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Titel: Geen eisen gesteld aan Nummer:
kwaliteitscontroles

Doorlooptijd: 20 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 31 mei 2013 16:15:34
Melder: , Forensisch Chemisch Onderzoek)
Afdeling melder: Forensisch Chemisch Onderzoek
Datum voorval: • 14 maart 2013 16:15:34
Type melding: Audit
Intern/extern:

Extern
Afdeling: • Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Chemisch ldentificatie Onderzoek
Verrichting: ClO O&O-procedure
Criterium: 5.9
Korte omschrijving: Geen eisen gesteld aan kwaliteitscontroles
Uitvoerige omschrijving: 1.) O&O plan

Betreft “Bepaling van helium in post-mortem lucht uit long, longweefsel, hersenweefsel en
hartbloed.”
Dit is een gaschromatografische bepaling van helium, met een “indicatie van het gehalte”.
Geconstateerde bevinding find. normelement):
Er wordt in het kader van de borging een controlemonster gemaakt. Er zijn echter geen eisen
gesteld aan het resultaat van het controlemonster (4.1 van -00339).
Een schatting van de meetonzekerheid ontbreekt (4.1 van 00339).

2.) O&O plan
Betreft “Bepaling van chloroform in bloed en urine”.
Dit betreft een gaschromatografische chloroformanalyse, kwalitatief in urine en kwantitatief in
bloed.
Geconstateerde bevinding (md. normelement):
Er wordt een ijklijn gemaakt (overeenkomstige monsterconcentraties 10: 2.4: 0.625 : 0.756:
0.039 mg/I). Hieraan zijn echter geen eisen verbonden (bijvoorbeeld R)
In het kader van de borging wordt een additie uitgevoerd, een tweede stock oplossing
gemaakt en een controle op de bewaarcondities uitgevoerd. Hier zijn echter geen eisen aan
gesteld (4.1 var, ._-00339).
Een schatting van o meetonzekerheid ontbreekt (4.1 van -00339).

Gradatie: B

Coordinator: .. (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Coördi natie

Type melding: Audit
Prioriteit;

Hoog () Medium Laag
CoOrdinator: - - (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Groups / DI_FCO_CIO

(Medewerker NFl)
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst ( Ja Nee
Verificateur(s): - Actietermijn: • 3 dagen

(Stafafdelincen

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen;
Methode:

Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie:

Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het
incident

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Oorzaakanalyse: • Vanwege diversiteit in onderzoeken is vooraf stellen van eisen zeer lastig.
Oorzaak: • 02. Afwijking van QOL document
Omvang: • 02. Structureel voor deze verrichting
Had hetvoorval

!)Ja Nee

http://qoLnfi.minjus.nlJ%7B2O4c6c6ffe6edf4b%7D/ 20-3-2014
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-betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ja Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja Nee
tot een fout9

Geplande a 19 juni 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja Nee
aanmaken:
Nummer verbetertraject: a VT-00097
Oplossing: • Afgesproken is om voortaan in het onderzoeksplan meer expliciete aandacht te besteden aan

de eisen van de kwaliteitsborgingen.
Categorie oplossing: a 99. Overig
Operationaliteit: Schrijven van drie onderzoeksplannen conform de afspraken die zijn gemaakt (zie oplossing).

De drie onderzoeksplannen zullen niet binnen de vereiste 28 dagen zijn gerealiseerd. Daarom
wordt deze audit-melding afgesloten en is t.b.v. de operationaliteit een verbetertraject
opgestart.

Categorie a 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 04. Niet van toepassing

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 20 juni 2013 1 6:08:39 ging ..... - (Medewerker NFl) akkoord.
Op 20 juni 2013 16:05:49 ging _. Stafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality On-Cinec5 Application Platform.

http://qol.nfi.minjus.nl/%7B2O4c6c6ffe6edf4b%7D/ 20-3-2014



Criteria voor een maximaal
toelaatbare carry-over
onduidelijk en geen
controlemonster waarin carry
over aangetoond kan worden.
24 dagen

Registratie

31 mi 9013 16:41:08
,Forensisch Chemisch Onderzoek)

borensisch Chemisch Onderzoek
18 april 2013 16:41:08
Audit

Intern Extern
Forensisch Chemisch Onderzoek
Chemisch Identificatie Onderzoek
Identificatie van VOC’s met GC-MS headspace
5.9
Criteria voor een maximaal toelaatbare carry-over onduidelijk en geen controlemonster waarin
carry-over aangetoond kan worden.
In werkvoorschrift 223271 staat de controle op carry-over beschreven als:
Controleer of er sprake kan zijn van contaminatie door eerdere injecties. Dit kan optreden bij

sterk overbeladen pieken (piekhoogte van de orde 1 E8), met name voor polaire componenten
zoals amines en alkaanzuren. Indien ook maar enige twijfel bestaat dat een relevante piek
afkomstig kan zijn van carry-over van de vorige injectie, herhaal dan de analyse.

Een controle op carry-over wordt aanbevolen. De beoordeling over het al dan niet aanwezig
zijn van carry-over gebeurt op basis van inzicht van de analist. Criteria voor een maximaal
toelaatbare carry-over zijn echter onduidelijk en er bestaat geen controlemonster waarin
carry-over aangetoond kan worden.

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Ja Nne
Verificateur(s): Actietermijn: • 3 dagen

fStafataeHngen)

(Meoewerker NI-I)

E-mail opmerkingen:
Methode: @ Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie: C) Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het

incident

Categorie: - 01. Kwaliteit
Betreft: 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Controle op carry-over is gebaseerd op het inzichtlalertheid van de onderzoeker
99. Overig
02. Structureel voor deze verrichting

betrekking op meerdere Ja Nee

zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja ) Nee

Quality On-Line document

Titel:

Doorlooptijd:

Nummer:

Page 1 of 2

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:

Uitvoerige omschrijving:

Een mogelijke oplossing kan Iiggen in het injecteren van een blanco oplossing na elk SVO.
• B

Coörd i natie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

(Forensisch Chemisch Onderzoek)

Hoog Medium Laag
(Forensisch Chemisch Onderzoek)

• Audit

$KAM
/Dl FCC_dO

Leesrechten:
Groups

(Medewerker NFl)
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:

Oorzaakanalyse:
Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval

http://qoLnfi.minjus.nlI%7B2O49bb5afeb33e9e%7D/ 20-3-2014
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-tot een fout?:

Geplande • 21 juni 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject ]a Nee
aanmaken:
Oplossing: Bij meting met de autosampler tussen elk monster een blanco. Bij handinjecties één blanco

per serie (hiervoor worden wegwerpspuiten gebruikt waardoor de kans op carry over veel
kleiner is).

Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit: Werkvoorsch rift 223211 is aangepast en vrijgegeven op 21 juni 2013.
Categorie 03. . document geautoriseerd
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 24 juni 2013 17:18:11 ging (Medewerker NFl) akkoord.
Op 24 juni 2013 16:25:33 ging (Stafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.

http://qoLnfi.minjus.nl/%7B2O49bb5afeb33e9e%7D/ 20-3-2014
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Titel: Toepassen acceptatie- en Nummer:
kwaliteitscriteria welke niet in
het werkvoorschrift staan

Doorlooptijd: 24 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 31 mei 2013 17:05:55
Melder: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Afdeling melder; Forensisch Ghemisch Onderzoek
Datum voorval: 18 april 2013 17:05:55
Type melding: Audit
Intern/extern: a Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Chemisch Identificatie Onderzoek
Verrichting: Identificatie van VOCs met GC-MS headspace
Criterium: • 5.9
Korte omschrijving: • Toepassen acceptatie en kwaliteitscriteria welke niet in het werkvoorschrift staan
Uitvoerige omschrijving: • Het wordt aanbevolen om alle acceptatie. en kwaliteitscriteria toe te voegen aan het

werkvoorschrift.
Gradatie: • B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst: ( Ja Nee
Verificateur(s): Actietermijn: a 3 dagen

(Statatdelinaen’i

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:
Methode:

Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie:

Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coärdinator sluit het
incident

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: a 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Oorzaakanalyse: • De criteria staan gedefinieerd in de dataverwerkingsmacro van het controlemonster;
eventuele atwijkingen worden op het (automatisch gegenereerde) rapport van het
controlemonster weergegeven.

Oorzaak: a 99. Overig
Omvang: a 01. Incident
Had het voorval a Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid • Ja Neetoteenfout?:

Geplande 21 juni 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja ( Neeaanmaken:
Oplossing: • De criteria worden als bijlage 2 aan werkvoorschrift 223211 toegevoegd.
Categorie oplossing: a 01. Aanpassing standaard werkwijze
Is het voorval hersteld?: a 01. Ja, voorval is hersteld

http://qol.nfLminjus.nlI%7B204903c2ff1d37d8%7D/ 20-3-2014
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Verificatie

Opmerkingen:

Afle opmerkingen: Op 24juni 2013 17:16:52 ging (Medewerker NFl) akkoord.
Op 24 juni 2013 16:25:14 ging ‘Stafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality On-Cinee Application Platform.

http://qoLnfi.minjus.nl/%7B204903c2ff1 d37d8%7D1 20-3-2014
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Titel: onduidelijkheid over omgang Nummer:
van acceptatiecriteria

Doorlooptijd: 6 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 12 juni 2013 12:23:31
Melder: a (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaiiteit & Procesmanagement
Datum voorval: 16 mei 2013 12:23:31
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Toxicologielaboratorium
Verrichting: a bepaling van koolmonoxide
Criterium:
Korte omschrijving: onUuicelijkheid over omgang van acceptatiecriteria
Uitvoerige omschrijving: In het werkvoorschrift is niet beschreven hoe en welke resultaten worden vastgelegd met

bijbehorende acceptatiecriteria. Tevens is niet duidelijk welke vervolgacties genomen moeten
worden als niet wordt vodaan

Gradatie: a B

Coordinator: t Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit

Hoog (i Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten)

Oorzaakanalyse: a Methode wordt al jaren uitgevoerd waardoor we uit het oog zijn verloren dat er geen accepatie
criteria aanwezig waren voor de resultaten

Oorzaak: • 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: • 02. Structureel voor deze verrichting
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ia C Neeandere meldrngen?:
Heeft het voorval geleid a Ja (ti) Neetot een fout’

Geplande a 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaanmaken:
Oplossing: Voorschrift aangepast
Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit: Document 18-6-2013 vrijgegeven
Categorie 03. document geautoriseerd
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: , 02. Niet nodig

Printed with Quality Qn-Line@ Application Platform.

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B2O48alecff22cfe3 %7D1 20-3-2014
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Titel: validatierapport ontbreekt Nummer:
Doorlooptijd: 6 dagen

Registratie

Meldingsdatum: l2iuni 2013 12:28:25
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaiiteit & t-’rocesmanagement
Datum voorval: • 16 mel 2013 12:28:25
Type melding: • Audit
Intern/extern: (! Intern Extern
Afdeling: • Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Toxicologielaboratorium
Verrichting: koolmonoxidebepaling
Criterium: 5.4.5 en 6
Korte omschrijving: validatierapport ontbreekt
Uitvoerige omschrijving: Voor deze verrichting ontbreekt hat validatierapport
Gradatie: B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Priorateit

Hoog Medium Laag
Coordinator: - (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: • 12.Validatie

Oorzaakanalyse: • Omdat er nog onenigheid bestaat over het validatierapport is deze nog niet algerond
Oorzaak: 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Meldi ngnum mets:
Heeft het voorval geleid • Ja Neetot een fout’

Geplande • 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject • C Ja Neeaan ma ken:
Nummer verbetertraject:
Oplossing: Rapport ‘‘ herschreven
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 04. Niet van toepassing

Printed with Quality On-Lineit) Application Platform.

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B204$ 1 cddfec$ 1 370%7D/ 20-3-2014
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Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

AfUeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

Gradatie:

Coärdinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

l2juni 2013 12:31 :34
(Stafafdelingen)

Kwaiiteit rrocesmanagement
16 mel 2013 12:31:34
Audit

Intern Extern
Forensisch Chemisch Onderzoek
Toxicologielaboratorium
koolmonoxidebepaling

a 5.4.7
• Kalibratiestatus ontbreekt op apparaat
a Op het apparaat ontbreekt een sticker met de datum van een externe kalibratiedatum en de

datum van de volgende kalibratie
a B

a Audit

(Forensisch Chemisch Onderzoek)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
iMedewerker NFl)

Hoog ç: Medium Laag
(Forensisch Chemisch Onderzoek)

Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanmaken:
Oplossing:

Categorie oplossing:
Operationaliteit:

01. Kwaliteit
01. Apparatuur/software uitrusting

Registratie

Titel: Kalibratiestatus ontbreekt op Nummer: AU-00241
apparaat

Doorlooptijd: 6 dagen

$KAMLeesrechten:
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Categorie:
Betreft:

Oorzaakanalyse:

Ja Nee

• Het systeem voor de meting van CO is minimal 20 jaar in gebruik.
In die tijd is het nooit noodzaak geweest om het systeem regematig te kalibreren (controle
aan de hand van QC monsters).
Hierdoor is het systeem nooi voorzien van een kalibratiesticker

a 06. Menselijk handelen, administratief
a 02. Structureel voor deze verrichting

iJa Nee

• Ja Nee

:Jee

a lOjuli2Ol3

• JaJNee

• Het apparaat is voorzien van een sticker.
Hoewel in de handleiding van de CO meter staat dat het systeem 1 keer per maand moet
worden gekalibreerd zullen wij het systeem 1 keer per jaar kalibreren.
De kalibratie zal intern gebeuren en heeft geen externe bedrijf hiervoor nodig.
Het 1 keer per jaar ipv 1 keer permaand kalibreren is voldoende. Bij intensief gebruik
(dagelijks) zal de lamp snel achteruit gaan en is maandelijks kalibratie nodig.
Het systeem wordt bij ons 1 keer maand gebruikt waardoor de achteruitgang van de lamp
minimaal zal zijn.
De QC borging van 1 level controle monster is verhoogd naar alle 3 levels OC om eventuele
achteruitgang van de lamp sneller te ontdekken.

a 01. Aanpassing standaard werkwijze
het apparaat is voorzien van een sticker met kalibratie datum.

http://qol.nfi.minjus.nlI%7B2047bd1affi ab7 1 3%7D/ 20-3-2014
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— voorschrift is aangepaat en 19 OG-2013 vergegeven in QOL
Categorie ® 03. document geautoriseerd
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: • 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-tine® Application Platform.

http://qoLnfi.minjus.nlJ%7B2047bd 1 affi ab7 13 %7D/ 20-3-2014
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Titel: wvs is erg onduidelijk qua Nummer: AU-00242
opbouw en formulering

Doorlooptijd: 6 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 12 iuni 2013 12:40:18
Melder: (Stafaldelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & vrocesmanagement
Datum voorval: 21 maart 2013 12:40:18
Type melding: Audit
Intern/extern: ® Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Toxicologielaboratorium
Verrichting: a alcoholbepaling
Criterium: a 4.3
Korte omschrijving: a wvs is erg onduidelijk qua opbouw en formulering
Uitvoerige omschrijving: a wvs is erg onduidelijk qua opbouw en formulering
Gradatie: a B

Coordinator: a fForensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: a Audit
Prioriteit

Hoog c Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: • 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten)

Oorzaakanalyse: a Eerste versie van het werkvoorschrift van een nieuwe bepaling waardoor nog niet alle
onduidelijkheden er uit waren gehaald.

Oorzaak: a 99. Overig
Omvang: a 01. Incident
Had het voorval

Ja ii Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a
andere meldingen?: Ja Nee

Heeft het voorval geleid a Ja C Neetot een fout

Geplande a 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja ° Neeaanmaken:
Oplossing: a Werkvoorschrift is aangepast, gecontroleerd en in geplaatst onder .-01125

(vrijgegeven 17-05-2013)
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.

http:I/qol.nfi.minjus.nlI%7B204769abfee5469c%7D1 20-3-2014



afwijkende berekeinig Nummer: AU-00243
meetonzekerheid
6 dagen

Registratie

(Forensisch Chemisch Onderzoek)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

Coördi natie

Type melding: a Audit
Prioriteit:

Coordinator:

Leesrechten:
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 12. Validatie

Oorzaakanalyse:
Oorzaak: a
Omvang: a
Had hetvoorval a
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a
tot een fout?:

Geplande a
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a
aanma ken:
Nummer verbetertraject:
Oplossing:
Categorie oplossing:
Is het voorval hersteld?:

Quality On-Line document

Titel:

Doorlooptijd:

Page 1 of 1

Meldingsdatum: 12 juni 2013 12:49:01
Melder: a (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & -‘rocesmanagement
Datum voorval: a 21 maart 2013 12:49:01
Type melding: a Audit
Intern/extern a Intern Extern
Afdeling: a Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Toxicologielaboratorium
Verrichting: a alcoholbepaling
Criterium: a 5.4.6
Korte omschrijving: a afwijkende berekeinig meetonzekerheid
Uitvoerige omschrijving: a de berekening van de meetonzekerheid is niet uitgevoerd volgens 334306
Gradatie: a B

Coordinator: a
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Hoog ® Medium Laag
a fForensisch Chemisch Onderzoek)

$KAM

Ja Nee

Inzichten verschiIln hoe de meetonzekerheid voor deze methode moet worden berekend
02. Afwijking van ]ocument
01. Incident

Ja ® Nee

Ja C%1 Nee

Ja ! Nee

10 juli 2013

J Ja Nee

VT-00096
Er volgt ovedeg met WISk hoe de meetonzekerheid voor deze methode vast te stellen
99. Overig
04. Niet van toepassing

Printed with Quality On-Line® Application Platform.

http://qoLnfi.minjus.nl/%7B2046eddeffacb4f8%7D/ 20-3-2014
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Titel: geen validatiegegevens van Nummer: AU-00244
macro beschikbaar

Doorlooptijd: 6 dagen

Registratie

Meldingsdatum: l2juni 2013 12:52:22
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaiiteit & Procesmanagement
Datum voorval: • 21 maart 2013 12:52:22
Type melding: Audit
Intern/extern: ® Intern Extern
Afdeling: • Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Toxicologielaboratorium
Verrichting: • alcoholbepaling
Criterium: 5.4.7
Korte omschrijving: geen validatiegegevens van macro beschikbaar
Uitvoerige omschrijving: De validatie van de macro waañn de resultaten in een overzichtsrapport komen kon niet

worden getoond
Gradatie: B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NH)
IMedewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coörd i natie

Type melding: • Audit
Priorateit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja ‘ Nee

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 12. Validatie

Oorzaakanalyse: Men is vergeten de macro te valideren.
Oorzaak: • 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: • 01. Incident
Had het voorval

Ja 1 Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja Neetot een

Geplande 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaanmaken:
Oplossing: Validatie is als nog uitgevoerd en is toegevoegd aan de methode map
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line Application Platform.

