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Consortium in 

Consortium in 
oprichting voor 
validatietraject 
Veilige Werkwijze 
gevaarlijke stoffen in 
laboratoria

SHE-manager Wim Grisnich van 
DSM Resins & Functional 
Materials in Zwolle ontwikkelde 
een pragmatische aanpak om …

bekijken »

Lab-QAcademy 

Lab-QAcademy bood 
Fenelab-leden 
transitietraining 
ISO/IEC 17025 aan

Op 1 maart jongstleden gaven 
de heren Cor de Ruiter en Peter 
Kootstra van Fenelab 
Geassocieerd lid Lab-QAcademy 
een transitietraining voor de 
nieuwe ISO/IEC 17025. 

bekijken »

KNMP verzorgt workshop voor apothekers in 
opleiding

Productspecialist en apotheker Madeleine Sirks van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 
verzorgde op 3 februari in Utrecht tijdens de beroependag van …
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LabRisk: hét enige branche-erkende RI&E 
instrument voor de laboratorium- en 
kalibratiesector

Medio 2017 heeft Fenelab LabRisk geïntroduceerd. De Commissie 
Arbocatalogus van Fenelab heeft in nauwe samenwerking met KMO 
Solutions BV te Apeldoorn LabRisk ontwikkeld. LabRisk bevat …
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Fenelab – ook een platform voor de medische 
laboratoria?!

Sinds eind jaren tachtig is CCKL als stichting voor de bevordering van de 
kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van 
laboratoria in de gezondheidszorg actief. Vanaf 1995 … 

bekijken »

Nieuws van/over 
Fenelab-leden

Met nieuws uit de Fenelab-
gelederen.

Fenelab verwelkomt de volgende 
nieuwe leden

Groen Agro Control in Delft

Quality Services in Bennekom

Sebert Trillingstechniek in 
Bergschenhoek

Defensie Pijpleidingen 
Organisatie (DPO) in Poortugaal

Overig nieuws:

Naamswijziging ALcontrol B.V. 
naar SYNLAB Analytics & 
Services B.V.

Eurofins neemt Nederlandse 
diagnostische labs NMDL en 
LCPL over.

Heeft u ook nieuws? Stuur ons 
ook uw persbericht voor 
publicatie op de Fenelab-
website.
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Overige links

Publicatie nieuwe ISO 
17025 als 
geharmoniseerde 
norm

NEN-mail: Vrij 
beschikbare normen



Bob Van Doorsselaere over de herziene versie 
ISO/IEC 17025

De Raad voor Accreditatie heeft begin februari 2018 een toelichtend 
document gepubliceerd over de herziene versie van de NEN-EN-ISO/IEC 
17025. De norm beschrijft de voorwaarden waaraan …

bekijken »

Drie laboratoria toegelaten voor analyses 
landelijke aanpak dierziekten

ZuivelNL heeft drie laboratoria toegelaten voor het uitvoeren van analyses 
voor de landelijke aanpak van de dierziekten Infectieuze Boviene 
Rhinotracheïtis (IBR) en Boviene Virus Diarree (BVD). Het …

bekijken »

Nieuwe mantel voor Laboratoriumapparatuur

Het is bekend dat in een onderzoekslaboratorium kostbare apparatuur 
staat opgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een …

bekijken »

EUROLAB CookBooks 
geüpdatet

27 maart 2018: 
LabAutomation Den 
Bosch

14 juni 2018: Fenelab 
Laboratoriumdag 
(uitsluitend voor 
leden en genodigden)

2 t/m 5 oktober: 
World of Technology 
& Science, Jaarbeurs 
Utrecht

20, 21 en 21 november 
2018: Asbestos beurs, 
Evenementenhal in 
Gorinchem
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