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Betrouwbare resultaten in uw laboratorium met de 

nieuwe ISO 17025 
Alles wat u moet weten over de ISO/IEC 17025:2017 – Algemene eisen voor de 

bekwaamheid van Beproevings- en Kalibratielaboratoria 

 

 

1. Inleiding 

Staat u aan het hoofd van een laboratorium? Dan weet u dat een 
kleine fout soms ernstige gevolgen heeft. Een monster dat verwisseld 
raakt, een test die misgaat door verkeerd materiaal, … het stuurt uw 
hele onderzoek in de war. Accreditatie volgens de ISO/IEC 17025 kan 
u helpen om de bekwaamheid van uw lab aan te tonen. Het NEN 
publiceerde de Nederlandse versie van de nieuwe ISO/IEC 17025 norm 
op 1 december 2017. Hierin gaat vooral aandacht naar 
risicomanagement. 
 
De voornaamste verandering: u krijgt meer vrijheid om zélf te bepalen 
hoe u de norm invult. Is uw test- of kalibratielaboratorium al 
geaccrediteerd? Dan heeft u na het ingaan van de nieuwe versie van 
de norm  op 1 januari 2018 nog drie jaar de tijd om de transitie 
daarnaartoe door te voeren.  
 
Werkt u in een organisatie die zich toelegt op testen, bemonsteren of 
kalibreren en wilt u betrouwbare resultaten? Dan bent u gebaat bij deze 
nieuwe norm. Of u nu werkt voor een laboratorium in het beheer  van 
de overheid, de industrie, of van eender welke andere organisatie. 
Daarnaast is de ISO/IEC 17025 nuttig voor universiteiten, 
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onderzoekscentra, overheden, regelgevende instanties, 
inspectieorganen, organisaties voor productcertificering, … Maar ook 
voor eender welke andere conformiteitsbeoordelingsinstantie met als 
taak te testen, bemonsteren of kalibreren. 
 
De vorige versie van de ISO/IEC 17025 werd gepubliceerd in 2005. 
Sindsdien zijn zowel de marktcondities als de technologie veranderd. 
Hoog tijd dus voor een update.  
nieuwe versie van de norm houdt rekening met technische 
veranderingen, terminologie en ontwikkelingen op het vlak van IT. 
Daarnaast is  ze ook beter afgestemd op de geldende versie van de ISO 
9001 (kwaliteitsmanagement). 

 

 

2. Hoe kwam de nieuwe norm tot stand? 

NEN Milieu & Maatschappij richtte in april 2015 de Mirror Group 

ISO/IEC 17025 (waarvan Kerteza deel uitmaakt) op, onderdeel van 

de nationale normcommissie 400 176 (kwaliteitsmanagement). Het 

doel van deze groep? De belangen behartigen van de Nederlandse 

markt bij de herziening van de ISO/IEC 17025 om zo een zo breed 

mogelijk draagvlak te creëren.  

 

Bijkomend voordeel? De nauwe betrokkenheid van de Mirror Group 

bij het herzieningsproces stelt bedrijven in staat vlot te anticiperen 

op de aanstaande veranderingen en ook hun processen tijdig aan te 

passen aan de gevolgen, bijvoorbeeld voor accreditatie. Resultaat, 

meer efficiëntie en … een streepje voor op de markt. De Mirror Group 

bereidde het Nederlandse standpunt over de ISO/IEC 17025 voor en 

vaardigde een Nederlandse delegatie af. Die nam deel aan de 

ISO/CASCO WG 44-vergaderingen, waarbij elk land feedback gaf op 

de norm.  

Kerteza woonde op 10 tot 12 juli 2017 vanuit de Mirror group de 

vergadering van ISO/CASCO WG 44 bij in Genève. Daar zijn toen de 

laatste technische aanpassingen opgenomen in de teksten van de 

ISO/IEC 17025.  Een vertaalgroep, leverde de nodige input voor de 

Nederlandse versie van de nieuwe norm. 
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3. Wat verander er? 

De vernieuwde ISO/IEC 17025 houdt rekening met de huidige 
manier van werken in laboratoria.  Dit zijn de voornaamste 
wijzigingen: 

 

• Een breder toepassingsgebied, dat nu alle laboratoriumactiviteiten 
omvat. Inclusief testen, kalibratie  en (het) bemonsteren. 