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B204695c8fe3b 1 c5 1 %7D1 20-3-2014
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Titel: borging van temp en Nummer: AU-00245
luchtvochtigheid is niet volledig
duidelijk

Doorlooptijd: 8 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 12 iuni 2013 13:41:45
Melder: ‘Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & rrocesmanagement
Datum voorval: 2 april2013 13:41:45
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Microsporen
Productgroep:
Verrichting: IRMS backing tape (nieuwe verrichting)
Criterium: 5.3
Korte omschrijving: borging van temp en luchtvochtigheid is niet volledig duidelijk
Uitvoerige omschrijving: borging van temp en luchtvochtigheid is niet volledig duidelijk, uit validatie volgt dat zij kritisch

zijn
Gradatie: B

Coordinator: (Microsporen)
Bericht naar: tMicrosporen)

(Medewerker NFl)
- Medewerker NFl)

Gerard (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Microsporen)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: • 5 dagen
(Stafafdelingen)

E-mail opmerkingen:
Methode

Sequentleel Parallel
Sluiten na verificatie:

Ja, het incident zal gesloten warden na verificatie Nee, de coordinator sluit het
incident

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 99. Overig
Omschrijving overige Temperatuur en luchtvochtigheid ruimte
betreft:

Oorzaakanalyse: • Om 7 uur en 19 uur is er een temperatuur en luchtvochtigheidsverloop en uit de validatie blijkt
dat de IRMS hier enigszins gevoelig voor is.
Hier wordt rekening mee gehouden, zie citaat voorschrift 01111:
Voer de metingen zoveel mogelijk uit tussen 20.00 uur en 07.00 de volgende dag of tussen
08.00 en 18.00 uur. De temperatuur en luchtvochtigheid op de zaal zijn dan het meest stabiel.

Start de datalogger en laat deze tijdens de metingen open.
Oorzaak: 09. Technisch probleem
Omvang: 02. Structureel voor deze verrichting
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Nandere meldingen?: a ee

Heeft het voorval geleid
Ja t Neetot een fout

Geplande • lOjuli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande

http://qol.nfi.minjus.nl/%7B204637a6ff5 1 9eb9%7D/ 20-3-2014
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—afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: . Bij

Er WOIdë elsen gesteld aan:
-Maximaal verschil gomiddelde triplo meting standaard begin-einde reeks
-Standaarddeviatie triplo standaarden
-Waarde controlemonster

Bij . bedieningsvoorschrift:
Er worden elsen gesteld aan de
-Maximaal verschil gemiddelde triplo meting standaard begin-einde reeks
-Standaarddeviatiemtriplo standaarden
-Afwijking waarde controlemonster

Voorschrift: Het bepalen van de isotoopratios van koolstof en waterstof van het
dragermateriaal van duct tape met Isotope Ratio Mass Spectrometry, IRMS.
Er worden eisen gesteld aan:
Maximaal verschil gemiddelde triplo meting standaard begin-einde reeks
Standaarddeviatie triplo standaarden
Afwijking waarde controlemonster

In gevallen van bovenstaande afwijkingen wordt de serie niet geaccepteerd.
In de drie voorschriften is de volgende zin toegevoegd:
Als or een afwijking is lees dan de datalogger uit. Controleer of er een verband is tussen de
afwijking en de tomperatuur/luchtvochtigheid. Eis: do temporatuur op de zaal mag niet meer
dan 2 graden in 1 uur veranderen.
Er is een eis aan het temperatuurverloop gesteld (max. 2 graden /uur, dit is de eis van do
fabrikant). Er is geen eis gesteld aan hot max. verloop van do relatieve vochtigheid omdat do
invloed hier niet van bekend is (kan niet worden losgekoppeld aan hot vorloop in temperatuur)
en hior is goon ois van de fabrikant beschikbaar.
Doze actie is nodig om do oorzaak van do goconstateerde afwijking in kaart to brengon.

Maximaal verschil gemiddelde
triplo meting standaard
begin-eindo reeks Standaarddeviatie
triplo standaarden Afwijking waarde controlemonster
H
vast 2 %
(IAEA-CH-7 PEF, NBS-22 olie) 3 % < 3 % (K46-1 -i-i of Qi)
H
vloeistof <2%
0
vast 0.4 %
(IAEA-601, IAEA-602) <0,4 % <0.4 %
Benzoic acid BKA, PEG FIRMS
0
vloeistof <0,3%
Tabel 4: Kwaliteitseisen voor vasto en vloeistoffen
Als or eon afwijking is lees dan do datalogger uit. Controleer of or eon verband is tussen do
afwijking on do temperatuur/luchtvochtigheid. Eis: do temporatuur op do zaal mag niet moor
dan 2 gradon in 1 uur veranderen.

Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijzo
Operationaliteit: Do aanpassing is dat do zin:

Als or eon afwijking is lees dan do dataloggor uit. Controleer of or eon verband is tussen do
afwijking en do tomperatuur/luchtvochtigheid. Eis: do tomperatuur op do zaal mag niot moor
dan 2 graden in 1 uur veranderen.
is toegevoogd aan do drie voorschriften: documenten 00940, 01110 en 01111.
Actie is voltooid op 29 april 2013

Categorie 03. document goautorisoerd
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is herstold

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 20 juni 2013 16:06:03 ging (Stafafdelingon) akkoord.

Printed with Quality On-LineS Application Platform.

http:!/qol.nfi.minjusnll%7B204637a6ff5 1 9eb9%7D1 20-3-2014
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Titel: meetonzekerheid is lager dan Nummer: AU-00246
herhaalbaarheid

Doorlooptijd: 8 dagen

Reg istratie

Meldingsdatum: 12 juni 2013 13:46:25
Melder: - (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: • 2 april 2013 13:46:25
Type melding: • Audit
Intern/extern: ® Extern
Afdeling: • Microsporen
Productgroep:
Verrichting: IRMS backing tape (nieuwe verrichting)
Criterium: 5.4.6
Korte omschrijving: meetonzekerheid is lager dan herhaalbaarheid
Uitvoerige omschrijving: meetonzekerheid is lager dan herhaalbaarheid, dit lijkt onwaarschijnlijk mede gezien de mate

van invloed van het oplosmiddel
Gradatie: B

Coordinator: (Microsporen)
Bericht naar: iMicrosporen)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Microsporen)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: 5 dagen
(tatatdelingen)

E-mail opmerkingen:
Methode:

Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie:

Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het
incident

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 12.Validatie

Oorzaakanalyse: • Validatie, ondderdeel meetonzekerheid.
1(12 juni 201 3):

tie formules kiopten wel maar er bleek een foutje in de berkeningen te zijn gemaakt die ons
eerder niet was opgevallen totdat ns attent maakte op de inconsistentie.

Oorzaak: 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout

Geplande 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaanmaken:

http://qol.nfi.minjus.nlI%7B2045cc45ffaf6ab2%7D/ 20-3-2014
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-Oplossing: De berekeningen zijn gecorrigeerd en het validatierapport i angepast.
Tevens heb 1k als pdf-file bijgesloten een pagina ult het gewijzigde validatierapport
(wijzigingen bijgehouden) waar is vermeld wat is gewijzigd en waaruit blijkt dat de
meetonzekerheid hager is dan de herhaalbaarheid.

Categorie oplossing: • 01. Aanpassing standaard werkwijze
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 20 juni 2013 16:05:40 ging (Stafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality On-Cinea Application Platform.

http://qoLnfi.minjus.nl/%7B2O45cc45ffaf6ab2%7D/ 20-3-2014
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Titel: afwijkingen in wvs 0629 Nummer: AU-00247
Doorlooptijd: 8 dagen

Reg istratie

Meldingsdatum: 12 luni 2013 14:26:34
Melder: (Stafaldelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 19 april 2013 14:26:34
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Verdovende middelen
Verrichting: identificatie van veelkomende drugs met GC-MS
Criterium: • 5.4
Korte omschrijving: afwijkingen in wvs -0629
Uitvoerige omschrijving: • -In de scoop wordt 00k “liquids” als materiaal of product genoemd. In het voorschrift staat

“voor vloeistoffen geldt een afwijkende opwerking......”. Deze afwijkende opwerking wordt niet
in het voorschrift 0629 genoemd.
(normelement 5.4.’. i frijkwijdte))
-In voorschrift 0629 staat onder 6.5 “Kwaliteitskarakteristieken” — “Ondergrens concentratie
bij standaard uitvoering”, bij metamfetamine, 2C-B en piperazines: “niet bepaald”.
Volgens -00337 “Validatie van onderzoeksmethoden” 5.1 “Kwalitatieve methode” meet
echter een aantoonbaarheidsgrens worden vastgesteld.
(normelement 5.4.5. (validatie)).
-In voorschrift 0629 wordt tribenzylamine als interne standaard toegepast bij MDMA,
amfetamine, metamfetamine, 2C-B en piperazines (en [overigens niet vermeld in .0629] bij
cocaine).
Onder 6.2 “Goedkeuring serie” wordt echter niet aangegeven aan welke eisen de eisen de
interne standaard meet worden voldaan.
(normelement i (criteria eisen goed-/afkeuring).

Gradatie: B

Coordinator: ,Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit

‘ Hoog Medium Laag
Coordinator: Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
$VM

Opmerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: 4 dagen
fMedewerker NFl)

(Stafatdelingen)
E-mail opmerkingen:
Methode

Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie:

Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coOrdinator sluit het
incident

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 06. Procedures/werkvoorschriften (‘ . locumenten)

Oorzaakanalyse: a -Het ontbreken van de afwijkende opwerking is, ondanks dat deze methode al jaren gebruikt
wordt, nog nooit opgevallen. Deze afwijkende opwerking zelf is wel bij iedere medewerker
algemeen bekend, ondanks dat vloeistoffen maar een klein deel uit maken van de
aangeboden hoeveelheid items. Aangezien de bulk van de meest voorkomende drugs
aangeboden wordt in poedervorm zal dit mogelijk ook de reden zijn dat deze opwerking niet
genoemd is.
-Doordat deze verbindingen van alle beschreven drugs het minst voorkomen en bijna altijd op
hoog concentratie niveau is bepalen van de aantoonbaarheidsgrens van deze verbindingen in
de vergetelheid geraakt.
-Bijgevoegd criteria voor de interne standaard wordt eigenlijk al jaren gebruikt maar is
klaarblijkelijk nooit genoemd in werkvoorschrift.

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B2044ed74fee55388%7D/ 20-3-2014
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-Oorzaak: 0G. MnseIijk handeIn, admini3tratief
Omvang: 01. Incident
Had het voorval Nee
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met Ja Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja Nee
tot een tout?:

Geplande lOjuli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: Afwijkende opwerking vloeistoffen en criteria interne standaard zijn bijgevoegd in het

werkvoorschrift.
Voor genoemde verbindingen is de aantoonbaarheidsgrens bepaald en verwerkt in het
werkvoorschrift.

Categorie oplossing: • 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 20 juni 2013 16:05:53 ging Stafafdelingen) akkoord.

Op 18 juni 2013 10:30:07 ging I (Medewerker NFl) akkoord.

Printed with Quality On-LineS Application Platform.

http://qo1.nfi.minjusn1/%7B2044ed74fee55388%7D/ 20-3-2014



Quality On-Line document Page 1 of 2

Titel: Validatie van controlekaart Nummer: AU-00248
ontbreekt en geen 2e of 3e
lijnscontrole

Doorlooptijd: 1 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 12 luni 2013 14:32:04
Melder: ‘(Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: • 26 april 2013 14:32:04
Type melding: • Audit
Intern/extern: ) Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Verdovende middelen
Verrichting: PMK (nieuwe verrichting
Criterium: 5.4 en 5.9
Korte omschrijving: Validatie van controlekaart ontbreekt en geen 2e of 3e lijnscontrole
Uitvoerige omschrijving: er kon geen validatiedocument worden getoond van controlekaart

Er wordt geen 2e of 3e lijnscontrole uitgevoerd
Gradatie: • B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
$VM

Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: • 5 dagen
(Siatataelinoen

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:
Methode: @ Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie: ) Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie : Nee, de coordinator sluit het

incident

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Oorzaakanalyse: • Na het maken van de controlekaart in Excel is niet gedacht aan de validatie.
Voor deze verrichting bestaan geen ringonderzoeken en is vergeten een blindcase uit te
zetten.

Oorzaak: 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja Neetot een fout?:

Geplande , 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaanmaken:
Oplossing: Controlekaart is gevalideerd (zie validatie document).

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B2044633efe9f8d2a%7D/ 20-3-2014
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UuIflaCa3e lIITfl1,Iflktfl rrlek zaaK
Categorie oplossing: 99. Overg
Is het voorval hersteld?: • 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 13 juni 2013 13:11:00 ging ‘Medewerker NFl) akkoord.
Op 13 juni 2013 12:34:12 gins Stafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality On-Line® Application Platform.

http://qol.nfLminjus.nl/%7B2044633efe9f8d2a%7D/ 20-3-2014
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Titel: de verrichting is niet Nummer: AU-00249
opgenomen in de
bevoegdhedenmatrix

Doorlooptijd: 1 dagen

Registratie

Meldingsdatum: l2juni 2013 14:35:56
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit a lrocesmanagement
Datum voorval: 26 april 2013 14:35:56
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Verdovende middelen
Verrichting: a PMK nieuwe verrichting
Criterium: 5.2.5
Korte omschrijving: de verrichting is niet opgenomen in de bevoegdhedenmatrix
Uitvoerige omschrijving: de verrichting is niet opgenomen in de bevoegdhedenmatrix
Gradatie: B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
$VM

Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: • 5 dagen
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:
Methode

Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie:

C!) Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het
incident

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 03. Competenties/opleiding/inwerken

Oorzaakanalyse: a Na afronding validatie en indienen van een intern audit verzoek is vergeten om de verrichting
toe te voegen aan de bevoegdhedenmatrix.

Oorzaak: a 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: • 01. Incident
Had hetvoorval a Ja (‘i) Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja ai Neetot een fout’

Geplande a 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja 9C Neeaanmaken:
Oplossing: a Verrichting toegevoegd aan bevoegdhedenmatrix (op 27/5/201 3).
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

http://qol.nfi.minjus.nl!%7B20436 1 63feb47445%7D/ 20-3-2014
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Opmerkingen:

AUe opmerkingen: Op 13 juni 2013 11:36:28 ging (Medewerker NFl) akkoord.

Printed with Quality On-LineP.t Application Platform.

http://qoLnfi.minjus.nl/%7B20436 1 63feb47445%7D1 20-3-2014
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Titel: Er is geen onderbouwing van de Nummer: AU-00250
rapportagegrens

Doorlooptijd: 1 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 12 juni 2013 14:38:11
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: twaiiteit & Procesmanagement
Datum voorval: 26apr11 2013 14:38:11
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Verdovende middelen
Verrichting: PMK nieuwe verrichting
Criterium: 5.4.5.3
Korte omschrijving: Er is geen onderbouwing van de rapportagegrens
Uitvoerige omschrijving: Er is geen onderbouwing van de rapportagegrens
Gradatie: B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit

Hooq Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
$VM

Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Verificateur(s): Actietermijn: • 5 dagen
(Medewerker NFl)

(Statatdeilngen)
E-mail opmerkingen:
Methode:

Sequentieel Parallel
Sluiten na vetificatie: (s?) Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het

incident

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 12.Validatie

Oorzaakanalyse: • De rapportagegrens/drempelwaarde (0,2% van de IS, komt overeen met respons van circa
12500) wordt alleen genoemd in het validatierapport. Verdere ultleg/onderbouwing van deze
rapportagegrens ontbreekt in het validatierapport (is vergeten).

Oorzaak: 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout9

Geplande 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja () Neeaanmaken:
Oplossing: • Validatierapport is uitgebreid met hoofdstuk 8.6 “Aantoonbaarheidsgrensfbepalingsgrens’

waarin de uitleg/onderbouwing van de rapportagegrens/drempelwaarde wordt uitgelegd.
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B20430b9efff329be%7D/ 20-3-2014
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Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 13 juni 2013 12:33:55 ging ‘Stafafdelingen) akkoord.
Op 13 juni 2013 11:36:13 ging (Medewerker NFl) akkoord.

