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MijnhEER DE RECTOR, DAMEs En hEREn.

TER ILLUSTRATIE

1. hARTInfARCT Of nIET?

Vandaag precies een week geleden nam ik deel aan de Alpe d’Huzes. 

Met zo’n vijfduizend fietsers, die allen trachtten om zes keer de Alpe 

d’Huez te beklimmen, wordt door sponsoring een flinke financiële bij-

drage geleverd aan het KWF. Een forse inspanning. Dit zijn zes keer 

14 kilometers en 1071 hoogtemeters, die gelukkig bij goed getrain-

de fietsers weinig schade veroorzaken. Toch is hier ook twijfel over.  

Als het hart te weinig zuurstof krijgt, kan er schade ontstaan aan 

de hartspiercellen. In het meest ernstige geval, bij een afsluiting  

van een deel van de bloedvaten die het hart van zuurstof voorzien, 

spreken wij van een hartinfarct. Omdat hartspiercellen dan te gronde 

gaan, komt de inhoud van de cellen in het bloed terecht. 

Troponine is een voorbeeld van een eiwit dat dan vrijkomt. Aanvan-

kelijk kon de aanwezigheid alleen worden aangetoond bij hoge con-

centraties. Dat betekende feitelijk dat, zodra er een meetbare hoe-

veelheid in het bloed aanwezig was, er al sprake was van flinke 

hartschade, passend bij een infarct. De cardioloog had destijds, van-

zelfsprekend, meer vertrouwen in het ECG. De troponine meting was 

hooguit een bevestiging van zijn conclusie. Later werd het mogelijk 

om iets kleinere hoeveelheden te meten en daardoor soms bij een 

ECG dat niet direct conclusief was, toch al een voorlopige diagno-

se te stellen. Deze ontwikkeling is voortgezet en inmiddels kan het 

troponine gemeten worden zodra er minimale schade is ontstaan. 

De troponine meting heeft een vaste plek gekregen in de belangrijke 

richtlijn van de internationaal erkende New York Heart Association en 

diverse andere internationale protocollen.  
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Snelheid van diagnostiek is bij een dreigend hartinfarct essenti-

eel. De zogenaamde “door to balloon time en door to needle time” 

is een maat voor de snelheid van ingrijpen met reperfusie door dot-

tering (percutane coronaire interventie; PCI) en medicatie (trom-

bolytica) nadat acute hartklachten zich gemanifesteerd hebben. 

Het is inmiddels duidelijk dat de mortaliteit bij patiënten met een acuut 

hartinfarct door bekorten van deze tijd afneemt. Wanneer de tijd van 

klachten tot ingrijpen verkort wordt van 111 tot 79 minuten neemt de 

sterfte af met bijna 64%. Ook de belangrijkste co-morbiditeit, het ont-

staan van hartfalen na een acuut coronair syndroom, vermindert door 

snelle interventie. 

Het sneller ingrijpen heeft niet alleen belangrijke gezondheidswinst tot 

gevolg maar reduceert ook de ziekenhuiskosten. In Nederland worden 

jaarlijks 380.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met hart en 

vaatziekten, waarvan er 27.000 met een acuut hartinfarct en 30.000 

met acuut hartfalen. 

Met name wanneer een ECG niet conclusief is, kunnen nieuwe, snelle 

hartmarkers hun nut bewijzen. De ultra gevoelige analysemethoden 

voor troponine zijn inmiddels al binnen 3 uur na aanvang van pijn op 

de borstklachten in te zetten.

De keerzijde van het uiterst gevoelig meten van troponine is dat 

het ook gemeten wordt bij mensen zonder symptomen van een 

hartprobleem en zelfs bij kerngezonde sporters zoals marathon-

lopers…….en naar alle waarschijnlijkheid ook bij Alpe d’Huzes 

fietsers. Ik heb dus zelf maar de proef op de som genomen.

