
Plenaire discussie

Accreditatie van klinisch-farmaceutische 
laboratoria 

aan de hand van stellingen
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6. CCKL en IGZ (GMP(-z)) dienen elkaars accreditatie over en weer te 

erkennen.
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7.Kwaliteit is een continu project. Mankracht voor kwaliteit is geen ‘overhead’,

maar integraal onderdeel van het werk.

8.Kwaliteitsprojecten bieden de mogelijkheid tot taakverbreding en taakverdieping. 

9. De aandacht en formatie voor kwaliteit beperken ons om kansen en nieuwe 

ideeen

te exploreren.   



Stellingen uit de zaal 

10. ……………………………………………………..