Printed with Quality On-Line® Application Platform.

http://qoLnfi.minjus.nl/%7B20430b9efff329be%7D/ 20-3-2014
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Titel: Het werkvoorschrift 00516 Nummer: AU-00254
voldoet niet op diverse punten

Doorlooptijd: 4 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 13 juni 2013 R:41 :04
Melder: Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 9 april 2013 8:41:04
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Humane biologische spoten
Productgroep:
Verrichting: MT DNA
Criterium: 4.3
Korte omschrijving: • Het werkvoorschrift .-0051 6 voldoet niet op diverse punten
Uitvoerige omschrijving: 4.3 Beheer documenten (actueel, state of the art en wordt conform het document gewerkt)

In de loop van 2012 is de werkwiize op enkele punten aangepastlverbeterd, deze
aanpassingen zijn nog niet in .-00516 opgenomen
- 6 . . .in het merendeel van de gevallen wordt voor de midi-mtDNA methode gekozen... [...] in
uitzonderingsgevallen voor de mini-mtDNA methode...
Laatste jaar/jaren wordt indien mogelijk de standaard-methode gebruikt, anders de mini
methode. Midi-methode vrijwel niet.
Niet van alle fragmenten worden altijd de sequentie bepaald. Deze optie staat niet in
00516 beschreven.
-5 en/of 7 en/of 12
Gebruik van ethidiumbromide wordt beschreven bij 12. Niet opgenomen bij veiligheidsinfo of
chemicaliën.
- 10 MtDNA zaken worden met behulp van hetformulier -00974) ‘mito zaken aftekenlijst’
ingeschreven
Inschrijving gebeurt sinds 2013 digitaal, niet meet op lijst.
- 11 Het is belangrijk dat te alien tijde de referentie en sporen monsters gescheiden wotden
ingezet ook al gebruiken deze monsters dezelfde methoden. De sporen worden altijd als
eerste ingezet in de PCR en na het gtondig schoonmaken van de werkplek worden daarna de
referenties ingezet in de PCR.
Hiet kan bewust van worden afgeweken. Scheiding van tefs en sporen vindt dan plaats in
tijd/onderzoeker. Optie opnemen in’
- 16 Gebtuik van CE
Gebruik CE voor sequence-doeleinden nauwelijks beschreven. Verwijzing naar “ 122145
en 122146 ondervangt dit deels, maar onderhoud, spectral (filterset E), perlormancetest
komen ook daarin niet voor, hoewel het wel wordt gedaan en genoteerd in logboek.
- digitale locatie samplesheet beschreven bij ABI-L
ABI-H wordt gebruikt, md samplesheet ABI-H
- In staat gebruik van Instrument Protocol’ ‘RapidSeq36_POP7_E_losec’, gevolgd door
‘Run Module’ ‘Ultraseq36_POP7.j’.
In ...-1 221 45 is RapidSeq wel gedefinieerd maar met een andere ‘RunModule’ (nI.
RapidSeq36_POP7). Deze twee runmodules versschillen van elkaar. Vroeger werd ‘UltraSeq’
gebruikt, tegenwoordig ‘RapidSeq’.

- 18 Dit resultatenformulier wordt ook digitaal bewaard...
Formulier -0051 1 wordt (onbeveiligd) digitaal ingevuld, geschaduwd en tegenwoordig als
pdf (=beveiligd) opgeslagen. Expliciet opnemen dat pdf wordt gemaakt en dat dit volstaat.

-20 versus 12.12
Het is niet geheel duidelijk weIke controles bij welke stappen worden meegenomen, waaraan
ze moeten voldoen en wat te doen als ze afwijken. Eis voor 05 controle wordt duidelijk
beschreven, neg verwarrend (12.12)

- bijlage 1.2 opslag en houdbaarheid van pcr-reagentia beschrijven

Gradatie: B

Coordinator: I (Humane biologische sporen)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Praoriteit

Hoog 1 Medium Laag
CoOrdinator: (Humane biologische sporen)

http:Hqol.nfi.minjus.nhl%7B204 1 528bff47$3d1 %7D/ 20-3-2014
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Leesrechten: $KAM
(Medewerker NFl)

Opmerkingen: Uoor zleKte van ‘is de auditconstatering te Iaat ingevoerd.
De audit is op 9 en 11 april 2013 uitgevoerd, de constatering is op 13-06-2013 geregistreerd
en was 15-05-2013 al opgelost.

Verificatie gewenst: Ja ® Nee

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten)

Oorzaakanalyse: Vergeten de aanpassingen tijdig in het document te verwerken.

Oorzaak: 07. Menselijk handelen, overig
Waar is het voorval 09. HBS: R&D
ontstaan?:
Oorzaak voorval per 15. Menselijk handelen
apparaaU methode!
verrichting:
Omvang: 01, Incident
Had het voorval Ja Nee
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met Ja ‘‘ Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja Nee
tot eon

Geplande 11 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: -00516 is aangepast en 15-05-2013 vrijgegeven.

Het voorval is besproken met betrokken medewerkers.
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Ja Nee, geen consequenties NFl rapport

Potentiële ernstscore: 01. Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport

Daadwerkelijk gevolg: 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor de
conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-C in ed) Application Platform.
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Titel: Geen Iogboek en geen RvA Nummer: AU-00255
erkend bedrijf voor kalibratie
van temp datalogger

Doorlooptijd: 41 dagen

Reg istratie

Meldingsdatum: 13 luni 2013 10:40:25
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaiiteit & vrocesmanagement
Datum voorval: 9 april 2013 10:40:25
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Front Office / Mobiel Forensisch Team
Productgroep:
Verrichting: Haarsporen
Criterium: • 5.5
Korte omschrijving: Geen Iogboek en geen RvA erkend bedrijf voor kalibratie van temp datalogger
Uitvoerige omschrijving: Er was geen logboek aanwezig van de temp datalogger. deze was niet gekalibreerd door een

Rva geaccrediteerd bedrijf. Er is geen kalibratiefrequentie vastgelegd.
Microscoop 2000001547: het uitgevoerde onderhoud is niet aantoonbaar.

Gradatie: B

Coordinator: (Front Office)
Bericht naar: . (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Front Office)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen: 9 juli 2013 actie

24-7-13 aanvullende vragen - beantwoord.

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: 01. Apparatuur/software uitrusting

Oorzaakanalyse: Er was geen Iogboek aanwezig van de temp datalogger. deze was niet gekalibreerd door een
Rva geaccrediteerd bedrijf. Er is geen kalibratiefrequentie vastgelegd.
Microscoop 2000001547: het uitgevoerde onderhoud is niet aantoonbaar.

Oorzaak: 99. Overig
Omvang: , 01. Incident
Had het voorval

Ja 0 Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja ‘ Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fut

Geplande 11 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaanmaken:
Oplossing: De Iogboeken van de microscopen ziin hiiaewerkt; tevens is direct een onderhoudsbeurt

gegeven. Dit wordt uitgevoerd door . Eerder onderhoud is wel periodiek
uitgevoerd, maar de data konden niet meer worden gereproduceerd.
Voor de callibratie van de dataloggers is een onderhoudscontract afgesloten met
gecertificeerd buro. De dataloggers worden om de twee jaar gecomntroleerd.
neemt in de Iogboeken op dat controle tweejaarlijks plaatsvind.

Categorie oplossing: • 99. Overig
Is het voorval hersteld?: • 01, Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.
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geen vervolgactie in wvs
beschreven als resultaat niet is
zoals beoogd
1 dagen

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:
Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

12 iuni 2013 14:48:23
• / (Stafafdelingen)

Kwaliteit & Procesmanagement
• 21 mel 2013 14:48:23
• Audit

Intern Extern

• Digitale technologie en biometrie
Vingersporenonderzoek
vacuum metaalopdampmethode
4.13.1
geen vervolgactie in wvs beschreven als resultaat niet is zoals beoogd
geen vervolgactie in wvs beschreven als resultaat niet is zoals beoogd

• B

• Audit

(Digitale technologie & biometrie)
iMedewerker NFl)

Hoog J Medium Laag
(Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten:
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Verificateur(s):

E-mail opmerkingen:
Methode:

Sluiten na verificatie:

Categorie:
Betreft:

Oorzaakanalyse:

Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanma ken:
Oplossing:
Categorie oplossing:
Is het voorval hersteld?:

• JaNee

• JaNee

• JaNee

• Het wvs is aangepast
a 01. Aanpassing standaard werkwijze
• 02. Niet nodig

Titel:

Doorlooptijd:

Registratie

Nummer: AU-00253

$KAM
de bevindig is op 21 mel gedaan en is binnen 28 dagen afgesloten

P)Ja Nee
Actietermijn: • 2 dagen

iiaiaiaenngen)

Sequentieel Parallel

Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coOrdinator sluit het
incident

a 01. Kwaliteit
a 06. Procedures/werkvoorschriften documenten)

• men is voor de nieuwe verrichting vergeten de corrigerende actie als resultaten niet voldoen
op te nemen in het wvs

a 99. Overig
• 01. Incident

Ja ( Nee

• lOjuIi2Ol3

Verificatie

http://qoLnfi.minjus.nlI%7B204227b 1 ffeb783c%7D/ 20-3-2014
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Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 13 juni 2013 14:28:29 ging Stafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality Qn-Line Application Platform.
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Titel: In het werkvoorschrift is het Nummer: AU-00252
onduidelijk hoeveel goud er
gebruikt moet worden (kritische
parameter)

Doorlooptijd: 1 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 12 luni 2013 14:43:49
Melder: a (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 21 mel 2013 14:43:49
Type melding: a Audit
Intern/extern: a Intern Extern
Afdeling: • Digitale technologie en biometrie
Productgroep: Vingersporenonderzoek
Verrichting: vacuum metaal opdampmethode
Criterium: 4.13.1
Korte omschrijving: • In het werkvoorschrift is het onduidelijk hoeveel goud er gebruikt moet worden (kritische

parameter)
Uitvoerige omschrijving: a In het werkvoorschrift is het onduidelijk hoeveel goud er gebruikt moet worden (kritische

parameter)
Gradatie: • B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: a Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen: bevinding is geconstateerd op 21 mel en is binnen 28 dagen opgelost

Verificatie gewenst
Ja Nee

Categorie: a O1.Kwaliteit
Betreft: a 06. Procedures/werkvoorschriften ( documenten)

Oorzaakanalyse: • voor de nieuwe verrichting was vergeten om dit op te nemen in het wvs
Oorzaak: a 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: • 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ja Neeandere meldingen?:
Heeft bet voorval geleid a Ja Neetot een fout?:

Geplande , 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja ) Neeaanmaken:
Oplossing: a Werkvoorsch rift is aangepast
Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijze
Is bet voorval hersteld?: 02. Niet nodig

Printed with Quality On-Cinwit Application Platform.

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B20426fc7ff0a7579%7D/ 20-3-2014



Quality On-Line document Page 1 of 1

Titel: In het validatierapport is geen Nummer: AU-00251
geen duidelijk overzicht
opgenomen van gevalideerde
parameters

Doorlooptijd: 1 dagen

Reg istratie

Meldingsdatum: l2juni 2013 14:40:57
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 21 mel 2013 14:40:57
Type melding: Audit
lntern/extern: ) Intern Extern
Afdeling: Digitale technologie en biometrie
Productgroep: Vingersporenonderzoek
Verrichting: vacuum metaal opdampmethode
Criterium: 5.4.4
Korte omschrijving: In het validatierapport is geen geen duidelijk overzicht opgenomen van gevalideerde

parameters
Uitvoerige omschrijving: n het validatierapport is geen geen duidelijk overzicht opgenomen van gevalideerde

parameters
Gradatie: B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördi natie

Type melding: ® Audit
Prioriteit: (!) Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen: de bevinding is gedaan op 21 mel 2013 en binnen 28 dagen opgelost

Verificatie gewenst:
Ja (ca) Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 12.Validatie

Oorzaakanalyse: men is vergeten in het validatieplan een overzicht op te nemen
Oorzaak: • 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: ® 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
za ken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout?:

Geplande ® 10 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaanmaken:
Oplossing: ® Validatierapport is uitgebreid met ontbrekende gegevens
Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijze
Is het voorval hersteld?: 04. Niet van toepassing

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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Titel: de bevoegdhedenmatrix is niet Nummer: AU-00256
up to date en niet beschikbaar
via

Doorlooptijd: 41 dagen

Registratie

Meldingsdatum: l3juni 2013 10:45:17
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 11 juni 2013 10:45:17
Type melding: Audit
Intern/extern: • Extern
Afdeling: Front Office I Mobiel Forensisch Team
Productgroep:
Verrichting: bloedspoorpatronen, vezels en haar
Criterium: 5.2
Korte omschrijving: de bevoegdhedenmatrix is niet up to date en niet beschikbaar via QOL
Uitvoerige omschrijving: de bevoegdhedenmatrix is niet up to date en niet beschikbaar via QOL
Gradatie: B

Coordinator: (Front Office)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
Coordinator: -- (Front Office)

Leesrechten: SKAM
Opmerkingen: 9-7-13 actie naar DB.

10 juli gaat TBV aanpassen en voor beheer/validatie insturen doc
online..

Verificatie gewenst:
Ja O) Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten)

Oorzaakanalyse: Matrix is b.v. de NFI-opleiding en het deskundigenexamen opgezet. Tot op heden is die nog
niet in ngevoerd geweest. Actie om dat te gaan doen, is ondernomen; i werkt de
matrix bij.

Oorzaak: 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: , 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout’

Geplande 11 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaan maken:
Oplossing: Matrix wordt door .‘ bijgewerkt 9 begin sept 2013) en in . geplaatst.
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line5 Application Platform.
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Titel: Formulieren worden niet goed Nummer:
beheerd en zijn niet beschikbaar
In

Doorlooptijd: 41 dagen

Registratie

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
lntern!extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:
Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

CoOrdinator:

Leesrechten:
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Categorie: a
Betreft:

Oorzaakanalyse:
Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanmaken:
Oplossing:

Categorie oplossing:
Is het voorval hersteld?:

13 juni 2013 10:47:37
(Stafafdelingen)

Kwaliteit & -‘rocesmanagement
• 11 juni 2013 10:47:37
• Audit

() Intern Extern

• Front Office I Mobiel Forensisch Team

bloedspoorpatronen, haar en vezels
5.4

B

$KAM
9-7-13 actie

Ja (i Nee

(Front Office)
iv1edewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

01. Kwaliteit
06. Procedures/werkvoorschriften (

• Ja Nee

a Ja’Nee

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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AU-00257

Formulieren worden niet goed beheerd en zijn niet beschikbaar in
Formulieren worden niet goed beheerd en zijn niet beschikbaar in

a Audit

Hoog Medium Laag
I (Front Office)

Jocumenten)

a Formulieren worden niet goed beheerd en zijn niet beschikbaar ir
a 02. Afwijking van . document
• 01. Incident
a Ja Nee

a 11 juli 2013

a Ja:Nee

• De 4 formulieren Oproepblad, ‘Onderzoek en waarnemingen, sporenlijst en inhoudsopgave
zijn op 11 juni 2013 ingevoerd in -- Later volgen nog twee formulieren die we digitaal op
een laptop kunnen gebruiken; deze zal ik als pdf-bestand in laten opnemen.

a 99. Overig
® 01. Ja, voorval is hersteld
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Titel: structurele fouten in rapporten Nummer: AU-00258
Doorlooptijd: 35 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 13 itin 9fl1 10:49:45

Melder: a (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: a 11 juni 2013 10:49:45
Type melding: a Audit
Intern/extern: a Intern Extern
Afdeling: a Front Office I Mobiel Forensisch Team
Productgroep:
Verrichting: bloedspoorpatronen, vezel en Haar
Criterium: 5.10
Korte omschrijving: structurele fouten in rapporten
Uitvoerige omschrijving: Er is door de drie audits teams geconstateerd dat er in de rapporten een aantal

onzorgvuldigheden staan die als structureel worden aangemerkt.

De onzorgvuldigheden betreffen;
typefouten
Niet uniform benoemen van zaken bijv.wattenstaafjes daarna swabs
Omschrijving in tekst en bij foto niet uniform
Onjuiste vermelding van SIN
Meerdere SINs hebbem dezelfde omschrijving

Gradatie: a B

Coordinator: (Front Office)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

‘(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: - (Front Office)

Leesrechten: $KAM
Oprnerkingen: 9-7-13 actie

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Oorzaakanalyse: a Een eenduidige oorzaak is eigenlijk niet aan te wijzen. Feit is dat door verschillende
omstandigheden (werkdruk, grote aantal personen op één kamer (wordt door sommigen als
storend ervaren) en onduidelijkheid over welke van de drie personen formeel zou moeten
schaduwen) er blijkbaar dus schrijf- en spelfouten doorheen glippen.

Oorzaak: a 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: • 03. Structureel voor het deskundigheidsgebied
Had het voorval a Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout’

Geplande 11 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja Neeaanmaken:
Oplossing: a Tijdens een interne evaluatie van de drie interne audits in het team, zijn de volgende punten

afgesproken:
- de twee pd-onderzoekers schrijven het conceptrapport, de derde onafhankelijke voert
daadwerkelijk de schaduw uit (aan de hand van de punten zoals beschreven in -00320,
paragraaf 4.3).
- te controleren nummers (SINs, fotonummers, verwijzingen e.d.) worden geel gemarkeerd,
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zodat die voor de schaduw goed herkenbaar zijn.
- alle gecontroleerde tekstlnummers worden door de schaduw gemarkeerd/afgevinkt.
Het team is op de hoogte gebracht van de structurele aard van diverse spel- en taalfouten in
de rapporten.
Er zijn afspraken gemaakt over het proces van het schrijven en schaduwen van de rapporten
(zie acties).
Men is ervan doordrongen dat extra aandacht een noodzaak is.