Wat betekent het steeds gevoeliger meten voor de patiënt? Ideali-

ter wordt een beginnend infarct eerder ontdekt en behandeld, maar 

het is niet uit te sluiten dat er ook patiënten onterecht worden op-

genomen en er onnodige vervolgdiagnostiek plaats vindt. Dat dient 

natuurlijk voorkomen te worden. Het is de uitdaging in de laborato-

riumgeneeskunde om de juiste markers te traceren die bijdragen 

aan deze belangrijke verbeteringen. Wij onderzoeken daarom in een 

prospectieve studie de effecten van snel uitsluiten en aantonen van 
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ernstige hartpathologie op directe en indirecte kosten die binnen en 

buiten het ziekenhuis gemaakt en bespaard worden. Denk aan snel-

lere opname of juist ontslag, waardoor meer terechte en minder 

overbodige behandelingen en ziekenhuisopname. Dit leidt tot in-

zicht in de effectiviteit van  deze vorm van laboratoriumdiagnostiek. 

2 PROsTAATKAnKER En DOE-hET-zElf DIAGnOsTIEK

Over de effectiviteit van het ontdekken van ziekte voordat er klachten 

zijn wordt vaak eenvoudig gedacht. Voorkomen is immers altijd beter 

dan genezen.

Zo wordt over het testen op prostaatkanker regelmatig in de media en 

op internetfora geschreven. De teneur is dan vaak dat dokters onvol-

doende screenen, terwijl de middelen daarvoor toch voorhanden zijn. 

Er is namelijk een eenvoudig bloedtestje dat prostaatkanker in enkele 

minuten kan aantonen. Het heet PSA, prostaat specifiek antigeen. Als 

de dokter het niet voor je wil laten doen, kun je het met enkele muis-

klikken bestellen op het internet. 

De oudere man kan te kampen krijgen met aandoeningen van de pros-

taat. Bij het ouder worden, groeit de prostaat en door zijn bijzondere 

anatomische ligging, namelijk rondom de urinebuis onder de urine-

blaas, kan er druk gaan ontstaan op de omliggende structuren met alle 

nare gevolgen van dien. Behalve de veel voorkomende goedaardige 

vergroting, kan er ook een tumor groeien in het weefsel van de pros-

taat. Wanneer deze goed ingekapseld is, hoeft dit geen levensbedrei-

gend probleem te zijn. Echter bij uitzaaiing naar bijvoorbeeld botweef-

sel is tijdig ingrijpen essentieel.

Vaak wordt PSA als screenend onderzoek gevraagd. Hoe zinvol is dit? 

Belangrijke vragen bij dit soort onderzoek zijn of dit leidt tot gezond-

heidswinst. Rechtvaardigt de winst aan gewonnen levensjaren, de ri-

sico’s van invasief onderzoek, zoals het nemen van biopten, en niet 

onbelangrijk, de extra kosten?
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Recent zijn de resultaten van een uitgebreide studie met 160.000 man-

nen van 55-69 jaar gepubliceerd in het New England Journal of Me-

dicine. In deze studie bleek dat om een enkel sterfgeval door pros-

taatkanker te voorkomen er meer dan 1000 mannen gecontroleerd 

moeten worden gedurende 11 jaren. Dan wordt het relatieve risico met 

meer dan 20% gereduceerd. Wat betekent dit? Het risico om te over-

lijden aan prostaatkanker gaat van 0,5% naar 0,4%, terwijl 19% van 

de onderzochte populatie overleed door andere oorzaken. Dat is niet 

spectaculair. Bovendien schatten de onderzoekers dat bij deze aanpak 

de mate van overdiagnostiek 50% is, d.w.z. extra onderzoek van bi-

opten. Daarnaast zijn er risico’s van infecties. En dat alles op geleide 

van een PSA uitslag groter dan 3 ug/l! De prestaties van deze test ken-

nen dus grote beperkingen. Toch moeten wij ons realiseren dat bij de 

keuze om te screenen er momenteel geen eenvoudig toegankelijke 

en betere marker is. Wanneer wij alleen kijken naar het beperken van 

biopsieën bij een screening is de toepassing van PSA een kostenef-

fectieve keuze. De zoektocht naar betere screeningstesten gaat door.

