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Jaarverslag 2015  

College van Medisch Immunologen van de Nederlandse 

Vereniging van Immunologie 

Het College van Medisch Immunologen bevordert de wetenschappelijke kwaliteit en toepassing van 

immunologische inzichten en methodieken in diagnostisch medische laboratoria. 

Eind 2015 telt het CMI 54 actieve register leden en zijn er landelijk 8 laboratoriumspecialisten 

medische immunologie in opleiding, dit is twee meer dan in 2014. 

De landelijke zorgsector en bijbehorende laboratoriumwereld zijn en blijven volop in beweging. 

Marktwerking, nieuwe normen voor accreditatie, Europese erkenning en financiering hebben hoge 

prioriteit en bepalen mede het landschap van de laboratoriumdiagnostiek. Dit vraagt van de 

laboratoriumspecialismen  een pro-actieve houding en sterke organisatie. 

In 2015 heeft het bestuur samen met de leden, de in de afgelopen jaren ingezette strategische 

koers doorgezet. Beleidsitems zoals profilering, positionering en nauwe contacten met aanpalende 

beroepsgroepen staan centraal.  

Het CMI bestuur heeft de beleidsplannen voor de komende 3 jaar verwoord in een strategisch plan 

voor de jaren 2015-2017, een plan dat unaniem door de leden is overgenomen.  

 

 

De belangrijkste activiteiten van het CMI in 2015 waren:  

Positionering:  

 Ter verbetering van de herkenbaarheid van de beroepsgroep en om de aansluiting met 

overige laboratoriumspecialisten te faciliteren is de formele naam  “medisch immunoloog”  

gewijzigd in  “Laboratoriumspecialist Medische Immunologie’.  

 Opstellen  van een professioneel statuut; dit is in de afrondende fase. 

 Bestuurlijke rol in de Federatie Medische Lab. Specialismen; afstemming met aanpalende 

specialismen 

 Her-aanvraag VEKTIS / AGB code om zelfstandig factureren mogelijk te maken. 

 Actieve participatie vanuit de leden  in diverse landelijke en internationale besturen en 

commissies. 

 CMI website 

 

 

Opleiding:  

 Strategisch overleg met FMLS partners om tot een geheel nieuw vormgegeven  opleiding 

laboratoriumgeneeskunde te komen; het z.g. common trunk model.  In 2015 is een 

startnotitie hiertoe, geformuleerd door de voorzitters van de opleidingscommissies,  

voorgelegd aan de  besturen van NVKC, NVKG en CMI, ter besluitvorming en verdere 

opdrachtverstrekking.  

 Actieve participatie in opleidingscie FMLS; organisatie management/kwaliteitscursus. 

 De samenstelling van de COR is sterk vernieuwd, in de nieuwe samenstelling zal deze 

commissie zich het komend jaar  richten op het inhoudelijk vernieuwen van de 

opleidingseisen. 

 

Wetenschap: 

 Het landelijke ProCare consortium heeft een succesvolle 1e  jaars evaluatie achter de rug. 

Het betreft een uniek landelijk samenwerkingsverband  tussen transplantatieimmunologen 

en nefrologen op het gebied van risicofactoren voor transplantaatverlies, waarin alle 

academische ziekenhuizen participeren. 
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 Het CMI geeft vorm aan  de sessies “medische immunologie”  en “klinische immunologie” 

tijdens het jaarcongres van de NVVI. In 2014 is voor het eerst de prijs voor beste abstract 

“medische immunologie” , uitgereikt. Dit dient ter stimulering van onderzoek in de 

medische immunologie en zal een jaarlijkse activiteit worden. 

 

Kwaliteit/accreditatie:  

 SKML activiteiten – organisatie landelijke  rondzendingen en nabespreking (HIM), er is en 

nieuwe rondzending m.b.t. sIL-2R gestart. Vanuit Relares gelden zijn  2 projecten m.b.t. 

harmonisatie/ standaardisatie ondersteund. 

 Vanuit het CMI zijn RvA auditoren opgeleid voor het gebied medische immunologie; zij zijn 

inmiddels actief bezig met inspecties conform de nieuwe ISO 15189:2012 norm. 

 De landelijke CMI/NVKC werkgroep “Validatie” is bezig met het opstellen van een richtlijn 

“Validatie”; deze is in de afrondende fase. De eerste pilot met betrekking totanti-Scl-70 

antistoffen is succesvol afgerond.  

 Het project  “Verstandig Kiezen” is afgesloten. Het CMI heeft bijgedragen aan de  items: 

coeliakie, allergie en anti-CCP antistoffen. 

 De commissie Visitatie en Accreditatie bereidt een nota voor gericht op een actiever beleid 

tav richtlijnen en veldnormen. 

 Er is een werkgroep “richtlijnen” in het leven geroepen; deze heeft als taak een procedure 

op te stellen volgens welke het opstellen/deelnemen aan richtlijnen dient te verlopen. Het 

BAL protocol zal als test-case dienen. 

 

Nascholing:   

 landelijk forum m.b.t. detectie van (auto)antistoffen (EMIF). 

 Landelijk symposium voor ondersteunende specialismen i.o.: ‘multidisciplinaire aanpak bij 

een multisystemische ziekte’ 

  

Arbeidsmarkt: 

 Het bestuur bereidt een actie voor om tot een onderbouwde en gedragen formatieraming 

voor laboratoriumspecialisten medische Immunologie te komen voor de komende 10 jaar. 

 Om de capaciteitsraming up to date te houden wordt het  ledenbestand continu 

geactualiseerd en is een overzicht beschikbaar gemaakt van de verwachting ten aanzien 

van vacatures laboratoriumspecialist medische immunologie voor de komende twee jaar. 

Vacatures worden standaard via het bestuur verspreidt onder de CMI leden.  

 

NVVI activiteiten:  

 CMI leden participeren actief  in het bestuur, de PR-en de programma commissie van het 

jaarcongres, en de redactie van IMMUUN. 

 

Financiën:    

 Het financieel jaarverslag, boekjaar sept. 2014-sept 2015 is te vinden in de bijlage.  

 