Categorie oplossing: • 99. Overig
Operationaliteit: Diverse verbeteracties moeten NCs voorkomen.
Categorie • 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Linea Application Platform.
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Titel: verwerpen van kalibratiepunten Nummer: AU-00259
kan invloed hebben op de
berekening mbv excel sheet

Doorlooptijd: 5 dagen

Registratie

Meldingsdatum: l3juni 2013 14:51 :48
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: • 23apr11 2013 14:51 :48
Type melding: Audit
Intern/extern: ® intern Extern
Afdeling: • Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Toxicologielaboratorium
Verrichting: bepaling analieten mbv LC/MS MS
Criterium: 5.4.5.3
Korte omschrijving: verwerpen van kalibratiepunten kan invloed hebben op de berekening mbv excel sheet
Uitvoerige omschrijving: • Als ijkpunten van de kalibratielijnen verworpen worden kan dit invloed hebben op de

concentratie-range waarbinnen de methode valide is. In het Excel spreadsheet dat gebruikt
wordt voor berekeningen en verslaglegging wordt het veld met de concentratie-range hierop
niet aangepast, waardoor de valide concentratierange in het rapport onduidelijk is
(normelement 5.4.5.3).

Gradatie: a B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: - (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: a Audit
Prioriteit:

Hoog () Medium Laag
CoOrdinator: ‘Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 11. Rapportage

Oorzaakanalyse: de mogelijkheid van een foutief meetbereik is niet eerder opgevailen binnen de productgroep
Oorzaak: 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: 02. Structureel voor deze verrichting
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetoteenfout?:

Geplande a 11 juli 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja (‘ Neeaanmaken:
Oplossing: a indien het meetbereik wordt aangepast wordt dit in het opmerkingen veld weergegeven,

aanpassing in de excelsheet is niet mogelijk ivm beveiliging van de excelsheet
Categorie oplossing: • 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit: Op 14-06-2013 e-mail verstuur naar analisten en toxicologen over de aangepaste werkwijze.

De werkwijze wordt bij de update van het werkvoorschrift toegevoegd
Categorie a 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteid

Printed with Quality Qn-Line@ Application Platform.
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Titel:

Doorlooptijd:

de spreadsheet die gebruikt
wordt voor berekeningen is niet
beveiligd
5 dagen

AU-00260

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

13 iuni 2013 14:57:22
(Stafafdelingen)

Kwaliteit & Procesmanagement
23 april 2013 14:57:22
Audit

Intern Extern
Forensisch Chemisch Onderzoek
Toxicologielaboratorium
bepaling analieten mbv LC-MS MS

• 5.4.7.2
• de spreadsheet die gebruikt wordt voor berekeningen is niet beveiligd
• Voor diverse berekeningen en verslaglegging wordt gebruik gemaakt van een Excel

spreadsheet. Werkkopieen hiervan zijn niet beveiligd (normelement 5.4.7.2-b).
• B

• Audit

(Forensisch Chemisch Onderzoek)
çMedewerker NFl)

(Medewerker NFl)

Hoog ) Medium Laag
- (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten:
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:

Categorie:
Betreft:

Oorzaakanalyse:
Oorzaak:
Omvan g:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanmaken:
Oplossing:
Categorie oplossing:
Is het voorval hersteld?:

Ja Nee

• 01. Kwaliteit
• 06. Procedures/werkvoorschriften

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.

Registratie

Nummer:

$KAM

documenten)

• beveiligen van de excelsheet is men vergeten te doen.
• 02. Afwijking van document
• 01. Incident
• JaNee

Ja-.Nee

• Ja.Nee

• 23 juni 2013

a JaCENee

• De excelsheet is beveiligd vanaf versie 3 en in gebruik
• 01. Aanpassing standaard werkwijze
• 04. Niet van toepassing

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B203f52ccfe00e620%7D/ 20-3-2014



Quality On-Line document Page 1 of 2

Titel: Werkwijze back-up GCMS-data Nummer: AU-00261
niet conform elgen procedure

Doorlooptijd: 68 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 3 lull 2013 13:56:54
Melder: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Afdeling melder: Forensisch Chemisch Onderzoek
Datum voorval: 27juni 2013 13:56:54
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Chemisch Identificatie Onderzoek
Verrichting: Nr. 7: ‘Identification of volatile organic components by headspace gas chromatography with

mass spectrometry
Criterium: 5.4.7.2.b
Korte omschrijving: Werkwijze back-up GCMS-data niet conform elgen procedure
Uitvoerige omschrijving: Bij verrichting 7 “identification of volatile organic components by headspace gas

chromatography with mass spectrometry” wordt een back-up procedure beschreven voor data
van het bij de GC MS behorende apparaat in hoofdstuk 11 van procedure 223211. Hierin
wordt beschreven dat elke 2 maanden een back up wordt uitgevoerd. Deze back up
procedure wordt in de praktijk niet altijd gevolgd (Iaatste back up in 2013 is uitgevoerd op 8
maart 2013). De gevolgde werkwijze is tegenstrijdig met de elgen procedure en de procedure
voor de beveiliging van de gegevens is niet juist geImplementeerd is, zie hoofdstuk 5.4.7.2.b
van de ISO/lEG 17025).

Gradatie: B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: tatafdelingen)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit:

Hoog ( Medium Laag
Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Groups / DI_FCQCIO

(Medewerker NFl)
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst.
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: • 3 dagen
(Stafafdelinen)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:
Methode:

Sequentleel Parallel
Sluiten na verificatie:

Ia, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het
incident

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 02. SVO beheer/beheersing gegevens/chain of custody

Oorzaakanalyse: Onvoldoende schijfruimte op de centrale dataopslag.
Oorzaak: 09. Technisch probleem
Omvang: 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorvat geleid

Ja Neetot een fout

Geplande 27 september 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging In afwachting van toewijzing ruimte op G-schijf l&A om data te kunnen back-uppen.
geplande
afrondingsdatum:
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—Verbetertraject Nee
aan ma ken:
Oplossing: • Extra ruimte gecreeerd op centrale dataopslag. Backup uitgevoerd op 22 juli en 4 september.
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: • 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 9 september 2013 8:58:57 ging. (Medewerker NFl) akkoord.
Op 5 september 2013 11:53:16 ging (Stafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality On-C ine(a Application Platform.

http:HqoLnfi.minjus.nl/%7B203ef960ffh495cb%7D/ 20-3-2014



Quality On-Line document Page 1 of 2

Titel: rapportage voldoet niet op alle Nummer: AU-00262
punten

Doorlooptijd: 12 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 25 lull 2013 15:23:50
Melder: (Stdfafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: a 11 april2013 15:23:50
Type melding: a Audit
lntern/extern:

Intern Extern
Afdeling: a Digitale technologie en biometrie
Productgroep:
Verrichting: a niet geaccrediteerde activiteit beeldvergelijking
Criterium: 510
Korte omschrijving: rapportage voldoet niet op aIle punten
Uitvoerige omschrijving: In rapport is geconstateerd dat de beschrijving van het onderzoek en

waarnemingen niet consequent wordt gescheiden voorbeeld 01,02, 03 Ri ,R2,R3 of 01, Ri,
02, R2, 03,R3

Conclusies in waarnemingenbijlage en onder kop conclusie in het rapport zijn verschillend

In rapport keuze maken tussen hoofdstuk Resultaten of Waarnemingen
Gradatie: B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: a Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen: 15-4-2013: Tijdens werkoverleg betreffende documenten besproken. Productgroep

afspraak gemaakt om RNS strikter te volgen. I evens actie bij belegd om templates
van BOB in promis te checken met RNS voorschriften en updaies naar l&A te sturen.

17-07-2013 check . Sjabloon in promis van BOB is conform RNS stijl. heeft 3 zkn
opgevraagd om te checken of productgroep afspraak gevolgd wordt. Dit is daadwerkelijk het
geval. Rapportages zijn conform RNS richtlijnen.

Verificatie gewenst:
Ja ( Nee

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 11. Rapportage

Oorzaakanalyse: a Bij de audit is ... bekeken. Dit betreft een uitzonderlijk groot en complex
onderzoek. De waarnemingen en conclusies zijn in de rapportage door de omvang en
complexiteit niet geheel gestructureerd genoteerd.

Oorzaak: a 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: a 01. Incident
Had het voorval a Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a
andere meldingen?: Ja Nee

Heeft het voorval geleid
Ja N etot een fout e

Geplande • 22 augustus 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaanmaken:
Oplossing: a 1. documenten omtrent rapportages besproken.

2. Sjabloon rapportage conform RNS huisstijl opgemaakt en in promis gezet.

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B203e367afe6909f3%7D/ 20-3-2014



Quality On-Line document Page 2 of 2

— 3. Check (zie bijiage) of volgena [iNS stijl gerapporteero WOtUL un a net nvai.

Categorie oplossing: • 99. Overig
Is het voorval hersteld?: • 04. Niet van toepassing

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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Titel: Criteria voor Nummer: AU-00263
prestatiekenmerken zijn niet
vastgelegd

Doorlooptijd: 75 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 25 luli 2013 15:36:06
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 11 april 2013 15:36:06
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Digitale technologie en biometrie
Productgroep:
Verrichting: niet geaccrediteerde verrichting
Criterium: • 5.9
Korte omschrijving: • Criteria voor prestatiekenmerken zijn niet vastgelegd
Uitvoerige omschrijving: Criteria voor relavante en toetbare prestatiekenmerken (stddev bij schatting van snelheid door

beoordelaars) worden gebruikt, maar zijn niet vastgelegd (stddev> 1,5 afkeuren)
Gradatie: B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

i,iviedewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: • 05. Uitvoering onderzoek

Oorzaakanalyse: Mondelinge afsprkn gemaakt door kleinschaligheid van de groep
Oorzaak: 02. Afwijking var . document
Omvang: 02. Structureel vu .ieze verrichting
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Meldingnummers: AU-00265 en AU-00267
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout9

Geplande 31 oktober20l3
afrondingsdatum:
Reden wijziging vakantie
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja 9. Neeaanmaken:
Oplossing: Vastleggen van de afspraken en criteria
Categoric oplossing: • 99. Overig
Operationaliteit: Afspraken en criteria zijn vastgelegd
Categoric 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 02. Niet nodig

Printed with Quality Qn-Linelf Application Platform.
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Titel:

Doorlooptijd:

Registratie

BOB -Niet aantoonbaar wat er is Nummer:
geschaduwd
75 dagen

AU-00264

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

CoOrdinator:

25 iuli 2013 15:41:37
a (Stafafdelingen)

Kwaliteit & Procesmanagement
11 april 2013 15:47 :37
Audit

a Intern Extern
a Digitale technologie en biometrie

• niet geaccrediteerde verrichtingen
a 5.9
• BOB -Niet aantoonbaar wat er is geschaduwd
• DMV duff op vroeg concept en rapport zijn wel wijzigingen vast te stellen, maar commentaren

zijn verloren gegaan. Lijkt veroorzaakt te zijn door geaccepteerde versie op te slaan over de
conceptversie bij e-schaduw

• B

a Audit

(Diqitale technologie & biometrie)
NFl)

Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

Hoog ) Medium Laag
(Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten:
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Verificateur(s):

E-mail opmerkingen:
Methode:

Sluiten na verificatie:

Categorie:
Betreft:

Oorzaakanalyse:
Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met
andere meldingen?
Meldingnummers:
Heeft het voorval geleid
tot een tout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanmaken:
Oplossing:

$KAM

j Ja Nee
a Actietermijn: , 5 dagen

(Stafafdelingen)

( Sequentieel Parallel

® Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het
incident

• 01. Kwaliteit
• 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

• Onbekendheid dat schaduwen aantoonbaar moet zijn.
a 02. Afwijking van document
a 01. Incident
• @Ja. Nee

a tJJ Nee

• a AU-00267
• JaNee

Categorie oplossing:

a 31 oktober2ol3

vakantie

• *Ja(Nee

a Groep bekend gemaakt met registratie en schaduwrichtlijnen
Nieuwe groepsafspraken gemaakt om schaduwen aantoonbaar te maken.
Operationaliteit gecheckt d.m.v. audit door KAM-coordinator. Vastgesteld dat schaduwen nu
aantoonbaar is uitgevoerd.

a 01. Aanpassing standaard werkwijze
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—Is het voorval-hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 8 oktober 2013 14:44:12 ging (Stafafdelingen) akkoord.
Op 14 augustus 2013 9:11:22 ging (Stafafdelingen) niet akkoord: zie mijn mail
van vandaag

Printed with Quality On-Cine@ Application Platform.
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Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen: 15-04-2013 afspraak bij werkoverleg

- Actie: Derk past de template van het logboek aan en zorgt dat deze in 3 geladen
wordt.
- Actie: - past de template van het meetplan aan en zorgt dat deze in geladen
wordt.
1 8-4-2013: — heeft het zaaklogtemplate aangepast, zodat er ook een hokje voor een
paraaf in zit. I heeft de zaakaanmaaktool ge-update zodat het met het nieuwe template
om kan gaan.
16-07-2013 check template zit in promis. (‘ heeft versiebeheer) check meetplan
heeft versiebeheer.

Verificatie gewenst: Ja %) Nee

Categorie: , 01. Kwaliteit
Betreft: • 99. Overig
Omschrijving overige • versiebeheer logboek
betreft:

Oorzaakanalyse: • Veel mondelinge afspraken en weinig registratie door kleinschaligheid van de groep.
Oorzaak: 02. Afwijking van fl” document
Omvang: • 03. Structureel voor net deskundigheidsgebied
Had hetvoorval Ja Nee
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja (1 Neetot een fout9

Geplande • 4 oktober 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject IS Ja () Neeaanmaken:
Oplossing: • 1. Uitleg over beheer van documenten.

2. Versiebeheer geoptimaliseerd
3. Optimalisatie van de borging over de kwaliteit van de spreadsheets

Categorie oplossing: • 99. Overig
Operationaliteit: Op 16-07-2013 gecheckt of versiebeheer toegepast wordt, dit is het geval.
Categorie • 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-CineIS Application Platform.
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Titel: BOB - er is wel documentatie, Nummer: AU-00265
maar deze wordt niet beheerd

Doorlooptijd: 69 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 25juli 2013 15:48:04
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 11 april 2013 15:48:04
Type melding: Audit
Intern/extern:

? Intern Extern
Afdeling: • Digitale technologie en biometrie
Productgroep:
Verrichting: • niet geaccrediteerde verrichting beeld
Criterium: • 5.4.1
Korte omschrijving: • BOB - er is wel documentatie, maar deze wordt niet beheerd
Uitvoerige omschrijving: idem
Gradatie: B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

http://qol.nfi.minjus.nl/%7B203d07 11 ftha3$f9%7D1 20-3-2014
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Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanmaken:
Oplossing:

Categorie oplossing:
Is het voorval hersteld?:

Quality On-Line document Page 2 of 3

Leesrechten:
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:

• Audit

Hoog ‘J Medium Laag
(Digitale technologie & biometrie)

$KAM

Ja Nee
Verificateur(s): Actietermijn: • 5 dagen

(Stafafdelingen)
E-mail opmerkingen:
Methode

‘ Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie: Ci Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het

incident

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 03. Competenties/opleiding/inwerken

Oorzaakanalyse: • Door samenvoegen van 2 documenten is traject en voortgang niet meer helder
Oorzaak: • 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: • 01. Incident
Had het voorval Ja ) Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Nee

Ja (!!) Nee

• 31 oktober2ol3

vakantie

:JajNee

• De documenten zijn gescheiden; 1 document met ebschrijving eindtermen en 1 document met
beschrijving van een inwerkplan.

• 99. Overig
• 01. Ja, voorval is hersteld
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Titel: Wel eindtermen geen Nummer: AU-00266
inwerkplan hoe deze
eindtermen te bereiken

Doorlooptijd: 75 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 25 fuli 2013 15:50:59
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & rrocesmanagement
Datum voorval: 11 april 2013 15:50:59
Type melding: Audit
Intern/extern: ) Intern Extern
Afdeling: Digitale technologie en biometrie
Productgroep:
Verrichting: niet geaccrediteerde verrichting
Criterium: 5.2
Korte omschrijving: Wel eindtermen geen inwerkplan hoe deze eindtermen te bereiken
Uitvoerige omschrijving: :wel eindtermen geen inwerkplan hoe deze eindtermen te bereiken
Gradatie: B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:
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Titel: Niet aantoonbaar dat Nummer: AU-00267
handmatige controle van de
juistheid van formules is
gecontroleerd

Doorlooptijd: 75 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 25 lull 2013 15:53:20
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & Procesmanagement
Datum voorval: 11 april 2013 15:53:20
Type melding: Audit
Intern/extern:

(! Intern Extern
Afdeling: • Digitale technologie en biometrie
Productgroep:
Verrichting: • niet geaccrediteerde verrichting beeld
Criterium: • 5.4.7
Korte omschrijving: • Niet aantoonbaar dat handmatige controle van de juistheid van formules is gecontroleerd
Uitvoerige omschrijving: • Bij snelheidsberekeningen in spreadsheet wordt de juistheid van formules handmatig

gecontroleerd, maar het felt dat het gebeurd is is niet aantoonbaar.
Gradatie: B

Coordinator: ‘(Diqitale technologie & biometrie)
Bericht naar: NFl)

NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coörd I natie

Type melding: • Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
Coordinator: (Digitale technologie & biometrle)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: • 5 dagen

E-mail opmerkingen:
Methode:

Sequentleel Parallel
Sluiten na verificatie:

Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het
incident

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Oorzaakanalyse: • Ten eerste onbekendheid over het aantoonbaarmaken van schaduwen.
Ten tweede werd het onderzoek te weinig uitgevoerd om een gestandaardiseerd sjabloon te
maken. Met het oog op een klelnere foutkans wordt de meettabel nu toch gestandaardiseerd.