In Nederland lijden 62.000 mannen aan prostaatkanker en komen 

er jaarlijks meer dan 10.000 nieuwe patiënten bij. Het is begrijpelijk 

dat er behoefte bestaat aan goede tests om de ziekte uit te sluiten 

of aan te tonen. De zorgconsument zoekt daarom ook steeds vaker 

zelf de mogelijkheden op en vindt steeds makkelijker toegang tot 

diagnostische testen. Een voorbeeld van een test die op een goede 

manier toepassing heeft gevonden is de zwangerschapstest. Helaas 

zijn voor veel andere consumententesten de prestaties ver onder de 

maat. Wettelijke normen hiervoor zijn er niet. De overheid vraagt de 

zorgconsument steeds meer de eigen verantwoordelijkheid te ne-

men. Onder het motto van ZZ naar GG, dus van zorg voor ziekte naar 

gedrag en gezondheid propageert de Raad voor de Volksgezond-

heid en Zorg meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. 

Zelftesten kunnen bij management van de eigen gezondheid een goe-

de bijdrage leveren. Bij chronische aandoeningen, zoals diabetes mel-

litus is dat geaccepteerd.
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Ik zie het als mijn taak en die van mijn collegae laboratoriumspecialis-

ten klinische chemie om hierbij het voortouw te nemen. Met onze ken-

nis zijn wij in staat om te adviseren welke zelftest bij welke zorgvraag 

past en aan welke kwaliteitseisen de test moet voldoen. Op basis van 

diagnostische kwaliteit en effectiviteit laten wij zien wat een test ople-

vert aan gezondheidswinst en welke kosten daarvoor moeten worden 

gemaakt. 

3. nEEM TOCh EEn vITAMIEnTjE! 

Gebrek aan belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines kan leiden tot 

velerlei aandoeningen. De enorme belangstelling voor vitamine D, niet 

in de minste plaats door mijn collegae onderbouwd en aangezet heeft 

een grote toename van aanvragen voor de analyse tot gevolg. Dit won-

derlijke steroïde dat ons lichaam maakt onder invloed van de zon ken-

nen wij vooral als belangrijke regulator voor de botaanmaak en cal- 

ciumhuishouding.  Maar intussen worden ook relaties met diabetes, 

hart en vaatziekten, multiple sclerosis, vormen van kanker, en zelfs di-

verse psychiatrische aandoeningen gevonden. Met name mensen die 

weinig buiten verblijven of hun lichaam grotendeels bedekken en daar-

door weinig blootstelling aan de zon hebben, lopen het risico op te lage 

spiegels vitamine D.  In veel instellingen voor ouderen en geriatrische 

afdelingen is het gebruikelijk om de concentratie vitamine D in het 

bloed regelmatig te controleren. Omdat bij een grote meerderheid van 

deze groep mensen een Vitamine D gebrek bestaat, in elk geval vol-

gens de normen van de voedingsraad, voegen deze controles niet veel 

toe en is het effectiever om de voorraad vitamine D op peil te houden 

door te suppleren.

Iets genuanceerder ligt het bij vitamine B12.  Dit is essentieel bij de aan-

maak van DNA en daardoor bij snel delende cellen zoals de bloedcellen. 

In het laboratorium zien wij dit doordat de rode bloedcellen groter zijn 

dan normaal en bloedarmoede kan ontstaan. Daarnaast kan ook de vor-
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ming van myeline, belangrijk onderdeel van zenuwweefsel worden ge-

remd bij een te kort met allerlei neurologische verschijnselen tot gevolg.

Omdat de concentratie vitamine B12 in het bloed niet per se hoeft 

te betekenen dat er op weefselniveau ook daadwerkelijk een tekort 

bestaat is er gezocht naar markers die hiervoor een indicatie kunnen 

geven. Methylmalonzuur en homocysteine zijn beide voor hun afbraak 

afhankelijk van vitamine B12. Dit betekent dus dat bij een te kort de 

concentraties van deze stoffen in het bloed verhoogd zullen zijn. In het 

diagnostisch schema zien wij dat er keuzes gemaakt worden op basis 

van de uitslag van de vitamine B12 analyse: vervolganalyses, direct 

behandelen, of niet doen. Ook in dit geval is het de vraag of deze ex-

tra metingen effectief zijn. Qua kosten zou het achterwege laten van 

deze relatief dure analyse (Methylmalonzuur tarief € 66,47) en de pati-

ent met een lage spiegel vitamine B12 direct suppleren wel eens snel-

ler en effectiever kunnen zijn. In een kosteneffectiviteitsmodel hebben 

wij dit in kaart gebracht. Wat blijkt nu, door het gebruik van een ex-

tra bepaling van methylmalonzuur, kan bij een grote groep patiënten 

met latente deficiëntie van vitamine B12 een behandeling met intra-

musculaire injecties worden voorkomen. Dit bespaart de patiënt on-

nodige injecties en de verzekering een netto bedrag van € 91 per jaar. 