 

• Een nieuwe structuur die de norm in overeenstemming brengt met de 
andere, bestaande ISO/IEC- conformiteitsbeoordelingsstandaarden, 
zoals de ISO/IEC 17000-reeks over conformiteitsbeoordeling. 

 

• Een procesmatige aanpak die overeenstemt met die van nieuwere 
normen, zoals de ISO 9001  (kwaliteitsmanagement), ISO 15189 
(kwaliteitsmanagement voor medische laboratoria) en de  ISO/IEC 
17000-reeks (conformiteitsbeoordeling). De nadruk ligt nu meer op de 
resultaten van het  proces en niet op de gedetailleerde beschrijving van 
alle taken en tussenstappen. 

 

• Een sterkere focus op IT. Papieren handleidingen, archieven en 
rapporten? Niet in een modern labo:  daar ruimen ze aan stijgend 
tempo baan voor elektronische varianten. De nieuwe norm beschrijft  
daarom ook het gebruik van computersystemen, elektronische 
archieven en het produceren van  elektronische resultaten en 
rapporten. 

 

• Een extra hoofdstuk waarin het begrip risicomanagement wordt 
geïntroduceerd en waarin de  overeenkomsten met de nieuwe versie 
van de ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement – vereisten) staan 
beschreven. Want wie een labo runt, weet dat het vermijden van 
risico’s van cruciaal belang is om  de vereiste kwaliteit te garanderen. 

 

• Een update van de terminologie. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen 
in de International Vocabulary of Metrology (VIM) en het op één lijn 
brengen met de ISO/IEC-terminologie. Die bevat een reeks algemene 
begrippen en definities voor alle normen die te maken hebben met 
conformiteitsbeoordeling. 
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4. Wat zijn de voordelen voor u organisatie? 

De ISO/IEC 17025 stelt uw labo in staat om aan te tonen dat het 

efficiënt werkt en geldige resultaten  behaalt. Zo wakkert u zowel 

nationaal als internationaal het vertrouwen in uw werk aan. 

 

Dankzij een bredere internationale aanvaarding van de 

testresultaten, biedt de norm u een houvast  wanneer u samenwerkt 

met andere labo’s en instanties. Uitwisseling van rapporten en 

certificaten tussen verschillende landen is voortaan mogelijk zonder 

verder onderzoek en dat komt op zijn beurt de internationale handel 

ten goede. 

 

4.1 Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? 

In veel organisaties is het aantal documenten in de loop der jaren gestaag 

gegroeid. 

Ga met de medewerkers op de werkvloer door de documenten en kijk hoe vaak 

bepaalde documenten daadwerkelijk gebruikt worden. Laat medewerkers 

suggesties doen voor het verwijderen van overbodige documenten. 

 

 

4.1.1Procesgerichtheid 

Het laboratoriumproces an sich wordt van A tot Z beschreven in duidelijke 

stappen. Van de offerteaanvraag, de selectie van de methode en het 

rapporteren tot het omgaan met afwijkende resultaten.  Voordien was die 

chronologie verspreid over verschillende hoofdstukken. Voor analisten en 

laboratoriummedewerkers is het proces nu compacter, duidelijker en beter 

herkenbaar. De gedetailleerde beschrijving maakt analisten of 

laboratoriummedewerkers ook bewuster van het hele proces. Dat heeft een 

positieve uitwerking, vooral bij de overdrachtsmomenten, aangezien daar 

verschillende mensen bij betrokken zijn, wat de kans op fouten vergroot. 

Medewerkers moeten zich nu zowel bewuster zijn van de risico’s  als ook 

procesgerichter werken, wat de kwaliteit ten goede komt. 

4.1.2Aansluiting op andere ISO-normen 

De verschillende ISO-normen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Ook 

daarom was een update belangrijk.  
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De structuur van de ISO 17025:2017 is aangepast, zodat ze beter aansluit 

op andere bestaande en nieuwe ISO-beoordelingsnormen, zoals de ISO 9001 

(kwaliteitsmanagement), ISO 15189 (kwaliteitsmanagement voor medische 

laboratoria) en IEC 17021-1 (certificatie van managementsystemen). 