Oorzaak: , 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: • 02. Structureel voor deze verrichting
Had hetvoorval • ® Ja Neebetrekktng op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Meldingnummers: • AU-00263 en AU-00265
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout?:

Geplande 31 oktober20l3
afrondingsdatum:
Reden wijziging vakantie
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject • Ja Neeaanmaken:
Oplossing: • groep bekend gemaakt met schaduw en registratie richtlijnen

Meettabel gestandaardiseerd en formules beveiligd
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-Categorie oplossing: 00. Ov2rig
Operationaliteit: Gecheckt of registratie richtlijnen bekend zijn en of formules beveiligd zijn, beiden is het geval

Categorie ® 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: , 02. Niet nodig

Verifi catie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 8 oktober 2013 14:58:07 ging fStafafdelingen) akkoord.

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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Titel: 00017 Op enkele Nummer: AU-00268
punten komt de nhoud van
het document niet overeen
met de praktijk.

Doorlooptijd: 43 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 13 aucustus 2013 11:08:36
Melder: (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane biologische sporen
Datum voorval: 31 juli 2013 11:08:36
Type melding: Audit
Intern/extern: ( Intern Extern
Afdeling: a Humane biologische sporen
Productgroep:
Verrichting: a Alu kwant
Criterium: a 5.4.1-4
Korte omschrijving: a -00017 Op enkele punten komt de inhoud van het document niet overeen met de

praKtijk.
Uitvoerige omschrijving: 4.1 De beschreven instellingen van, zijn niet overeenkomstig met de

instellingen op de
4.3 beschrijft dat de back p opsiag van ruwe data plaatsvindt. De laatste back up
dateert van 2011 en betreft slechts 3 van de
6: het vb laat een intercept zien van 29 welke vermoedeiijK niet hcnrt bij de A:
in tabel 4 staat into over de vernoemd die horen bij de

Gradatie: B

Coordinator: a (Humane biologische sporen)
Bericht naar: n-- (Medewerker NFl)

Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: a Audit
Prioriteit

Hooq Medium Laag
CoOrdinator: (Humane biologische sporen)

Leesrechten: $KAM
‘Medewerker NFl)

Opmerkingen: ddlO-09-2012 : geheugensteuntje gestuurd naar
ddl6-09-2013. : actie onvoldoende afgehandeld en teruggeplaatst naar
dd23-09-2013. . heeft actie te Iaat afgerond, de deadline is niet gehaald
en verschoven naar 26-09-2013

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 02. SVO beheer/beheersing gegevens/chain of custody

Oorzaakanalyse: a Betreft menselijk handelen/vergissingen.
Omvang mbt de back up: het betrof hier een specitieke backup van lokaal opgeslagen
ruwe data (kwantiticering) waarop geen analyse meer hoeft plaats te vinden. Direct na
afloop van de bepaling wordt de data beoordeeld en worden relevante
kwantificeringsdata teruggekoppeld naar in alle andere gevallen van DNA
Profilering wordt de ruwe data gekopieerd naar net netwerk om vervolgens vanaf
netwerklokatie opnieuw bewerkt en geinterpreteerd te worden. Backup van
netwerkdata wordt door l&A verzorgd en aldaar gecontroleerd.

Oorzaak: • 07. Menselijk handelen, overig
Waar is het voorval • 06. HBS: DNA lab
ontstaan?:
Oorzaak voorval per a 15. Menselijk handelen
apparaatl methode!
verrichting:
Omvang: a 01. Incident
Had het voorval

Ja Nee
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-betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met Ja Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja Nee
tot een fout?:

Geplande • 26 september 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging zie opm. veld
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: • Er is een nieuwe versie van document -00017 ingebruik genomen:

“-ie 16 (13-aug-2013l:. Hid 4: § 4.1.1. Instellingen voor de
aangepast naar § 4.3. Beveiliging en back-up van de iogfiles en irotocollen

verwijderd § 4.3. Nieuwe real-time 8381 toegevoegd Hfd 5: § 5.3.1 Goedkeuring
standaardreeks aftekenen op kwantificeer werklijst • Hfd 6: § 6.1 Afbeeldingen
verwijderd. Hid 6: § 6.1 label 4 waardes aangepast naar instellingen• Hid 6: §
6.1 Slope waardes aangepast van humaan naar -3,6 en voor iiiale naar -3.8 • Hfd 6: §
6.1 lnterpretatie van blanco verwijderd • Hid 6: § 6.2 Wat te doen bij een aiwijkende
standaardreeks is deels verplaatst naar § 6.1 • Hfd 6: § 6.2 Afbeelding bij wat te doen
bij een afwijkende standaardreeks is verwijderd
De back-up van data is uitgevoerd en wordt weer maandelijks uitgevoerd voor nieuwe
data door de apparaatlruimteverantwoordelijke.

Categorie oplossing: ., 99. Overig
Is het voorval hersteld?: • 01. Ja, voorval is hersteld

Ja Nee, geen consequenties NFl rapport

Potentiële ernstscore: 01. Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport

Daadwerkelijk gevoig: 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor
de conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-Linef Application Platform.
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Titel: Opmerkingen t.a.v. het Nummer: AU-00269
validatierapport

Doorlooptijd: 37 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 13 auqustus 2013 11:20:25
Melder: a Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane bioiogische sporen
Datum voorval: a 31 juli 2013 11:20:25
Type melding: a Audit
Intern/extern: a Intern Extern
Afdeling: a Humane biologische sporen
Productgroep:
Verrichting: a Alu kwant
Criterium: 5.4.5
Korte omschrijving: Opmerkingen t.a.v. het validatierapport
Uitvoerige omschrijving: In het validatierapport is onvoldoende vastgelegd of de verwachte criteria genoemd bij de

prestatiekenmerken in het validatieplan zijn behaald.
Voorbeelden:
Criteria precisie: R2 >0,99, in validatierapport wordt niet aangegeven of het criteria is gehaald.
(Het resultaat laat waarden zien van 0,99 dus criteria is niet gehaald. In -00017 staat
0,99 als criteria aangegeven).
Criteria juistheid: piekhoogte <20%, in rapport staat resultaat niet vermeld.
In plan criteria reproduceerbaarheid spreiding < 10 % in rapport staat resultaat niet vermeld

In de validatie staat niet vastgelegd waarom bepaalde ranges zijn vastgesteld.
Voorbeelden:
In -00017 staat intercept aangegeven totaal ± 20, male ± 23. In het validatieplan staan
hier geen criteria voor aangegeven, het resultaat Iaat waarden zien van totaal ± 18, male ±
23. De reden voor de wijziging is niet benoemd.

Tijdens de validatie worden slopes gevonden tussen -3.2 en -3.6. Het is niet vastgelegd
waarom de waarde tussen -2.9 en -3.8 is bepaald, In -00017 staan andere slopes
aangegeven.

Gradatie: a B

Coordinator: I (Humane biologische sporen)
Bericht naar: ) (Medewerker NFl)

r (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördi natie

Type melding: a Audit
Priorateit

Hoog Medium Laag
Coordinator: (Humane biologische sporen)

Leesrechten: SKAM
‘Medewerker NFl)

Opmerkingen: ddiO-09-2013 : geheugensteuntje gestuurd naar
De deadline is verlopen, deze is verschoven naar 18-09-2013.

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 12.Validatie

Oorzaakanalyse: a Het validatieplan is opgesteld voor het gehele traject - ... en met
waarbij voor het beoordelen van de verschillende prestatiekenmerken de ri”ciiltaten van

de gehele DNA profilering get”1ikt A,nrden. Omdat tussentijds besloten is om de
los van de in gebruik te nemen zijn de prestatiekenmerken

anuers apaald voor deze eel) validatie, meer in lijn met de kwantificeermethode. Per abuis
is dit administratief onvoldoende vastgelegd.

Oorzaak: 99. Overig
Waar is het voorval • 06. HBS: DNA lab
ontstaan?:
Oorzaak voorval per a 15. Menselijk handelen
apparaaU methode/
verrichting:
Omvang: • 01. Incident
Had hetvoorval a Ja ( Neebetrekking op meerdere
zaken?:
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-Is er een relatie met Ja Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja ) Nee
tot een fout?:

Geplande • 18 september 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging zie opmerkingenveld
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: • Aan het validatieverslag is een addendum toegevoegd cm constateringen t.a.v. precisie ijklijn,

intercept en slopeairden te verduidelijken/corrigeren.
In de eindvalidatie worden de prestatiekenmerken zoals omschreven in
het validatieplan alien beoordeela en getoetst aan de opgegeven criteria.

Categorie oplossing: a 99. Overig
Is het voorval hersteld?: a 01. Ja, voorval is hersteld
Is het voorval in a Ja Nee geen consequenties NFl rapport
rapportage vermeld?:
Potentiële ernstscore: a 01. Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport
Daadwerkelijk gevolg: a 01. Het gemeide voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor de

conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.
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Titel: een aantal zaken ten aanzien Nummer: AU-00270
van de directiebeoordeling
voldeden niet

Doorlooptijd: 194 dagen

Registratie

Meidingsdatum: 14 auaustus 2013 12:41:56
Melder: - ‘(Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit rrocesmanagement
Datum voorval: 9 augustus 2013 12:41:56
Type melding: Audit
lntern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Kwaliteit & Procesmanagement I Kwaliteit
Productgroep:
Verrichting: nvt
Criterium: • 4.14
Korte omschrijving: een aantal zaken ten aanzien van de directiebeoordeling voldeden niet
Uitvoerige omschrijving: Tijdens de audit is uitgebreid ingegaan op de directiebeoordeling 2012. Hierbij werd een

aantal tekortkomingen cq afwijkingen geconstateerd m.b.t. de eisen in 1S017025 en het
gestelde in het KHB. Dit is gehonoreerd met een B.

De volgende constateringen werden gedaan:
- De daadwerkelijke rol van de directie bij het vaststellen van de directiebeoordeling is niet
geheel duidelijk. Een beschrijving van de afgelegde route met dateringen zou erg informatief
zijn.
- Het beeld van de beperkte rol van de directie wordt verstrekt door de mandatering van de
verantwoordelijk voor kwaliteits-aangelegenheden aan het hoofd KPM. Deze mandatering is
overigens niet terug te vinden in het KHB waar de directie als verantwoordelijke staat
aangemerkt.
- De directiebeoordeling is erg operationeel gericht. Mede door de wat korte teksten krijgt het
daardoor het karakter van een summary. In aanvuiling hierop zou een beoordeling van meer
beschouwende aard over het functioneren van het kwaliteitssysteem (in grote Iijnen) m.b.t.
doel en realisaties op zijn plaats zijn.
- Vergelijking van de hoofdstukindeling van de directiebeoordeling met de eisen geformuleerd
in 4.15.1 van ISO1 7025 Iaat zien dat niet alle aspecten worden gecoverd. Ook zou een
systematische beoordeling van de doelstellingen zoals vermeld in de directieverkiaring van
het KHB zinvol zijn.
- De titels van de tabellen zijn niet altijd even duidelijk (zie bijv. 2.3 op pagina 11). Gaat het
om afgeronde of voorgenomen acties? Wordt gerefereerd aan de directiebeoordeling over het
jaar 2011 of 2012? Wat zijn de deadlines?
- Er is wat veel focus op het proces en wat minder op de inhoud. Er wordt bijvoorbeeld niet
ingegaan op de N Fl-scores van de ringonderzoeken waaraan is deelgenomen (blz. 18). Ook
op de inhoud van interne meldingen (blz. 14) en feedback van klanten (blz. 20) wordt niet
ingegaan.
- Terminologie is te standaardiseren. Maak een keus voor managementreview of
directiebeoordeling, en vermijd andere termen zoals managementsummary.
- Paginering ontbreekt op de even pagina’s.
- Met geringe inspanningen kunnen slordigheden in lay-out en tekst worden verholpen.

Gradatie: B

Coordinator: (Stafafdelingen)
Bericht naar: - (Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Stafafdelingen)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja i) Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten)

Oorzaakanalyse: • door drukte zijn een aantal fouten geslopen in de tekst
Oorzaak: 06. Menselijk handelen, administratief

http://qol.nfi.minjus.nl/%7B202 1 5f1eff39a939%7D1 20-3-2014



Quality On-Line document Page 2 of 2

-Omvang: 01. lncidrt
Had het voorval
betrekking op meerdere

a ee

zaken?:
Is er een relatie met Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ia Nee
toteenfout?:

Geplande 11 september2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging vergeten de melding te sluiten
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: De directiebeoordeling is aangepast
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality Qn-Line@ Application Platform.
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Doorlooptijd:

Registratie

back-up procedure beschreven Nummer:
voor data van het bij de GC MS
wordt niet altijd gevolgd
1 dagen

Intern ( Extern
Forensisch Chemisch Onderzoek
Chemisch Identificatie Onderzoek
verrichting 7

a 5.4.7
back-up procedure beschreven voor data van het bij de GC MS wordt niet altijd gevolgd
Bij verrichting 7 identification of volatile organic components by headspace gas
chromatography with mass spectrometry’ wordt een back-up procedure beschreven voor data
van het bij de GC MS behorende apparaat in hoofdstuk 11 van procedure 223211. Hierin
wordt beschreven dat elke 2 maanden een back up wordt uitgevoerd. Deze back up
procedure wordt in de praktijk niet altijd gevolgd (laatste back up in 2013 is uitgevoerd op 8
maart 2013). De gevolgde werkwijze is tegenstrijdig met de eigen procedure en de procedure
voor de beveiliging van de gegevens is niet juist geImplementeerd is, zie hoofdstuk 5.4.7.2.b
van de ISO/IEC 17025).

• B

(Forensisch Chemisch Onderzoek)
(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

uiterste daum opheffen afwijkingen rond 15 sepember

JF Nee
Verificateur(s): • Actietermijn: • 3 dagen

(Medewerker N[l)
E-mail opmerkingen:
Methode: () Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie

Ja het incident zal gesloten worden na verificatie Nee de coordinator sluit het
incident

• 01. Kwaliteit
• 05. Uitvoering onderzoek

Categorie:
Betreft:

Oorzaakanalyse:
Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aan maken:
Oplossing:

• nvt is dubbel ingevoerd
• 02. Afwijking van - document
• 01. Incident

Ja Nee

• JaNee

•

- Ja Nee

Quality On-Line document

Titel:

Page 1 of 2

AU-00271

27 tioustus 2013 8:07:54
• (Stafafdelingen)

Kwaiiteit & Procesmanagement
• 27 juni 2013 8:07:54
• Audit

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

CoOrdinator:

Leesrechten:
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:

• Audit

Hoog Medium Laag
•

‘ fForensisch Chemisch Onderzoek)

$KAM
is dubbel ingevoerd

• 24september2ol3

• JaNee

• nvt dubbel ingeveord

http://qol.nfi.minjus.nll%7B2020702dfe0al8eb%7D1 20-3-2014
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-Categorie oplossing: Aanpassing standaard werkwij6
Is het voorval hersteld?: • 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Linee Application Platform.
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Titel: vervaldata chemicalien voldoen Nummer: AU-00272
niet

Doorlooptijd: 20 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 27 augustus 2013 8:34:13
Melder: a (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit & i-rocesmanagement
Datum voorval: 27juni 2013 8:34:13
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Verdovende middelen
Verrichting: a nvt
Criterium: a 4.6.2
Korte omschrijving: a vervaldata chemicalien voldoen niet
Uitvoerige omschrijving: a De vervaldatum op de gebruiksflacons ferrichloride, Rybal en zilvernitraat komen niet overeen

met de vervaldata op de vooraadflessen. De vervaldata zijn niet gelijk en voldoen daarbij niet
aan de aangegeven eisen.

Gradatie: B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

CoärdInatie

Type melding: a Audit
Prioriteit @ Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
$VM

Oprnerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Verificateur(s): Actietermijn: a 2 dagen
(Medewerker NA)

E-mail opmerkingen:
Methode: c) Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie: ) Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coOrdinator sluit het

incident

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 02. SVO beheer/beheersing gegevens/chain of custody

Oorzaakanalyse: a Bij de bereiding van een nieuwe hoofdvoorraad is er bij het uitvullen op de werkvoorraad
flacons geen nieuwe vervaldatum gezet. Houdbaarheid hoofdvoorraad was akkoord.

Oorzaak: a 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: a 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid • Ja Neetot een fouU’

Geplande a 24 september 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja Neeaanmaken:
Oplossing: a Op de “gebruiksflacons” is een label geplakt met de tekst “voor vervaldatum zie oplossingen

overzicht”.
Tevens is een oplossingen overzicht” gemaakt met alle gebruikte reagentia en oplossingen.
Hierop staat per oplossing de houdbaarheidstermijn vermeld en moet de analist bij maken van
een nieuwe oplossing zijn initialen en de bereidingsdatum vermelden
Drie maal per jaar krijgt de kwaliteit coordinator een herinnering van om te
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Quality On-Line document Page 2 of 2

controleren or er Dinnenkort oplossingen veriopen. ra aeze controle woraen evntiak acties
uitgezet en wordt op het overzicht afgetekend dat de controle is uitgevoerd.
Om iedereen op te hoogte te stellen van de nieuwe werkwijze is naar iedereen van
productgroep VM een
E-mail verstuurd.

Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 16 september 2013 9:09:20 ging (Medewerker NFl) akkoord.