In ons land worden jaarlijks 250.000 injecties vitamine B12 verstrekt. 

Effectieve laboratoriumdiagnostiek rendeert onmiddellijk!

Kosten van intramusculaire of orale (IM/OS) behandeling vs afwijkend methylmalonzuur (MMA)
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4. En GEzOnD (En snEl) wEER OP!

Stel dat het laboratorium een analyse zou kunnen doen  waarbij met-

een duidelijk wordt of een infectie bij een patiënt levensbedreigend is 

of niet. Bij een bacteriële infectie die zich door het lichaam verspreidt, 

kunnen de vitale lichaamsfuncties zodanig beschadigd raken dat de 

patiënt alleen in leven kan blijven door technologische ondersteuning. 

Opname op de intensive care is dan onvermijdelijk. Voor de juiste be-

handeling door de intensive care arts is het van cruciaal belang om te 

weten of er inderdaad sprake is van een dergelijke infectie. Sinds enkele 

jaren zijn wij in staat om meer duidelijkheid te geven bij deze vraag. De 

bepaling van procalcitonine, een eiwit dat bij een ernstige infectie snel 

en sterk toeneemt wordt steeds meer toegepast bij deze vraagstelling.

Wat betekent een dergelijke toepassing van klinisch chemisch onder-

zoek in het kader van effectiviteit? Idealiter wordt aan de hand van 

de uitslag van een dergelijke marker de juiste therapie, zoals toedie-

ning van antibiotica, eerder ingezet en tijdig gestaakt, waardoor de 

patiënt sneller ontslagen wordt van de intensive care. Hierdoor komt 

een bed eerder vrij en worden de kosten van dat bed en de verzor-

ging (ca. € 2000 per dag) bespaard. Met een eenvoudig model, uit-

gaand van een meta-analyse is berekend dat een besparing van meer 

dan 4% van de totale kosten bij de behandeling van sepsis behaald 

kan worden. In het licht van patiëntgerichtheid en optimaliseren van 

de kwaliteit van zorg een prachtig voorbeeld. Saillant is dat de ligda-

gen voor de intensive care een productieparameter zijn. Minder lig-

dagen dan met de zorgverzekeraars afgesproken, geeft een nega-

tief resultaat! Zo brengt de inzet van een laboratoriumanalyse, die 

voor het laboratorium relatief duur is –en dan hebben wij het over 

€ 20 euro- in opzicht van effectiviteit en kosten heel wat te weeg. 
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LABORATORIUMGENEESKUNDE 
ANNO 2012

1. hET blOED Is GOED

Waarschijnlijk heeft u zich aan de hand van mijn voorbeelden al een 

beeld gevormd over hetgeen een laboratorium voor klinisch chemie 

zoal doet. De laboratoria voeren op verzoek van artsen onderzoek uit in 

lichaamsvochten van hun patiënten. 

Bij 70-80% van de patiënten die het ziekenhuis binnenkomen wordt labo-

ratoriumonderzoek verricht. Ter illustratie, het Jeroen Bosch ziekenhuis 

ontvangt jaarlijks ca. 210.000 patiënten voor een eerste bezoek aan de 

polikliniek en ca. 36.000 voor een klinische opname. Voor beide groepen 

worden respectievelijk 160.000 en 140.000 bloedafnames uitgevoerd.  

Waarom wordt laboratoriumonderzoek aangevraagd, wat doet de arts 

met de uitslag en wat mag dat kosten?

