele organisatie in plaats van op de individuele laboratoriumtesten. Nationale 
accreditatie-instanties moedigen laboratoria aan om het volledige testmenu op te 
nemen in de accreditatiescope maar kunnen laboratoria die deze aanbeveling niet 
opvolgen niet weigeren. 

Er kunnen een aantal slotopmerkingen worden gemaakt over modellen, vereisten en 
initiatieven om laboratoria te helpen bij de implementatie van kwaliteitsmanagement-
principes, nu en in de toekomst. Gedurende het laatste decennium vindt er een meer 
technisch debat plaats over het berekenen en presenteren van meetonzekerheid, 
traceerbaarheid en daarmee samenhangende validatie of verificatie van 
onderzoeksmethoden. Het aantal gepubliceerde rapporten over het valideren van 
geautomatiseerde en high-throughput testplatformen onder ISO 15189 neemt toe. De 
automatisering en digitalisering van laboratoriumtesten is een onderwerp dat ook voor 
gezondheidslaboratoria in LMICs steeds belangrijker zal worden. High-throughput-
testplatformen, die in staat zijn om een schat aan variabelen te meten, worden snel 
geïntroduceerd en het gebruik van deze platformen begint ook door te dringen in 
LMICs. De validatie van dergelijke platformen zal een steeds belangrijker aspect 
worden dat moet worden gedekt door ISO 15189 en vervolgens door 
laboratoriumversterkende initiatieven zoals de GLI- en LQSI-tools. 

Een soortgelijke belangrijke ontwikkeling is de snelle evolutie en introductie van point-
of-care-testing (POCT) en near-POCT. Hoewel dit in de jaren negentig al een onderwerp 
van discussie was, zijn specifieke vereisten met betrekking tot het waarborgen van de 
kwaliteit van POCT, vastgelegd in ISO 22870 (‘Point-of-Care-Testing-vereisten voor 
kwaliteit en competentie’), niet goed vertegenwoordigd in de huidige initiatieven voor 
laboratoriumversterking. Ook en vooral in LMICs beginnen (near-)POCT-platformen 
een steeds belangrijkere rol te spelen. Hoewel het proces in veel hoge-inkomenslanden 
aan de gang is, is er in LMICs ook discussie en begeleiding nodig voor de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen het laboratorium en de kliniek over aspecten als 
training, verificatie, uitvoering/bediening, onderhoud, kalibratie, kwaliteitscontrole en 
kwaliteitsborging van POCT. 

Tegenwoordig is er een duidelijke beweging naar een risico-gebaseerde benadering in 
plaats van een voorschrijvende benadering als het gaat om bioveiligheid en beveiliging. 
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Deze aanpak zou ook gepromoot moeten worden voor kwaliteitsmanagement, 
aangezien dit beter zou passen bij het feit dat de mate waarin maatregelen moeten 
worden geïmplementeerd kan afhangen van meerdere variabelen waaronder 
contextuele variabelen die per laboratoriumfaciliteit verschillen. 

Afgezien van de ‘Total Quality Management approach’ zoals voorgeschreven door ISO 
15189, is Lean Six Sigma (LSS) een andere interessante benadering die nuttig kan zijn 
voor laboratoria in zowel hoog inkomenslanden als LMICs. Deze aanpak kan geschikt 
zijn als aanvulling op QMS-implementatie. Wanneer een QMS volledig is 
geïmplementeerd zou onderzocht moeten worden of LSS kan worden gebruikt voor 
verdere verbetering van de laboratoriumprestaties en om tegelijkertijd de efficiëntie 
van het QMS te verhogen. Dit leidt tot een belangrijke aanbeveling met betrekking tot 
versterking van laboratoriumsystemen en integratie van laboratoriumdiensten in de 
gezondheidszorg als geheel. Interessant is dat de analytische fase van het 
laboratoriumproces, die over het algemeen een prestatieniveau van bijna 5 sigma heeft, 
de best presterende sector is in de gezondheidszorg die over het algemeen op een 
niveau van 1-2 sigma presteert. Verschillende onderzoeken naar fouten in het 
laboratoriumproces hebben aangetoond dat de meeste fouten buiten de analytische 
fase voorkomen, voornamelijk in de pre-analytische fase. De oorzaak van veel van deze 
fouten ligt buiten de controle van het laboratorium, namelijk aan de klinische kant. Dit 
betekent dat de mate waarin een laboratorium deze fouten kan voorkomen beperkt is, 
zelfs als er een functioneel QMS aanwezig is. Hoofdstuk 6 van dit proefschrift en vele 
andere studies geven aan dat een laboratorium moet vertrouwen op veel externe 
factoren om goed te functioneren en om een QMS succesvol te implementeren. Als 
zodanig vereist succesvolle QMS-implementatie en -accreditatie, en goede algehele 
laboratoriumprestaties, de aanwezigheid van sterke, goed ontworpen en 
functionerende laboratoriumsystemen. Dit vereist op zijn beurt een hoge 
betrokkenheid en inzet van de regering voor het opstellen en handhaven van wet- en 
regelgeving, en, voor de publieke sector, de ontwikkeling van ondersteunende 
processen en de terbeschikkingstelling van middelen. De ontwikkeling van nationaal 
laboratoriumbeleid en strategische plannen in het kader van de One Health-benadering 
kan een belangrijke stap zijn in de richting van versterking en verbetering van de 
detectie- en responscapaciteit van het laboratoriumsysteem. Evenzo zou de 
ontwikkeling van trapsgewijze nationale laboratoriumkwaliteitsnormen op basis van 
ISO 15189 en waarin de One Health-benadering en moderne bioveiligheidsprincipes 
zijn verwerkt, een ander effectief middel kunnen zijn voor het stimuleren, reguleren en 
realiseren van laboratoriumkwaliteitsverbetering. 

De overkoepelende doelstelling van alle laboratoriumversterkende activiteiten is het 
verzekeren van een goede patiëntenzorg en sterke toezicht op de volksgezondheid. Dit 
kan niet worden bereikt door alleen de laboratoria en laboratoriumsystemen te 
versterken. Hoe hoog de kwaliteit van laboratoriumdiensten ook is, en hoe sterk de 
laboratoriumsystemen ook mogen zijn, als er gebreken zijn in de communicatie en 
samenwerking tussen het laboratorium en de kliniek, of als laboratoriumdiensten niet 
goed zijn ingebed in diagnostische surveillance en klinische algoritmen, of als 
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laboratoriumresultaten onvoldoende of onjuist worden gebruikt voor medische 
besluitvorming, zal de bijdrage van sterke laboratoriumdiensten aan patiëntenzorg en 
volksgezondheidssurveillance suboptimaal blijven. Daarom is de integratie van 
laboratoriumsystemen en -diensten in het algehele gezondheidszorgsysteem de 
belangrijkste voorwaarde voor verbetering van patiëntenzorg en volksgezondheids-
surveillance. 

 