Printed with Quality On-CmetS Application Platform.

http://qol.nfLminjus.nlJ%7B20200a8dfe66547 1 %7D1 20-3-2014



werkvoorschrift 250701 wordt Nummer:
niet meer gebruikt (DLC)

Doorlooptijd: 14 dagen

Registratie

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

27 augustus 2013 8:37:38
(Stafafdelingen)

KwaHteit & Procesmanagement
27 juni 2013 8:37:38
Audit

Intern ) Extern
Forensisch Chemisch Onderzoek
Verdovende middelen
verrichting 14
5.4.1
werkvoorschrift 250701 wordt niet meer gebruikt (DLC)
Het DLC onderzoek zoals beschreven in voorschrift 250701 wordt niet meer uitgevoerd. Het
werkvoorschrift komt daarmee niet overeen met de werkwijze. Het laboratorium moet
geschikte methoden en procedures toepassen.

• B

• Audit

(Forensisch Chemisch Onderzoek)
(Medewerker NFl)

!) Hoog Medium Laag
(Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten:

Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Verificateur(s):

E-mail opmerkingen:
Methode:

Sluiten na verificatie:

Categorie:
Betreft:

Oorzaakanalyse:

Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanma ken:
Oplossing:
Categorie oplossing:
Is het voorval hersteld?:

Quality On-Line document

Titel:

Page 1 of 2

AU-00273

$KAM
$VM

Ja Nee
Actietermijn:

(MedewerKer NFl)

Sequentieel Parallel

Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie
incident

01. Kwaliteit
06. Procedures/werkvoorschriften ( documenten)

• 2 dagen

Nee, de coordinator sluit het

• Tijdens verleg van 8-1 -201 1 is besloten geen DLC meer uit te voeren op
psilocine/psilocybine bevattende paddenstoelen en het werkvoorschrift van paddos niet aan
te passen omdat er een LC-MS methode opgezet gaat worden.

• 04. Capaciteitlplanning
• 01. Incident
• Ja Nee

• Ja(Nee

Ja®Nee

a 24september2ol3

a Ja ) Nee

• Werkvoorschrift is herzien, DLC analyse is verwijderd verder nog tekstuele aanpassingen
• 01. Aanpassing standaard werkwijze
• 01. Ja, voorval is hersteld

http:IlqoLnfi.minjus.nlJ%7B20 1 th2 1 dffb0dfb$%7D/ 20-3-2014
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Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 10 september2013 15:08:15 ging Medewerker NFl) akkoord.

Printed with Quality On-Lineclil Application Platform.
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Titel: technische leiding is niet Nummer: AU-00274
besch reven

Doorlooptijd: 43 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 27 augustus 2013 8:46:19
Melder: a (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaiiteit a Procesmanagement
Datum voorval: 27juni 2013 8:46:19
Type melding: Audit
Intern/extern:

intern Extern
Afdeling: Kwaiiteit & Procesmanagement I Kwallteit
Productgroep:
Verrichting: ® nvt
Criterium: ® 4.2.6
Korte omschrijving: • technische leiding is niet beschreven
Uitvoerige omschrijving: ® Het kwaliteitshandboek en andere documenten geven geen informatie over de organisatie

van de technische leiding bij het NFL
Dit wijkt af van de eis dat de functies en verantwoordeiijkheden van de technische leiding in
het kwaiiteitshandboek moeten zijn gedefinieerd.

Gradatie: B

Coordinator: (Stafaldelingen)
Bericht naar: (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: ® Audit
Prioriteit

Hoog ! Medium Laag
CoOrdinator: (Stafafdelingen)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Categorie: • 01. Kwaiiteit
Betreft: ® 13. Verantwoordeiijkheden/bevoegdheden/werkverdeiing

Oorzaakanalyse: ® zie 4X0 formulier
Oorzaak: a 99. Overig
Omvang: ® 05. Structureel voor het NFl
Had het voorval

Ja (- Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja Neetot een fout?:

Geplande • 24 september 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja J Neeaan maken:
Oplossing: zie 4x0 formulier
Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit: zie 4X0 formulier
Categorie 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: • 04. Niet van toepassing

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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Titel: kwalificaties van auditoren niet Nummer: AU-00275
benoemd

Doorlooptijd: 43 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 27 augustus 2013 8:48:56
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaliteit a Procesmanagement
Datum voorval: • 27 augustus 2013 8:48:56
Type melding: • Audit
Intern/extern: a Intern (9) Extern
Afdeling: ® Kwaliteit & Procesmanagement/ Kwaliteit
Productgroep:
Verrichting: a nvt
Criterium: ® 4.14.1
Korte omschrijving: ® kwalificaties van auditoren niet benoemd
Uitvoerige omschrijving: ® Procedure 00035 geeft niet aan wie verantwoordelijk is voor de toekenning van de

kwalificatie voor interne auditor.
De Iaatste keer heeft de stuurgroep het kwalificeren bepaald en het afdelingshoofd de
beschikbaarheid.
De verantwoordelijkheid voor verlenen van de kwalificatie interne auditor is niet vastgelegd

Gradatie: a B

Coordinator: (Stafafdelingen)
Bericht naar: (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coärd I natie

Type melding: a Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Stafafdelingen)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja €) Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: a 03. Competenties/opleiding/inwerken

Oorzaakanalyse: ® zie 4x0 formulier
Oorzaak: ® 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: a 05. Structureel voor het NFl
Had het voorval

Ja g Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja Neetot een fout?:

Geplande ® 24 september 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja Neeaanmaken:
Oplossing: a zie 4x0 formulier
Categorie oplossing: a 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit:
Categorie 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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niet alle criteria worden jaarlijks Nummer: AU-00276
geaudit

Doorlooptijd: 43 dagen

Registratie

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

27 augustus 2013 8:52:23
Stafafdelingen)

Kwaliteit & Procesmanagement
27juni 2013 8:52:23
Audit

Intern ® Extern
Kwaliteit & Procesmanagement! Kwaliteit

nvt
4.14.1
niet alle criteria worden jaarlijks geaudit
De werkwijze voor interne audits is de afgelopen 2 jaar niet aan een interne audit
onderworpen.
De werkwijze voor de directiebeoordeling is de afgelopen 3 jaar niet aan een interne audit
onderworpen.
Dit wijkt af de eis dat het interne auditprogramma alle elementen van het
managementsysteem dient te bevatten, die conform de eigen procedure jaarlijks moet worden
gehouden.

Gradatie:

(De NEN-EN-ISO/IEC 17025 bevat de opmerking: De cyclus voor interne audits behoort
normaal gesproken in een jaar te worden afgerond.)

, B

Coordinator:
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Oorzaakanalyse:
Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
za ken?:
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanma ken:
Oplossing:
Categorie oplossing:
Operationaliteit:
Categorie
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?:

(Stafafdelingen)
(Medewerker NFl)

• zie 4x0 formulier
• 04. Capaciteit/planning
• 05. Structureel voor het NFl

JaNee

Quality On-Line document

Titel:

Page 1 of 2

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

Leesrechten:
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:

• Audit

Hoog ( Medium Laag
(Stafaldelingen)

$KAM

Ja (/} Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 99. Overig
Omschrijving overige • interne audits
betreft:

Ja Nee

Ja Nee

• 24 september 2013

Ja(?)Nee

• zie 4x0 formulier
• 01. Aanpassing standaard werkwijze

zie 4X0 formulier
• 99. Overig

01. Ja, voorval is hersteld
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Titel: auditverslagen zijn niet Nummer: AU-00277
gedetailleerd genoeg

Doorlooptijd: 43 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 27 augustus 2013 8:54:30
Melder: (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaiieit & Procesmanagement
Datum voorval: 27juni 2013 8:54:30
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Kwaliteit & Procesmanagement I Kwaliteit
Productgroep:
Verrichting: nvt
Criterium: 4.14.1.
Korte omschrijving: • auditverslagen zijn niet gedetailleerd genoeg
Uitvoerige omschrijving: • Auditverslagen (bijvoorbeeld 2013-021, -022, -024) bestaan voor een groot deel uit plusjes,

zonder nadere onderbouwing waarop de plusjes zijn gebaseerd.
Dit wijkt af van de els dat de bevindingen van een audit moeten worden geregistreerd.

Dit is nagenoeg een zelfde afwijking als uit onderzoek L146-C04.2
Gradatie: • B

Coordinator: (Stafafdelingen)
Bericht naar: (Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit:

Hoog @ Medium Laag
Coordinator: (Stafafdelingen)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 11. Rapportage

Oorzaakanalyse: • zie 4x0 formulier
Oorzaak: • 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: • 05. Structureel voor het NFl
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een fout’

Geplande , 24 september 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja Neeaan maken:
Oplossing: • zie 4x0 formulier
Categoric oplossing: • 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit: zie 4x0 formulier
Categoric • 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 03. Niet mogelijk

Printed with Quality Qn-Line@ Application Platform.
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Titel: Voor de nieuwe verrichting zijn Nummer: AU-00278
geen derdelijnscontrole en/of
tweedelijnscontrol resultaten te
overleggen.

Doorlooptijd: 29 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 3 september 013 15:15:29
Melder: - (Stafafdelingen)
Afdeling melder: Kwaiiteit & Procesmanagement
Datum voorval: 29 augustus 2013 15:15:29
Type melding: Audit
Intern/extern: a ntern Extern
Afdeling: a Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Toxicologielaboratorium
Verrichting: a Determination of Ethanol (in house method 01125)
Criterium: a 5.9.1
Korte omschrijving: • Voor de nieuwe verrichting zijn geen derdelijnscontrole en/of tweedelijnscontrol resultaten te

overleggen.
Uitvoerige omschrijving: a Voor de nieuwe verrichting zijn geen derdelijnscontrole en/of tweedelijnscontrol resultaten te

overleggen. De kwaliteitsbeheersing om de geldigheid van de uitgevoerde beproevingen te
bewaken is te onvolledig

Gradatie: a B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coörd i natie

Type melding: a Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja C) Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Oorzaakanalyse: a Ten tijden van de audit was er nog geen ringonderzoek binnengekomen voor onderzoek met
de nieuwe methode

Oorzaak: 99. Overig
Omvang: 01. Incident
Had het voorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja Neetot een fout9

Geplande a 1 oktober 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja Neeaanmaken:
Oplossing: • in september is er een ringonderzoek van CTS binnengekomen en geanalyseerd met de

nieuwe methode.
zie de bijiage voor de resultaten

Categorie oplossing: a 99. Overig
Is het voorval hersteld?: a 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-LineS Application Platform.
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Titel: Onjuiste statistische methode bij Nummer: AU-00279
onderzoek stabiliteit.

Doorlooptijd: 0 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 10 september 2013 12:52:39
Melder: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Afdeling melder: Forensisch Chernisch Onderzoek
Datum voorval: 10 september 2013 12:52:39
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek
Productgroep: Verdovende middelen
Verrichting: Bepaling van het organische verontreinigingen profiel van PMK oliën met GC-MS
Criterium: 5.4.5.2
Korte omschrijving: Onjuiste statistische methode bij onderzoek stabiliteit.
Uitvoerige omschrijving: Afwijking (objectieve waarneming en eenduidige beschrijving van de afwijking):

Bij het onderzoek naar de stabiliteit van organische verontreinigingen in PMK wordt de
relatieve standaarddeviatie berekend over de metingen op dag 1 — 22. Omdat de resultaten
bij trendmatige verandering niet normaal verdeeld zijn, is dit onjuist. De statistische methode
is niet geschikt voor het beoogde doel.

Gradatie: • B

Coordinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Forensisch Chemisch Onderzoek)

Leesrechten: $KAM
$VM

Opmerkingen:

Verificatie gewenst: ® Ja Nee
Verificateur(s): Actietermijn: • 2 dagen

eaewerer NFl)
E-mail opmerkingen:
Methode

I Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie: CØ Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het

incident

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 12. Validatie

Oorzaakanalyse: Bij het kiezen van de relatieve standaarddeviatie (RSD) is niet opgemerkt dat dit niet de juiste
statistische methode is.

Oorzaak: 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: 01. Incident
Had hetvoorval • Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja ) Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een lout’

Geplande 8 oktober 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ja ) Neeaanmaken:
Oplossing: • Bij het onderzoek naar de stabiliteit wordt nu gebruik gemaakt van de procentuele afwijking

t.o.v. dag 1.
Vergelijking resultaten stabiliteit volgens RSD en procentuele afwijking en vaststellen
definitieve componenten voor het vaststellen van het onzuiverheden patroon in PMK oliOn. Dit

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B201bc972ffd76$a9%7D1 20-3-2014
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— is be3chreven in het aanvullende vaidatierapport.
Bij het onderzoek naar de stabiliteit wordt flu gebruik gemaakt van de juiste statistische
methode.

Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: ® 01. Ja, voorval is hersteld

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 10 september 2013 15:08:46 ging (Medewerker NFl) akkoord.

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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Titel: Inhoudsopgave van een Nummer: AU-00280
zaakdossier wordt pas gemaakt
op het moment van archiveren,
risico op verlies dossierdelen

Doorlooptijd: 8 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 28 oktober 2013 7:56:51
Melder: (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humdne biologische sporen
Datum voorval: 8 oktober 2013 7:56:51
Type melding: Audit
Intern/extern: @) Intern Extern
Afdeling: Humane bioIogische sporen
Productgroep:
Verrichting: • Verwantschapsonderzoek
Criterium: • 4.13.1.2
Korte omschrijving: • Inhoudsopgave van een zaakdossier wordt pas gemaakt op het moment van archiveren,

risico op verlies dossierdelen
Uitvoerige omschrijving: • dd24-10-2013 pas defintieve rapportage ontvangen, vandaar dat registratie van dit auditpunt

niet eerder kon plaatsvinden:

Zie bevindingenformulier 1 (zie bijlage)
Gradatie: • B

Coordinator: (Humane bioiogische sporen)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Stafafdelingen)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
Coordinator: (Humane bioiogische sporen)

Leesrechten: $KAM
(Medewrrker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

Opmerkingen: ddOS-1 1-2013 :Resuitaat bespreking in MT, zie bijiage

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: • 01. Kwaiiteit
Betreft: , 02. SVO beheer/beheersing gegevens/chain of custody

Oorzaakanalyse: • Over het compleet zijn van de inhoudsopgave en het dossier is in het verieden meermalen
over gesproken.
Idealiter zou elke pagina van het dossier opvoigend moeten worden genummerd, het is niet
haalbaar deze pagina’s op voigorde te houden en daarom zuilen in de praktijk bepaaide
pagina’s worden samengevoegd waardoor de nummering niet meer logisch is. Ook zouden er
hierdoor problemen kunnen ontstaan bij overdracht van dossier informatie.
Een inhoudsopgave geeft aan dat er bijvoorbeeId 2 DNA profielen in een dossier zitten, als er
1 profiel per abuis uit het dossier gaat en een andere profiel (na extra onderzoek oid) zou
worden toegevoegd kiopt de inhoudsopgave nog steeds maar is de inhoud toch mogeIijk niet
meer compleet. Bij het wederom gebruiken/ aanvuIIen van een reeds afgesloten dossier vindt
geen aanpassing plaats van de inhoudsopgave. Een juiste inhoudsopgave garandeert niet dat
het dossier compleet is.
Er is in het verleden al afgesproken te wachten op invoering van het digitaai dossier.

Oorzaak: • 99. Overig
Waar is het voorval 05. HBS: deskundigen
ontstaan?:
Oorzaak voorval per 10. (Digitaai) dossier
apparaaU methode!
verrichting:
Omvang: • 01. incident
Had het voorval • Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met • Ja Neeandere meldingen?:

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B20 lb797efed 1 aac4%7D/ 20-3-2014
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-Heeft het voorval geleid — Nee
tot een fout?:

Geplande 25 november 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: , ddO4-11-2013 Het punt is in het MT-overleg besproken. Er is besloten om de huidige, sub

optimalo, procedure in stand te houden en de komst van het digitale dossier af te wachten.
Dit omdat het aanpassen van do huidige wijze, zeer arbeidsintensief zal zijn en tijdelijk van
aard.
Do insteek is om het écht goed te doen (by meer details over welke profielen) en dat is niet
realistisch.Daarnaast zal de inhoudsopgave van hot papioron dossier nooit do gehele zaak
woergeven, aangezion or ook onderzoeksresultaten alleen in ; aanwezig zijn.

Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: • 02. Niet nodig
Ish Va! Ja ‘ Nee, goon consequonties NFl rapport

Potentiële ernstscore: • 01. Hot gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport
Daadwerkelijk gevoig: 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor do

conclusie van hot NFl rapport

Printed with Quality On-LineS Application Platform.
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Onvoldoende versiebeheer Nummer:
Doorlooptijd: 100 dagen

Registratie

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

28 oktohe 2013 8:02:30
(Humane biologische sporen)

Humane bioiogische sporen
8 oktober 2013 8:02:30
Audit

Q) Intern Extern
Humane biologische sporen

• Verwantschapsonderzoek
4.3
Onvoldoende versiebeheer
dd24-10-2013 pas defintieve rapportage ontvangen, vandaar dat registratie van dit auditpunt
niet eerder kon plaatsvinden:

Zie bevindingenformulier 2:
Op 6-9-2013 is versie 6 van .00137 gebruiktterwijl op 15-8-13 versie 7 is vrijgegeven voor
gebruik.

Op DNA verwantschapsonderzoek Autosomaal profiel formulier is niet aantoonbaar
versiebeheer gevoerd.