Feitelijk gaat het om van een medische klacht naar een diagnose te ko-

men; de kans op ziekte zonder test verandert nadat de test uitgevoerd 

is.  Een groot deel van het onderzoek wordt gevraagd om een diagnose 

te bevestigen of te verwerpen. Is er sprake van bloedarmoede, suiker-

ziekte, een schildklierziekte of een allergie? Dit zijn voorbeelden van 

aandoeningen waarbij laboratoriumonderzoek snel en adequaat ant-

woord geeft. Soms is de vraagstelling minder concreet, zoals bij ver-

moeidheidsklachten. Nog lastiger wordt het een conclusie te trekken bij 

screenend onderzoek, al kort gememoreerd in het voorbeeld van pros-

taatkanker. Immers, bij screenend onderzoek, waarbij het vooral gaat 

om met grote zekerheid uitsluiten van ziekte, is er per definitie een lage 

voorafkans op de aandoening waardoor de eisen die aan de test ge-

steld worden, m.n. de sensitiviteit en de negatief voorspellende waar-

de, hoog zijn. De aanvragende dokter wil aan de hand van de uitslag 

vooral de onzekerheid omtrent de diagnose verkleinen en uiteindelijk de 



12

patiënt duidelijkheid geven over de aandoening en de behandelopties. 

De laboratoriumspecialist klinische chemie heeft verschillende rol-

len in het diagnostisch proces. Van oudsher is het vak sterk analy-

tisch chemisch gericht, maar gaandeweg is het accent verschoven 

van uitvoering van onderzoek naar beoordeling van onderzoeksresul-

taten en naar advisering hierover. Het ontwikkelen van deelspecialis-

men, erfelijk metabole ziekten, hematologie en endocrinologie, maakt 

het mogelijk om de clinicus nog beter van advies op maat te voor-

zien. De klinisch chemicus is daarmee minder technoloog geworden 

en meer  een kennisprovider. Daarnaast heeft hij vaak als medisch 

manager of hoofd laboratorium verantwoordelijkheid voor de pro-

fessionele bedrijfsvoering. De laboratoriumgeneeskunde is in com-

binatie met efficiënt georganiseerde laboratoria van groot belang, 

een onmisbare schakel in de gezondheidszorg die, vaak onzicht-

baar, veel effect heeft op diagnose en behandeling van de patiënt.

Zo worden de diverse protocollen voor behandeling van bloed- en 

beenmergziektes zoals de leukemieën, grotendeels op geleide van 

de beoordeling van beenmergaspiraten en bloed ingezet. De behan-

delaar moet kunnen  varen op onze resultaten. Als het laboratorium 

bloed uitgeeft voor transfusie, dan moet dit volgens de state of the art 

zijn beoordeeld: het past bij deze patiënt; “het bloed is goed”. Wan-

neer wij meten dat er tumor merkstoffen in het bloed aanwezig zijn, 

dan moet de specialist zijn beleid hierop kunnen maken. Kortom, be-

trouwbaarheid, efficiëntie, juistheid en precisie, daar gaat het om. 

En dat doen wij voor een prikkie! Tenminste, zo denken wij erover.

2. vOOR EEn PRIKKIE OP DE EERsTE RAnG

Wat dat alles mag kosten is natuurlijk sterk afhankelijk van wat de 

opbrengst is, althans daar zou idealiter een relatie moeten liggen. 

Laten wij een eenvoudig modelexperiment doen aan de hand van rea-

listische getallen. In een populatie van 100.000 mensen is de kans op 
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een bepaalde aandoening per jaar 10%. Wij hebben de keuze uit drie 

scenario’s: mensen met beginnende klachten melden zich bij de huis-

arts voor nader onderzoek en ondergaan een “dure” maar perfecte lab-

test (€ 50), die altijd het juiste onderscheid maakt tussen aanwezigheid 

en afwezigheid van ziekte. In het tweede scenario ondergaat de pati-

ent een meer realistische test die bij 10% van de mensen die de ziekte 

heeft toch een negatief resultaat geeft en bij gezonde mensen het in 

13% van de gevallen mis heeft. In het derde scenario ondergaat de 

patiënt geen labtest, maar wordt een behandeling gestart bij de helft 

van de gevallen, bijvoorbeeld op basis van de klachten en anamnese.