4.1.3Eisen aan IT 

Data opslaan? Dat doet u anno 2018 in de cloud. Want zo deelt u 

gemakkelijker gegevens met opdrachtgevers en aanvragers. Die 

digitalisering zorgt er meteen voor dat voor de vernieuwde norm het aandeel 

IT-gebruik binnen een laboratorium een pak belangrijker wordt. De 

norm beschrijft de standaard voor computersystemen, digitale bestanden en 

het produceren van onlinerapporten en -resultaten.  Werden testresultaten 

vroeger nog door een medewerker gecontroleerd? Dan is het nu meestal een  

computersysteem dat die taak overneemt. Dat vereist aangepaste software. 

Want die moet wel  gevalideerd zijn om te controleren of berekeningen 

correct zijn uitgevoerd. 

4.1.4Van regelgerecht denken naar risicogericht denken 

De risico’s bij het uitvoeren van testen en kalibraties in een laboratorium zijn 

niet gering. Nochtans zijn betrouwbare testresultaten van levensbelang. 

Daarom verlegt de vernieuwde ISO/IEC 17025 de focus:  analisten  

 

of laboratoriummedewerkers moeten meer denken in termen van risico’s en 

kansen. De filosofie? Meer vrijheid en meer eigen verantwoordelijkheid. De 

vorige versie van de norm bevatte heel wat regeltjes en procedures. Nu  

 

mogen medewerkers ook eigen keuzes maken. Maar die moeten ze wel 

verantwoorden. Daarvoor maken ze telkens de afweging: wat zijn de risico’s? 

In die zin is de norm strikter wanneer het op de kwaliteit van de resultaten 

aankomt. Een uitdaging voor de laboratoria, met andere woorden. 

4.1.5Kwaliteitsmanagement 

Denken in risico’s heeft gevolgen voor het kwaliteitsmanagementsysteem: de 

verplichte functie van kwaliteitsmanager verdwijnt door de nieuwe 

norm. Waarom? Omdat de ISO/IEC 17025 perfect beschrijft aan welke 

competenties medewerkers moeten voldoen. Daardoor zijn uitgebreide 

functiebeschrijvingen en een kwaliteitshandboek overbodig. Het volstaat dat 

medewerkers goed geïnformeerd zijn over hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Laboratoria bepalen zelf hoe ze 
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functieprofielen opstellen en wie verantwoordelijk is voor het 

managementsysteem, zonder dat diegene de titel ‘kwaliteitsmanager’ krijgt. 

 

4.1.6Klachten 

Duikt er een klacht op? Dan moet die worden onderzocht en 

gedocumenteerd. Ook daarvoor staat er een nieuwe, uitgebreide procedure 

in de ISO/IEC 17025. De voornaamste verandering: degene die de klacht 

afhandelt, mag niet betrokken zijn bij het testen zelf. Runt u een 

eenmanslaboratorium? Dan schakelt u voortaan beter een externe 

klachtenafhandelaar of bemiddelaar in.  
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5 Wees kritisch op de interne audit methodiek 

Zorg ervoor dat interne audits zich niet richten op details. Bedenk bij elke 

afwijking en gekoppelde verbeteractie of de kwaliteit en veiligheid hierdoor 

daadwerkelijk verbetert. Bekijk wat het oplevert voor de organisatie of dat het 

misschien leidt tot bureaucratie. Een nieuwe registratie of een nieuw document 

maken alleen omdat ‘het is vastgesteld tijdens de audit’ is een slechte keuze. 

 

6 Verdeel de werkzaamheden 

Samen wordt het beter en makkelijker! Het kwaliteitsmanagementsysteem is 

niet van de kwaliteitsfunctionaris. De kwaliteitsfunctionaris is de spin in het 

web, kan vaak alles vinden en is ondersteunend. Maar de werkvoorschriften 

zijn bijvoorbeeld van de werkvloer. Zorg dan ook dat de werkvloer 

verantwoordelijk is voor het aanpassen en verbeteren van deze 

werkvoorschriften. De managementbeoordeling is van het management. Laat 

dit dan ook door hen uitvoeren. 

 

7 Maak het eenvoudiger 

Als het te ingewikkeld lijkt dan is dat vaak ook zo. Ga terug naar het doel. Zoek 

de grote lijnen. Leg minder details vast. Stel de volgende vragen: Waarom 

wordt het vastgelegd? Waar gebruiken we het voor? Wat bereiken we daar 

mee? 

 

 

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met het vereenvoudigen van 

het kwaliteitsmanagementsysteem en hierover meer informatie? Neem 

dan gerust contact met ons op via secretariaat@kerteza.com of + 32 14 

25 90 90. Wij staan graag tot uw beschikking. 
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