Document met standaardzinnen voor IND verwantschapsonderzoek is niet onder
versiebeheer

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

• B

• Audit

(Humane biologische sporen)
(Medewerker NFl)
(Stafafdelingen)

Hoog Medium Laag
(Humane biologische sporen)

Leesrechten:

Opmerkingen:

$KAM

Quality On-Line document

Titel:

Page 1 of 2

AU-00281

‘Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

t (Medewerker NH)
Medewerker NFl)

dd2l-10-2013 mail naar betrokkenen met verzoek oude versies te verwijderen
dd28-10-2010 mail naar betrokkenen over aispraken, zie bijiage
dd28-10-2013 : nogmaals mail naar betrokkenen met verzoek oude versies te
verwijderen
dd28-10-2013 :Terugkoppeling vooronderzoek tav juiste versie gebruik bij formulieren,
zie bijiage
dd29-10-2013 Terugkoppeling juiste versie gebruik R&D, zie bijiage
dd29-10-2013 terugkoppeling versiebheer RNSzinnen HVC, zie bijiage
dd3l -10-2013 Terugkoppeling admini over juiste qebruik bij formulieren, zie bijiage
ddO4-11-2013 geheugensteuntje gestuurd naar hij geeft later die dag aan dat
de R&S zinnen voor de deskundiaen op de juiste wijze zijn aangepast.
ddO4-11-2013 : en ) geven aan dat de deskundigen, anders dan de
verwantschapsgroep gri voorraad ormulieren gebruiken, bovendien zijn zij via de mail
dd2l -1 0-2013 (zie bijlage)al geinformeerd dat er gelet moet worden op het gebruik van de
laaste versies.
ddO4-11-2013 : Rappel door iuiste versie gebmik bij verwantschapsdeskundigen.
Arkal heeft aartiven, dat , ) al de oude versies hebben weggedaan.
ddO5-1 1-2013 : Alleen het DNA lab heeff de controle op gebruik (en evt herstelactie)
van juiste versies toiinulieren nog niet geheel afgerond, hiermee staat de auditbevinding
langer dan 28 dnen (LSS afspraak) open.
ddOS-11 -2013 : Controle op juiste versie gebruik bij formulieren
verwantschapsonaerzoek is afgerond, zie bijlage
ddO6-1 1-2013 DNA lab gebruikt juiste versie formulieren, zie bijiage. Hierin stonden
nog wat constateringen, uit navraag blijkt bij blijkt dat deze zijn opgelost.
Rebis gevraagd of er gevolgen waren doordat verkeerde oude versies zijn gebruikt.--> nee
dd2l-01-2014 : ieeft aan dat het DNA lab bijna klaar is.
dd29-01 -2014. .: geeft aan dat het DNA lab klaar is, erwas miscommunicatie ze
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waren al eerder klaar, maar wilde meteen kijken of er nog formulieren waren die mogelijk
zouden kunnen komen te vervallen, dd290114 is een bevestiging gestuurd dat het DNA lab
klaaris.
De acties waren 06-11 -2013 opgelost, door miscommunicatie is dit auditpunt niet eerder
afgehandeld.

Verificatie gewenst: Ja Nee

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 99. Overig
Omschrijving overige versie beheer formulieren
betreft:

Oorzaakanalyse: Door menselijke vergissingen is nagelaten om bij vrijgifte van een nieuwe versie van een
formulier de oudere versies te verwijderen.
De omvang van dergelijke vergissingen speelt HBS breed.
Men was zich er niet van bewust om R&S zinnen documenten te voorzien van versiebeheer.
Het DNA verwantschapsonderzoek -. profiel formulier komt uit Dd21-1 0-
2013 gesproken met “ -. in rromis vindt (achter de schernien een apart
versiebeheerssysteem) bij alie formuiieren/sjablonen versiebeheer plaats. Deze versie is niet
altijd op de print zichtbaar. Dit geldt bij bijna alle afdelingen, een enkele afdeling heeft ervoor
gekozen om bij een gewijzigd formulier/sjabloon uit promis een versie aan te geven, deze
versie moet handmatig worden aangepast en loot niet vanzelfsprekend gelijk met het
versiebeheersysteem achter de schermen bij Dit is fout gevoelig. Bij het printen van
een formulieren/sjablonen uit wordt etcndaard de laatste versie getoond.
Er worden geen aanpassingen meer in uitgevoerd door de overgang naar een nieuw
LIMS, bovendien wordt het huidige versie beheer in als voldoende beschouwd.
van KPM is het hiermee eens.

Oorzaak: 07. Menselijk handelen, overig
Waar is het voorval 99. Overig
ontstaan?:
Overige ontstaansplek HBS totaal
voorval:
Oorzaak voorval per 02. Adm. verwerking
apparaaU methodel
verrichting:
Omvang: 04. Structureel voor de afdeling
Had het voorval N
betrekking op meerdere

a ee

zaken?:
Is er een relatie met Ja Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid • Ja Nee
tot een fout?:

Geplande 25 november2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Ne
aanmaken:

e

Oplossing: Oude versies van formulieren zijn HBS breed verwijderd. Het gebruik van oude versies van
formulieren heeft verder geen gevolgen gehad.
Op 28 oktober 2013 is een mail rondgestuurd hoe het versiebeheer van R&S zinnen geregeld
moet worden. De uitvoering hiervan is bevestigd.
Vanaf heden zal de controle op het juiste versiegebruik van de formulieren twee keer per jaar
plaatsvinden, dit is vastgelegd in het kwaliteitsborgingsoverzicht

Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit: Zie het kwaliteitsborgingsoverzicht.
Categorie • 99. Overig
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld
Is het voorval in Ja Nee geen consequenties NFl rapport
rapportage vermeld?:
Potentiële ernstscore: 01. Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport
Daadwerkelijk gevoig: • 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor de

conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-Linw5 Application Platform.
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Titel: Resultaat/conclusie niet Nummer: AU-00282
ingevuld, schaduw van checklist
is niet aantoonbaar

Doorlooptijd: 3 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 28 oktober 2013 8:07:43
Melder: Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane biologische sporen
Datum voorval: a 8 oktober 2013 8:07:43
Type melding: a Audit
Intern/extern: a Intern Extern
Afdeling: • Humane biologische sporen
Productgroep:
Verrichting: Verwantschapsonderzoek
Criterium: 5.4.7
Korte omschrijving: Resultaat/conclusie niet ingevuld, schaduw van checklist is niet aantoonbaar
Uitvoerige omschrijving: dd24-10-2013 pas defintieve rapportage ontvangen, vandaar dat registratie van dit auditpunt

niet eerder kon plaatsvinden:

Zie bevindinoenformulier 3:
In zaak is resultaatlconclusie niet ingevuld in waarnemingsformulier

haduw van checklist is niet aantoonbaar
Gradatie: B

Coordinator: (Humane biologische sporen)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

-
(Stafafdelingen)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: a Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: - (Humane biologische sporen)

Leesrechten: $KAM
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja P: Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: a 06. Procedures/werkvoorschriften ( documenten)

Oorzaakanalyse: a Het resultaat/ conclusie veld werd niet altijd consequent ingevuld omdat dit veelal ook al
ergens anders werd vastgelegd.

;etrof een spoedzaak die via de Jep was geschaduwd, de mailbevestiging
hervan ws in het dossier aanwezig, per abuis is vergeten om op de plaats waar de schaduw
(op de checklist) had moeten aftekenen te verwijzen naar deze mail.

Oorzaak: a 07. Menselijk handelen, overig
Waar is het voorval a 05. HBS: deskundigen
ontstaan?:
Oorzaak voorval per 15. Menselijk handelen
apparaat/ methode!
verrichting:
Omvang: a 01. Incident
Had hetvoorval a Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja Neetot een fout

Geplande a 25 november2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
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-Verbeter- Nee
aanmaken:
Oplossing: -00137 is aanaeoast, hierbij is het yak “Resultaat en Conclusie” gewijzigd in

“Opmerkingen”. 00137 is aangepast en 31-10-2013 geautoriseerd.

Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld
Is het voorval fl Ja Nee geen consequenties NFl rapport
rapportage vermeld?:
Potentiële ernstscore: 01. Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport
Daadwerkelijk gevoig: 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor de

conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-Cine@ Application Platform.
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Titel: Twijfelprocedure is niet expliciet Nummer: AU-00283
in document genoemd

Doorlooptijd: 3 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 28 oktuher 2013 8:12:48
Melder:

-. (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane bioiogische sporen
Datum voorval: • 8 oktober 2013 8:12:48
Type melding: • Audit
lntern/extern: ® Extern
Afdeling: Humane biologische sporen
Productgroep:
Verrichting: Verwantschapsonderzoek
Criterium: 5.4.1.
Korte omschrijving: Twijfelprocedure is niet expliciet in document genoemd
Uitvoerige omschrijving: dd24-10-2013 pas defintieve rapportage ontvangen, vandaar dat registratie van dit auditpunt

niet eerdet kon plaatsvinden:
Zie bevindinqenformulier 4:
DNA V.0. 507
Hst 6: In procedure staat niet beschreven hoe te handelen als deskundige het niet eens zijn
over conclusies (twijfelprocedure expliciet noemen is opgenomen in KHB)

Gradatie: B

Coordinator: (Humane biologische sporen)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

fStafafdelingen)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
Coordinator: (Humane biologische sporen)

Leesrechten: $KAM
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
Opmerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: • 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten)

Oorzaakanalyse: • Door een menselijke vergissing is vergeten te verwijzen naar 00320.
Oorzaak: , 07. Menselijk handelen, overig
Waar is het voorval 05. HBS: deskundigen
ontstaan?:
Oorzaak voorval per 15. Menselijk handelen
apparaat/ methode!
verrichting:
Omvang: 01. Incident
Had hetvoorval

Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetoteenfout?:

Geplande 25 november 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject I : Ja ø) Neeaanmaken: —

Oplossing: • De verwijzing naar .-J0320 is opgenomen in 00507 welke 31-10-2013 is
geautoriseerd.

Categorie oplossing: 99. Overig
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-Is het voorval her3teld?: 01. Ja, voorval is hersteld
Is het voorval in a ]a ( Nee geen consequenties NFl rapport
rapportage vermeld?:
Potentiële ernstscore: 01. Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport

Daadwerkelijk gevoig: a 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor de
conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-Linecf.l Application Platform.
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Titel:

Doorlooptijd:

Registratie

Software niet onder
versiebeheer, PC onvoldoende
beveiligd
100 dagen

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving: •

28 oktober 2013 8:16:31
• (Humane biologische sporen)

Humane biologische sporen
8 oktober 2013 8:16:31
Audit

Intern Extern
Humane biologische sporen

Verwantschapsonderzoek
1 5.4.7

Software niet onder versiebeheer, PC onvoldoende beveiligd
dd24-10-2013 pas defintieve rapportage ontvangen, vandaar dat registratie van dit auditpunt
niet eerder kon plaatsvinden:

Zie bevindingenformulier 5:
deel A:
Familial search
Computer simulatie software is niet onder versie beheer

deel B:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

(Humane biologische sporen)
(Medewerker NFl)
(Stafafdelingen)

Verificatie gewenst:

ddOl-11-52013,
ddO5-1 1-2013
gerealiseerd, u
ddOl -12-2013
moesten.
ddl6-12-2013
ddO6-01 -2013
het deze week met
ddO9-01 -2014

JaNee

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
streett naar afhandeling 30-11-201 3.

uit auditpunt is niet binnen 28 dagen conform LSS afspraak
pacsing kost iets meer tijd. De streefdatum is gewijzigd naar 01-12-2073

heeft aangegeven andere prios gekregen te hebben die echt at

gevraagd om SVZ
gevraagd om SVZ: het stuk is nog niet helemaal af, hij bespreekt
donderdag 9/1 afgesproken om definitieve SVZ door te spreken
is niet op afspraak gekomen
gevraagd of hij 20-01 -2014 kan langskomen om het punt te

Categorie:
Betreft:

Oorzaakanalyse:

01. Kwaliteit
01. Apparatuur/software uitrusting

• Oorzaak A: Er was geen versiebeheer of handleiding voor de software, de software werd
slechts door 1 persoon gebruikt, deze persoon had de software ook geschreven, hierdoor
geen behoefte aan handleiding. Dit programma werd ongeveer lx per maand gebruikt. Het
programma bleek ook niet gevalideerd.
Oorzaak B: Stand alone PC is niet goed beveiligd: men was zich hiervan niet bewust, het

Quality On-Line document

Nummer:

Page 1 of 2

AU-00284

Stand-alone PC voor
keyboard’.

• BGradatie:

CoOrdinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

is niet goed beveiligd. Geen screen-lock en password onder

• Audit

Leesrechten: $KAM

Hoog Medium Laag
(Humane biologische sporen)

Opmerkingen:

ddl 6-01 -2014
bespreken, dit is niet gebeurd.
dd29-01 -2014 heeft aangegeven dat actie moet hebben afgerond voor 5-
02-2014
dd 30-01 -2014 heeft aangegeven dat probleem nu opgelost is (zie bijlage mail
30-01 -201 4). Er aangeiasngen gedaan in de software, is een handleiding geschreven, deze
is door getest en werkbaar gevonden.
dd
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— betreft 1 rc
Oorzaak; • 07. Menselijk handelen, overig
Waar is het voorval • 05. HBS: deskundigen
ontstaan?:
Oorzaak voorval per 15. Menselijk handelen
apparaatl methode/
verrichting:
Omvang: w 01. Incident
Had het voorval Ja Nee
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met Ja Nee
andere meldingen?:
Meldingnummers: IM-031 93
Heeft het voorval geleid Ja Nee
tot een fout’

Geplande 5 februari 2014
afrondingsdatum:
Reden wijziging zie opm. veld
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: Oplossing A: Het script is n.a.v. het auditpunt voorzien van commentaar, staat flu onder

versiebeheer en is inmiddels voorzien van een handleiding die te vinden is op de locatie
G:\BI\BLALG\DNA-verwantschapsonderzoek\FS simulaties mathematica.Op de output
simulatie staat wanneer deze is uitgevoerd en het versienummer van de software, dit is
gecontroleerd door
Om te testen of de handleiding voldoet heeft zelfstandig geprobeerd het programma
te gebruiken hetgeen zonder problemen is verlopen.
Het programma zelf is Read-Only ter beveiliging.
Deels zijn de uitkomsten van het programma ook te verkrijgen met DNA-View, dat ook door
de verwantschapsgroep wordt gebruikt.
Als test zijn dezelfde simulaties uitgevoerd met het Mathematica-script en met DNA-View. De
resultaten hiervan waren identiek. Er was reeds zakenonderzoek uitgevoerd met dit niet
gevalideerde programma, daar de testresultaten voldoen zijn de toen verkregen resultaten
betrouwbaar. Er is nog geen validatierapport, deze actie is toegevoegd aan 03193.

Oplossing B: De screen-lock is geactiveerd: na 10 minuten wordt de PC gelocked en moet het
password opnieuw worden ingevoerd om te unlocken. Het password ‘onder keyboard’ is
verwijderd.

Categorie oplossing: a 01. Aanpassing standaard werkwijze
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld
Is het voorval in Ja C) Nee geen consequenties NFl rapport
rapportage vermeld?:
Potentiële ernstscore: • 01, Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport
Daadwerkelijk gevoig: ® 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor de

conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-Line® Application Platform.
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Titel: Criteria liggen onvoldoende vast Nummer: AU-00285
Doorlooptijd: 8 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 28 oktober 2013 8:24:09
Melder: (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane biulogische sporen
Datum voorval: 8 oktober 2013 8:24:09
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Humane biologische sporen
Productgroep:
Verrichting: Verwantschapsonderzoek
Criterium: 5.4.4.i
Korte omschrijving: Criteria liggen onvoldoende vast
Uitvoerige omschrijving: • dd24-10-2013 pas defintieve rapportage ontvangen, vandaar dat registratie van dit auditpunt

niet eerder kon plaatsvinden:

Criteria liggen niet vast
- Wanneer kan een DNA deskundige zeggen dat er passief verwantschap is geconstateerd.
- Verwantschapsonderzoek• 30507. Hst 5: .137 kan gebruikt worden. Criteria
wanneer wel en niet vastleggen
- Fam. Search Hst 4.4. Niet alle criteria uit het werkvoorschrift zijn ook opgenomen in de
checklist Bijv 4.1 review; 4.2 overleg;
- V.0. hst 5: niet duidelijk wanneer wel en wanneer niel 001 37 te gebruiken:
“Bladen van het formulier formulier 00137 (zie 3.1) kunnen worden gebruikt voor
het vastleggen van hypothesen en bevindirgen van het DNA-verwantschapsonderzoek’

Gradatie: B

Coordinator: (Humane biologische sporen)
Bericht naar: (Stafafdelingen)

(Medewerker NFl)
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Humane biologische sporen)

Leesrechten: $KAM
Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

i (Medewerker NFl)
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften ( documenten)

Oorzaakanalyse: Er zijn geen criteria voor passief verwantschapsonderzoek want als deze er zouden zijn zou
het geen passief verwantschapsonderzoek meer zijn, maar actief. Er zijn wel criteria voor het
melden van passief vwo.
Voor de overige opmerkingen geldt dat men zich onvoldoende bewust was dat dit niet
voldoende was vastgelegd.

Oorzaak: 07. Menselijk handelen, overig
Waar is het voorval 05. HBS: deskundigen
ontstaan?:
Oorzaak voorval per 15. Menselijk handelen
apparaat/ methode!
verrichting:
Omvang: 01. Incident
Had het voorval

Ja r Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja ( Neeandere meldrngen?:
Heeft het voorval geleid

Ja (Ø Neetoteenfout?:
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-Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Oplossing: 30-10-2013 bij de wijziging van’ .-00507 is aangegeven dat resultaten van het

verwantschapsformulier vastgelegd worden op formulieren en welke formulieren hiervoor
kunnen worden gebruikt:
“De wijze van het uitvoeren van het DNA-verwantschapsonderzoek en de bevindingen van
het verwantschapsonderzoek worden vastgelegd op hetformulier -00137 (DNA
berekeningen verwantschapsonderzoek, _-01 005 (zoekactie met Bonaparte), of
01120 (Familial Search, zoekactie met — “‘ of ( -01168 (passief DNA
verwantschapsonderzoek), of in rapportei uur worden gegenereerd. Een
DNA-verwantschapsdeskundige schaduwt het formulier.
De criteria uit het werkvoorschrift Fam. Search die niet waren opgenomen in de checklist, zijn
alsnog opgenomen in 01119.