Bij een positieve test (er wordt dan volgens het testresultaat dus een 

ziekte aangetoond) volgt een behandeling die € 1000 kost. Dat gebeurt 

bij een terecht positieve test, maar ook bij een onterecht positieve test. 

De tijdige behandeling voorkomt een duurder vervolgtraject zoals een 

ziekenhuisopname.

Heeft de patiënt de ziekte, maar wordt deze niet aangetoond, dan wordt 

op het moment dat de ziekte zich nadrukkelijker manifesteert de patiënt 

opgenomen. Hiervoor nemen we een bedrag van € 4000 op in ons model.

Vanzelfsprekend heeft een dergelijk model zijn beperkingen, maar het 

maakt wel de potentie van laboratoriumdiagnostiek bij tijdig uitsluiten 

of aantonen van ziekte duidelijk. Gezien de grote verschillen in kos-

ten tussen een test en de overige kosten voor opname en behande-

ling, gaat het bij inzet van een analyse om relatief zeer lage kosten. 

Voorbeelden zijn er te over. Een onterechte opname bij pijn op de 

borst klachten, zonder behandeling, heeft al gauw een DOT-prijs van 

€ 3000. Een troponine bepaling daarentegen kost niet meer dan € 10.

Het gebruik van companion diagnostics bij borstkanker, waarbij de be-

handeling van herceptin a € 37.000 per patiënt per jaar, op geleide 

van de amplificatie van het her2/neu gen wordt ingezet is een ander 

voorbeeld. Met een incidentie van borstkanker van ca. 100.000/jaar 

in Nederland waarvan 20% positief is voor her2/neu is een dergelijke 

test zeer effectief. Ook wordt er nog veel te weinig gebruik gemaakt 

van de relatief eenvoudige cytochroom P450 genotypering, waar-
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door de effectiviteit van een groot aantal geneesmiddelen verbetert. 

Een prachtige demonstratie van kosteneffectieve inzet van een diag-

nostische test is afkomstig uit het onderzoek van de groep van Prof. 

Geert Jan Dinant. Een lage concentratie van het ontstekingseiwit CRP 

in het bloed van een patiënt met hoestklachten kan een longontste-

king snel uitsluiten. De analyse is ook opgenomen in de NHG stan-

daard acute hoest. Hiermee wordt ruim 20% minder onnodig antibi-

oticum voorgeschreven. Juist bij een aandoening waarbij de klachten 

en symptomen niet helpen om de juiste behandeling te kiezen, geeft 

een labtest grote meerwaarde. Als wij een dergelijke test, met goede 

kwaliteitsborging, aanbieden aan de huisartspraktijken in de vorm van 

point of care analyses, is het klinisch nut onmiddellijk te verzilveren.

Goede, matige en geen laboratoriumdiagnostiek.



15

Om laboratoriumdiagnostiek kosteneffectief te kunnen inzetten is 

het vanzelfsprekend nodig de kosten te kennen. Sinds de invoe-

ring van de Diagnose Behandel Combinaties en op dit moment de 

DOTs voor ziekenhuisverrichtingen maakt laboratoriumonderzoek 

deel uit van de DOT-profielen. Van separate facturering van labo-

ratoriumonderzoek is geen sprake en met de DOT prijs die het zie-

kenhuis heeft onderhandeld met de zorgverzekeraars moet de labo-

ratoriumdiagnostiek gefinancierd worden binnen het macrokader. 

Voor laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de patiënt van de huis-

arts of andere zorginstellingen gelden andere financieringsregels. 

In de eerste lijn gelden de NZA tarieven voor de analyses en wordt 

een tarief in rekening gebracht voor de orderkosten. Door een gun-

stige verhouding tussen de (meer-) kosten van het relatief eenvoudige 

onderzoek voor de patiënt in de eerste lijn en de tarieven, levert dit 

een gunstig financieel resultaat op.  Dat geldt zowel voor ziekenhui-

zen als zelfstandige centra die zich toeleggen op dit deel van de zorg.

