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Competent¡e verklaring laboratorium AHZ,

klinische farmaceutisch onderzoek en toxicologie

ondergetekende, Hoofd Laboratorium van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, verklaart het volgende inzake de

competentie van het laboratorium voor het uitvoeren van klinisch farmaceutisch en toxicologisch onderzoek en het

interpreteren van de gevonden resultaten:

t. Het laboratorium maakt deel uit van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, hierna te noemen AHZ, die sinds 1

augustus j.996 als rechtsvorm een stichting heeft. De AHZ is bij de KvK ingeschreven onder numer:s41159788

2. Het laboratorium van AHZ is door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform de NEN-EN-lso

IStgg:2OI2 norm en staat bij de RvA geregistreerd onder accreditatienummer M0091. De scope van

accreditatie is te z¡en op www.rva.nl
Elk klinisch farmaceutische en toxicologische onderzoek dat onderdeel is van de scope valt onder NEN-EN-lso

LïLgg:2ÌL2accreditatie, tenzij uitdrukkelijk van te voren met de aanvrager anders is afgesproken en/of op de

uitslag anders vermeld staat'

lndien er wijzigingen optreden in deze status, zal het laboratorium dat onverwijld aan de opdrachtgevers laten

weten.
Het pakket van analyses is te raadplegen via de bepalingenlijst die gepubliceerd is op de website van de AHZ'

De matrix waarin de analyse is gevalideerd staat vermeld op de bepalingenlijst'

De standaard analysedag(en) staat/staan vermeld op de bepalingenlijst.

Het laboratorium participeert in de volgende laboratorium vergelijkingsprogramma's/ ringonderzoeken: sKML

(geneesmiddelen, metalen en drugs), LGC (geneesmiddelen die niet in het KKGT programma zitten), RfB

(lmmuunsuppressiva).
lndien voor een onderzoek geen ringonderzoek beschikbaar is, zet het laboratorium zich in om op andere

wijze vast te stellen dat de onderzoeksmethode valide resultaten oplevert.

Het vaststellen van de geschiktheid van een methode en de autorisatie van uitslagen geschiedt door of onder

supervisie van een geregistreerde ziekenhuisapotheker.

Twijfels over de betrouwbaarheid en/of rectificaties van uitslagen worden zo snel als mogelijk

gecommuniceerd naar de aanvrager.

De afdeling wordt periodiek gevisiteerd door de Landelijke Visitatie Commissie van de

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisa pothekers ( NVZA).

Het laboratorium van de AHZ staat toe dat een opdrachtgever een audit uitvoert of laat uitvoeren. De

opdrachtgever stelt het laboratorium tijdig op de hoogte van de wens een audit uit te (laten) voeren. De

opdrachtgever zal schriftelijk verslag doen aan het laboratorium van de uitkomsten van de audit. lndien nodig

zullen door het laboratorium correctieve maatregelen worden genomen.

Het laboratorium van de AHZ heeft een privacyreglement, hieruit volgt dat het laboratorium alle verstrekte

informatie als strikt vertrouwelijk beschouwt en niet aan derden openbaar zal maken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de relevante vigerende ARBO en milieu vergunningen'

lndien een analyse niet isvermeld op de bepalingenlijst, kan contactopgenomen worden met het

laboratorium. wellicht is er de mogelijkheid dat de analyse wel kan worden uitgevoerd. De beperkingen en

voorwaarden worden in onderling overleg vastgesteld
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Wede rzijdse vera ntwoordelijkhede n :

Den Haag,24juni2020

Lab AHZVerwijzend
lab

Vera ntwoordelijkhede n

Monstername en trans
XMonstername
xAanleveren van de benod e informatie om de ana uit te kunnen voeren
XTransport naar AHZ

X
Opd rachtgever informeren indien dities niet binnen de gesteldede transportcon

ecificaties zi gebleven
X

lnschri monsters voor ana
X

Co rrect bewaren van monster tot ana

materialen voor anaU¡
xo llen cificaties ana materialen
X

Bestellen van ana materialen
x

Goedkeu fkeuren van ana rialena
xAuditen/beoordelen leverancier ana materialen

Analyse
XOpstellen, valideren en autoriseren ana hrift
XWaarborgen kwalite¡t uitgevoerde analyse m iddels interne QC en externe QC

monsters
xAutorisatie van het analyseresultaat
xCorrect bewaren van restant monster minimaal l week na uitvoering van de

anal en vern van restant monster
XElektronisch archiveren ruwe data ana resultaten
xElektronisch archiveren van uits en commentaren
xlnformeren van de opdrachtgever indien de analyse niet binnen de gestelde

kan wordenterm
resultatenana

XSterk kende uitsl n worden direct d beld aan de rachtgever
X

B zonderheden van bela voor de i ie worden b de uitsla vermeld
XRapportage vindt plaats bij voorkeur p beveiligde email of Per fax oflaats per

Xlndien een u wordt herzien direct de informeren
XEen herziene uitsl wordt schrifte k

Klachtenafhandeli en recall
xOntvangst en onderzoeken van klachten
XFollow-u acties en archiveri lachtenra n
XTrendana van klachten

XUitvoeren recall herziene uits

Diversen
XHet laboratorium hanteert een deviatie rocedure

zô
dr E.B.Wilms, Hoofd Laboratorium
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