-00507 is 31 -1 0-2013 geautoriseerd.
)111 9 Checklist voor het uitvoeren van een Familial Search is 05-1 1-2013

geautoriseerd.
Categorie oplossing: 99. Overig
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

V:II::leId?: Ja () Nee, geen consequenties NFl rapport

Potentiële ernstscore: 01. Het gemelde voorval heeft geen gevolgen voor de conclusie van het NFl rapport
Daadwerkelijk gevolg: • 01. Het gemelde voorval is indien nodig hersteld en had daarom geen gevolgen voor de

conclusie van het NFl rapport

Printed with Quality On-Line Application Platform.
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Titel: De werkwiize zoals omschreven Nummer: AU-00286
in het -document
00041 (afhandeling externe
meldingen) en de werkwijze
waarop de afhandeling van
externe meldingen werkelijk
plaatsvinden komt niet
overeen.Daamaast is het niet
hebben van een achtervang
voor de ondertekening van de
klacht een risico voor het tijdig
afhandelen gebleken.

Doorlooptijd: 15 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 14 november 2013 17:42:23
Melder: (Front Office)
AfUeling melder: Front Office
Datum voorval: 30 oktober 2013 17:42:23
Type melding: Audit
Intern/extern:

) Intern Extern
Afdeling: Front Office / Frontdesk
Productgroep:
Verrichting: nvt
Criterium: 4.8
Korte omschrijving: De werkwijze zoals omschreven in het -document .-00041 (afhandeling externe

meldingen) en de werkwijze waarop de afhandeling van externe meldingen werkelijk
plaatsvinden komt niet overeen.Daarnaast is het niet hebben van een achtervang voor de
ondertekening van de klacht een risico voor het tijdig afhandelen gebleken.

Uitvoerige omschrijving: zie bijiage
Gradatie: • B

Coordinator: (Front Office)
Bericht naar:
E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit:

Hoog . Medium Laag
Coordinator: (Front Office)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen: Op 20-11 2013 eindgesprek audit ingepland.

28-11-13 eindgesprek gehouden.

Verificatie gewenst:
Ja (0) Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten)

Oorzaakanalyse: De werkwijze zoals omschreven in het document -00041 (afhandeling externe
meldingen) en de werkwijze waarop de afhandeling van externe meldingen werkelijk
plaatsvinden komt niet overeen. De oorzaak van het niet volgen van de werkwijze zoals
omschreven wordt veroorzaakt doordat de in het werkvoorschrift beschreven werkwijze Ieidt
tot een Iangdurige afhandeling van van externe meldingen. Daarnaast is het niet hebben van
een achtervang voor de ondertekende afdelingshoofd van de FON van de klachtenbrief een
risico voor het tijdig afhandeling gebleken.

Oorzaak: • 02. Afwijking van document
Omvang: a 05. Structureel voor het NFl
Had het voorval a
betrekking op meerdere J Nee

zaken?:
Is er een relatie met a Ja () Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid • : Ja Neetot een fout?:

Geplande • 12 december 2013
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
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—Verbetertraject Nee
aanmaken:
Oplossing: . Door het handteren van aangepaste werkwijze voor de afhandeling van externeklachten is de

snelheid van de afhandelinq vergroot. De verandeUngen zworden vastgelegd in een nieuw
werkvoorschrift, dat in wordt opgenomen. Het afdelingshoofd van de EON zal bij
atwezigheid vervangen door de plaatsvervangend directeur van het NFl bij de afhandeling
van externeklachten.

Categorie oplossing: 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit:
Categorie 03. t document geautoriseerd
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line5 Application Platform.
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Titel:

Doorlooptijd:

bevoegdhedenmatrix niet
compleet
112 dagen

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

CoOrdinator:

27 november 2013 13:11:21
a (Digitale technologie & biometrie)

Digitale technologie en biometrie
a 27 november2013 13:11:21
a Audit
a Intern Extern

Digitale technologie en biometrie
Digitale technologie

• Specifieke bevoegdheden
a 5.2.5
• bevoandhedenmatrix niet compleet
• Zie -bestand 25112011 specialismen DT. Bij data-analyse werd een document gebruikt

dat niet in staat, zonder versiebeheer, en dat niet up tot date is.
a B

a Audit

(Digitale technologie & biometrie)
(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
((Medewerker NFl)
(tvjedewerker NFl)

(Medewerker NFl)

Hoog Medium Laag
Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten:
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst:

Categorie: a
Betreft: a

Oorzaakanalyse:

Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met
andere meldingen?:
Meldingn urn mers:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?:

Geplande
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject
aanmaken:
Oplossing:
Categoric oplossing:
Is het voorval hersteld?:

a Ja Nee

a Bevoegdhedenmatrix aangepast
a 99. Overig
a 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.

Registratie

Nummer: AU-00287

$KAM

Ja®Nee

01. Kwaliteit
13. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden/werkverdeling

a Bevoegdhedenmatrix was te gedetailleerd en daardoor niet duidelijk en niet up-to-date te
houden

• 06. Menselijk handelen, administratief
• 01. Incident
a Ja!?Nee

a )Ja Nee

a NFl brede afwijking RvA 2013
a Ja Nee

a 28 februari 2014

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B20 1 876ceff0d28ce%7D/ 20-3-2014
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Titel: werkzaamheden worden Nummer: AU-00288
uitgevoerd die niet in
bevoegdhedenmatrix zijn
vastgelegd

Doorlooptijd: 112 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 27 november 2013 13:32:20
Melder: a (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane biologische sporen
Datum voorval: • 11 november 2013 13:32:20
Type melding: a Audit
Intern/extern: a ® Intern Extern
Afdeling: • Digitale technologie en biometrie
Productgroep: Verkeersongevallenonderzoek
Verrichting: a Opleiding
Criterium: a 5.2
Korte omschrijving: a werkzaamheden worden uitgevoerd die niet in bevoegdhedenmatrix zijn vastgelegd
Uitvoerige omschrijving: a voert werkzaamheden t.a.v MC-Crahs uit die niet in de bevoegdhedenmatrix

zijn vastyeleyd. Er is geen inwerkdocumentatie van aanwezig, er is niet vastegeld op
basis waarvan )evoegd is verklaard.

Gradatie: a B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: (Medewerker NFl)

(Humane biologische sporen)
Mecfewerker NFl)

(Medewerker NFl)
tMedewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Microsporen)

E-mail opmerkingen:

Coördi natie

Type melding: a Audit
Prioriteit:

Hoog Medium Laag
Coordinator: DigitaIe technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:
Ja Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: • 03. Competenties/opleiding/inwerken

Oorzaakanalyse: a bevoegdheden niet vastgelegd
Oorzaak: a 06. Menselijk handelen, administratief
Omvang: a 01. Incident
Had het voorval a Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid
tot een fout?: Ja Nee

Geplande a 17 januari 2014
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja Neeaanmaken:
Oplossing: • bevoegdhedenmatrix opgesteld en opgenomen in ... -01 198)
Categorie oplossing: a 99. Overig
Is het voorval hersteld?: a 01. Ja, voorval is hersteld

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.
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Titel: VOO: Handelen afwijkende Nummer: AU-00289
resultaten niet vastgelegd

Doorlooptijd: 112 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 27 november 2013 13:58:33
Melder: (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane biologische sporen
Datum voorval: 11 november2013 13:58:33
Type melding: Audit
Intern/extern: a Intern Extern
Afdeling: • Digitale technologie en biometrie
Productgroep: Verkeersongevallenonderzoek
Verrichting: • Algemeen
Criterium: 4.9
Korte omschrijving: VOO: Handelen afwijkende resultaten niet vastgelegd
Uitvoerige omschrijving: Geconstateerde bevinding (mci. normeiement): 4.9

In zijn aigemeenheid zijn er geen afspraken vastgelegd hoe te handelen bij afwijkende
resultaten.

Gradatie: a B

Coordinator: (Digitale technoiogie & biometrie)
Bericht naar: (Meaewerker NFl)

(Humane biologische sporen)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Microsporen)

(Medewerker NFl)
- (Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: • Audit
Prioriteit:

Hoog ?) Medium Laag
Coordinator: a (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Oprnerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Categorie: a 01. Kwaliteit
Betreft: • 06. Procedures/werkvoorschriften ( documenten)

Oorzaakanalyse: • Niet bekend dat procedures over afwijkingen vastgelegd moeten worden
Oorzaak: 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: • 01. Incident
Had hetvoorval • ) Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Isereenrelatiemet • Ja’)Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja Neetot een fout

Geplande a 7 maart 2014
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject • .!) Ja Neeaan maken:
Nummer verbetertraject: • VTOO1 10
Oplossing: • Wordt verbetertraject opgestart waarin een opiossing voor deze atwiking geimpiementeerd

wordt
Categorie oplossing: • 01. Aanpassing standaard werkwijze
Is het voorval hersteld?: • 03. Niet mogelijk

Printed with Quality Qn-Line Application Platform.
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VOO: Validatierapport MC Nummer:
-rah niet up to date

Doorlooptijd: 97 dagen

Registratie

Meldingsdatum:
Melder:
Afdeling melder:
Datum voorval:
Type melding:
Intern/extern:

Afdeling:
Productgroep:
Verrichting:
Criterium:
Korte omschrijving:
Uitvoerige omschrijving:

27 november2013 14:13:09
(Humane biologische sporen)

Humane biologische sporen
11 november2013 14:13:09
Audit

Intern Extern
Digitale technologie en biometrie
Verkeersongevallenonderzoek
MC Crash
5.4
VOO: Validatierapport MC-Crash niet up to date
Nieuw:
Validatierapport MC-Crash dateeert van Ca. 2003, er staat niet in benoemd welke versie van
PC crash is gavalideerd.

In het validatierapport ligt de focus op het meten van de overschrijdingskans op basis van de
validatiedata versus de overschrijdingskans van de simulatie. Het blijkt dat de
overschrijdingskans op basis van de validatie afwijkt van de overschrijdingskans in de
simulaties. De vraag is wat hiervan het effect is op de gerapporteerde snelheidsverdelingen.

Als effectgrootte daartoe aanleiding geeft, verdient het aanbeveling om nog eens kritisch te
kijken nar de representativiteit van de validatiedata en indien mogelijk het aantal datapunten
uit te breiden. er staat aangegeven dat er minimaal eenmaal per jaar een botsing zal worden
geensceneerd, in de praktijk is dit slechts een enkele keer gebeurd.

Gradatie:

Coordinator:
Bericht naar:

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding:
Prioriteit:

Coordinator:

Het aantal simulaties: het aantal geselecteerde simulaties (500) is aan de lage kant voor 99%
betrouwbaarheid. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het gebruikelijk 1000 of meer
datapunten te gebruiken.
B

Audit

(Digitale technologie & biometrie)
r (Medewerker NFl)

I (Humane biologische sporen)
cMedewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Microsporen)

Hoog ) Medium Laag
(Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten:
Opmerkingen:

Verificatie gewenst:

Verificateur(s):

E-mail opmerkingen:
Methode: ( Sequentieel - Parallel
Sluiten na verificatie:

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: 12. Validatie

Oorzaakanalyse:
Oorzaak:
Omvang:
Had het voorval
betrekking op meerdere
zaken?:

Quality On-Line document

Titel:

Page 1 of 2

AU-00290

$KAM

Ja Nee

i,Microsporen)
Actietermijn: • 7 dagen

?) Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie
incident

Nee, de coordinator sluit het

Uitbreiden validatie vanwege verbeterde technieken en voortschreidend inzicht
07. Menselijk handelen, overig
02. Structureel voor deze verrichting

€ Ja Nee

http://qol.nfi.minjus.nlJ%7B20 16111 aff7bO5dc%7D/ 20-3-2014
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-Is er een relatie met Nee
andere meldingen?:
Heeft het voorval geleid Ja Nee
tot een fout?:

Geplande 7 maart 2014
afrondingsdatum:
Reden wijziging
gepande
afrondingsdatum:
Verbetertraject Ja Nee
aanmaken:
Nummer verbetertraject: VT-001 10
Oplossing: Uitbreiden validatie
Categorie oplossing: 99. Overig
Operationaliteit:
Categorie , 99. Overig
operationaliteit:
is het voorval hersteld?: 03. Niet mogelijk

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 4 maart 2014 15:34:22 ging (Microsporen) akkoord.

Printed with Quality On-LinelS Application Platform.
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Titel: VOO: Opmerkingen niet op een Nummer: AU-00291
uniforme manier weergegeven

Doorlooptijd: 112 dagen

Registratie

Meldingsdatum: 27 november 2013 14:36:20
Melder: (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane biologische sporen
Datum voorval: • 11 november 2013 14:36:20
Type melding: Audit
Intern/extern:

Intern Extern
Afdeling: Digitale technologie en biometrie
Productgroep: Verkeersongevallenonderzoek
Verrichting: PC-Crash
Criterium: 4.13.2
Korte omschrijving: VOO: Opmerkingen niet op een uniforme manier weergegeven
Uitvoerige omschrijving: De insteflingen van PC Crash worden door de schaduw digitaal voorzien van opmerkingen.

Deze opmerkingen worden niet op een uniforme manier weergeaeven, bovendien is niet altijd
herleidbaar wat er met de opmerkingen is gebeurd (Gezien bij er wordt
aangegeven dat dit niet alleen bij deze zaak zo is). De schaduw beoordeei de
parameterkeuze van PC-Crash niet onafhankelijk vn de opsteller.

Gradatie: • B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: . (Medewerker NFl)

(Humane biologische sporen)
Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
Microsporen)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coördinatie

Type melding: Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
CoOrdinator: (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst
Ja Nee

Categorie: • 01. Kwaliteit
Betreft: • 04. Eerste, tweede, derdelijns controle

Oorzaakanalyse: , Geen capaciteit voor opstellen van werkwijzen en geen aanleiding tot standaardiseren van
werkwijze. Daarbij zorgt de kleine omvang van de groep ervoor dat het praktisch niet
uitvoerbaar is om onderzoeken door meerdere mensen uit te laten voeren.

Oorzaak: 04. Capaciteit/planning
Omvang: 02. Structureel voor deze verrichting
Had het voorval

L, Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met

Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid

Ja Neetot een

Geplande 7maart2Ol4
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject

Ia Neeaanmaken:
Nummer verbetertraject: • VT-001 10
Oplossing: • Wordt verbetertraject opgestart waarin een oplossing voor deze afwijking geimplementeerd

wordt
Categorie oplossing: • 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit:
Categorie 99. Overig
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_rratjoflaIjtejt:
Is het voorval hersteld?: • 03. Niet mogelijk

Printed with Quality On-Linerf Application Platform.
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Titel: VOO: Rapportages PC Crash Nummer: AU-00293
Doorlooptijd: 97 dagen

Reg istratie

Meldingsdatum: 27 november2013 14:55:49
Melder: (Humane biologische sporen)
Afdeling melder: Humane biologische sporen
Datum voorval: 11 november2013 14:55:49
Type melding: Audit
Intern/extern:

( Intern Extern
Afdeling: Digitale technologie en biometrie
Productgroep: Verkeersongevallenonderzoek
Verrichting: Rapportage PC Crash
Criterium: 5.10
Korte omschrijving: VOO: Rapportages PC Crash
Uitvoerige omschrijving: In de rapportages, by. in wordt genoemd dat de methode conservatief is, dit

is op meerder manier uit te leggen. Het is eenduidiger een term als te breed’te gebruiken.

Gradatie: a B

Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)
Bericht naar: Medewerker NFl)

(Humane biologische sporen)
‘Medewerker NFl)

(Medewerker NFl)
(Microsporen)

(Medewerker NFl)
(Medewerker NFl)

E-mail opmerkingen:

Coörd I natie

Type melding: a Audit
Prioriteit

Hoog Medium Laag
Coordinator: (Digitale technologie & biometrie)

Leesrechten: $KAM
Opmerkingen:

Verificatie gewenst: Ja: Nee
Verificateur(s): Actietermijn: 7 dagen

(MicrosporEn
E-mail opmerkingen:
Methode:

0 Sequentieel Parallel
Sluiten na verificatie: ) Ja, het incident zal gesloten worden na verificatie Nee, de coordinator sluit het

incident

Categorie: 01. Kwaliteit
Betreft: • 11. Rapportage

Oorzaakanalyse: a Verschil van inzicht in duidelijkheid taalgebruik
Oorzaak: • 07. Menselijk handelen, overig
Omvang: a 02. Structureel voor deze verrichting
Had het voorval a Ja Neebetrekking op meerdere
zaken?:
Is er een relatie met a Ja Neeandere meldingen?:
Heeft het voorval geleid a Ja Neetoteen tout?:

Geplande • 28 februari 2014
afrondingsdatum:
Reden wijziging
geplande
afrondingsdatum:
Verbetertraject a Ja 0 Nee
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-aanmaken:
Oplossing: Aanpassing afspraken over woordgebruik in rapportage afgesproken in werkoverieg d.d. 11-

11-2013
Categorie oplossing: • 01. Aanpassing standaard werkwijze
Operationaliteit: Eind van hetjaar 2014 zal een rapportage audit uitgevoerd worden bij verkeer.
Categorie 02. Aanvullende interne audit
operationaliteit:
Is het voorval hersteld?: . 02. Niet nodig

Verificatie

Opmerkingen:

Alle opmerkingen: Op 4 maart 2014 15:34:50 ging t (Microsporen) akkoord.

Printed with Quality On-Line@ Application Platform.
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