Daarmee is klinisch chemische diagnostiek binnen het ziekenhuis een cost 

center, maar daarbuiten een profit center. Recent  is dit ook door de media 

gezien en wordt er in het Financieel Dagblad en Medisch Contact enthou-

siast over gediscussieerd, vaak niet gehinderd door kennis van zaken. 

De kennis is ook beperkt want de integrale kosten van laboratorium-

diagnostiek in Nederland zijn alleen via extrapolaties en schattingen 

te geven. Raming vanuit de gegevens van de benchmark van Pris-

mant/NVKC, met 28 deelnemende ziekenhuislaboratoria, zou voor 

totale klinisch chemische diagnostiek een bedrag van € 600-700 mil-

joen worden uitgeven. Uit de jaaromzetcijfers van de koepelorgani-

satie van de Europese diagnostische industrie (EDMA) blijkt dat aan 

investeringen in apparatuur, uitgaven voor reagentia en gebruiksmid-

delen voor alle disciplines samen er in Nederland ca. 0,5% van het 

budget voor gezondheidszorg wordt uitgegeven, dus ca. € 325 miljoen. 

De SAN berekent op basis van een geschatte uitgave van €20 per 

Nederlander, voor de klinisch chemische en microbiologische on-

derzoeken tezamen in de eerste lijn een bedrag van € 330 miljoen. 
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Kortom, we weten het niet precies en dat in een tijd dat kostenbe-

heersing in de zorg hoog op de politieke agenda staat. Daar gaan wij 

verandering in brengen. Onze uitdaging is om de kwaliteit van de la-

boratoriumzorg te blijven verbeteren en dat kosteneffectief te doen. 

Daarbij is het van belang dat elk laboratorium zijn kosten en –klini-

sche- opbrengsten kent. Ik pleit dan ook voor een nationale aan-

pak voor kostprijsberekening en effectiviteitsonderzoek. De NVKC-

Prismant benchmark heeft hier al een eerste aanzet voor gegeven. 

ONTWIKKELINGEN IN 
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

1. KlInIsCh nuT bOvEn AllEs?

In het rapport “Medische Tests, beoordeling stand van de weten-

schap en praktijk”  geeft het college voor zorgverzekeringen (binnen-

kort het Nederlands Zorginstituut) advies aan de minister van VWS 

over het nuttige gebruik van diagnostiek. Het uitgangspunt hierbij 

is dat een medische test een bijdrage levert aan de gezondheid van 

de patiënt. Er moet sprake zijn van aangetoond klinisch nut om te 

rechtvaardigen dat een test vergoed wordt uit de collectieve midde-

len. Het voorbeeld van het CRP, waarmee vooral in de eerste lijn een 

longontsteking veilig kan worden uitgesloten is duidelijk. Direct kli-

nisch nut, want de patiënt krijgt hierdoor direct de juiste behandeling. 

Het klinisch nut van de HbA1c bepaling om de instelling van diabetes-

patiënten te monitoren is evident. Ook de besparing van kosten, zowel 

de directe kosten door complicaties, als de indirecte kosten door ver-

lies van werktijd zijn enorm.

Onderzoek naar de effectiviteit kan ook uitwijzen dat de toegevoegde 

waarde van een test onvoldoende kan zijn. Een tumormarker voor ovari-
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umcarcinoom, het CA 125, laat vroegtijdig zien dat er sprake is van een 

recidief bij vrouwen waarbij de behandeling succesvol was. Een goede 

manier van controle van de tumoractiviteit dus. Echter voor de overleving 

en de kwaliteit van leven blijkt die vroege kennis van de terugkeer van ziek-

teactiviteit geen waarde te hebben. Er is momenteel nog geen geschik-

te therapie waarmee een effectieve interventie kan worden gepleegd.

Het evidence based beoordelen van de klinisch nuttige inzet van be-

staande en nieuwe diagnostische tests is geen sinecure en heeft in het 

valideren van analyses in het laboratorium maar beperkt de aandacht. 

En toch zullen wij dat steeds meer moeten gaan doen, eenvoudig omdat 

het van ons gevraagd zal worden. Deze kerntaak van de laboratorium-

specialist, het duidelijk maken wanneer een test klinisch toegevoegde 

waarde heeft en wanneer niet, moeten wij tot onze tweede –of eigenlijk 

eerste-  natuur maken. Te beginnen in de opleiding tot klinisch chemicus.

