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Strategisch plan College van Medisch Immunologen 2018-2020
Introductie:

De medische immunologie is een klinisch ondersteunend laboratoriumspecialisme
binnen de gezondheidszorg.
De laboratoriumspecialist medische immunologie biedt clinici ondersteuning bij
diagnostiek en behandeling van patiënten met ziekten waarbij het immuunsysteem is
betrokken, patiënten waarbij immuun-modulerende therapie wordt toegepast en bij
stamcel- en orgaantransplantaties. De geleverde zorg bestaat uit het verrichten van state
of the art immunologisch patiëntgebonden laboratoriumonderzoek, het verstrekken van
(pre- en postanalytische) adviezen en consulten, en het actief bijdragen aan en
informeren van clinici omtrent nieuwe immunologische ontwikkelingen in relatie tot de
patiëntenzorg.
De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch immunologie, verenigd in het
College van Medisch Immunologen (CMI), onder auspiciën van de Nederlandse
Vereniging voor Immunologie (NVvI), bevordert de kwaliteit en toepassing van
immunologische
inzichten
en
methodieken
in
het
patiëntgebonden
laboratoriumonderzoek. Een en ander is vastgelegd in de “professionele standaard
medische immunologie”.
CMI Missie: Het College van Medisch Immunologen behartigt de belangen van het vakgebied
medische immunologie in de gezondheidszorg om voor patiënten met immuun-gemedieerde
aandoeningen en/of therapieën een optimale medische behandeling mogelijk te maken.

Het CMI rekent tot haar takenpakket alle aspecten die de kwaliteit waarborgen van de
dagelijkse praktijk van het immunologische patiëntgebonden laboratoriumonderzoek en
hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:
 kwalitatief hoogstaande en innovatieve zorg, uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel
 aandacht voor de patiënt: diagnostiek op maat
 bevorderen van doelmatigheid in de zorg; verstandig aanvraagbeleid
 bevorderen van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden
Voor de periode 2018 - 2020 heeft het CMI de volgende ambities geformuleerd:
 Verkrijgen van een formele erkenning en registratie binnen de gezondheidszorg
 Direct samenwerken met de klinisch immunologen op het gebied van strategische
positionering van de immunologie in de gezondheidszorg
 Vernieuwen van het opleidingscurriculum in lijn met de ontwikkelingen in de
gezondheidszorg
 Positionering van de laboratoriumspecialist medische immunologie in zijn/haar
consultatieve taak ten aanzien van immuuntherapie en vaccinatie
 Landelijke harmoniseren van validatie- en verificatietrajecten
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 Voeren van actief beleid in het (mede)opstellen en vernieuwen van veldnormen /
richtlijnen
 Met aanpalende laboratoriumspecialismen gezamenlijk optrekken in
kwaliteitsbewaking en -beleid
 Bevorderen van (translationeel) onderzoek en diagnostiekontwikkeling, zoals
immuunmonitoring, en het bieden van een podium daarvoor
 Bieden van een podium voor onderwijs/opleidingsactiviteiten en coördinatie
daarvan.
 Intensiveren van public relations voor het vakgebied van de medische immunologie
 Verder professionaliseren van het CMI, middels gecentraliseerde secretariële en
beleidsondersteuning
 Exploreren van nieuwe wegen voor het financieren van CMI taken