2. wAT  vERwAChT DE PATIënT?

Hoe ervaart de patiënt of de zorgconsument de waarde van laborato-

riumonderzoek? 

Laboratoriumuitslagen moeten er gewoon zijn, accuraat en op tijd. Net 

als gas, water en licht/internet. In zorgpaden waar vooraf een duide-

lijk plan rondom diagnostiek en behandeling met de patiënt wordt af-

gesproken, is de verwachting duidelijk. Dat geldt ook voor veel pa-

tiënten met een chronische aandoening. Zij gebruiken de resultaten, 

soms door zelftesten verkregen, ook voor zelfstandig beheersen van 

de ziekte. Dus in de klassieke context van diagnose, behandeling en 

monitoring is laboratoriumonderzoek weliswaar onmisbaar, maar voor 

de patiënt een vanzelfsprekend onderdeel van de hem of haar gebo-

den zorg. Hoe gaat deze context veranderen? Door het toegenomen 

gemak waarmee informatie gevonden wordt zal de zorgconsument 

steeds beter voorbereid op zoek gaan naar medische hulp. Dat kan 

een dokter van vlees en bloed zijn, maar ook de webdokter “uw 24/7 
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online medisch adviseur” wordt geraadpleegd. Recepten en aanvra-

gen voor labonderzoek worden online afgegeven. Uitleg of een se-

cond opinion over de interpretatie van het onderzoek wordt al sinds 

een aantal jaren door de NVKC via verschillende websites gegeven. 

Het ligt voor de hand dat dit soort ontwikkelingen zich voortzetten. 

Personalized healthcare en diagnostics zal gemeengoed worden. De 

burger zal steeds meer uitgenodigd en zelfs geprikkeld worden om ei-

gen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn welbevinden en gezond-

heid. Deze zelfbewust gemaakte burger zal het ook steeds normaler 

vinden dat de kennis over de eigen gezondheid iets mag kosten. Uit 

onderzoek in de Verenigde Staten van Neuman et al blijkt dat de be-

reidheid om zelf te betalen voor voorspellend laboratoriumonderzoek 

zeer groot is. Zelfs wanneer de voorspellende kracht van de test maar 

matig is, de behandelopties beperkt zijn en wanneer de kosten hoog 

zijn. Mijn conclusie is dat kennis over de eigen gezondheid verkregen 

door bloedonderzoek een grote expliciete waarde heeft. Deze “value 

of knowing” biedt mogelijkheden om patiënten/cliënten rechtstreeks 

te voorzien van informatie en geeft ook aan dat men bereid is hier-

voor te betalen. Het rechtstreeks rapporteren van laboratoriumuitsla-

gen inclusief een interpretatie gebeurt nog zeer beperkt in Nederland. 

Servicelabs en Check U zijn commerciële voorbeelden hiervan die ze-

ker in een behoefte voorzien. Binnen de verzekerde zorg zal de toene-

mende patient empowerment deze behoefte stimuleren. Het is zaak 

om de juiste incentives te vinden. Eén daarvan kan gebruiksgemak en 

-plezier zijn. Hier ligt een prachtige uitdaging voor de laboratoria om 

via een app op de smart phone of tablet de patiënt eerder dan nu en 

rechtstreeks te melden dat hij/zij zelf actie dient te ondernemen bij uit-

slagen, die daartoe aanleiding geven. Door preventieve laboratorium-

zorg wordt zelfmanagement van gezondheid en ziekte gestimuleerd.
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3. vAn lAb On A ChIP nAAR TElElAb

In de beperkte tijd dat ik aan de UT heb gewerkt heb ik diverse tech-

nologische hoogstandjes al zien “voorbijkomen”. Biomedisch techno-

logen, onze uitvinders, doen vooral waar zij goed in zijn, uitvinden dus. 

En dat gebeurt met verve. Op de nanoschaal worden lab on a chip 

toepassingen bedacht waar voorheen grote instrumenten voor nodig 

waren. Het meten van lithium voor de controle van patiënten die dit 

element als medicijn voor psychiatrische stoornissen gebruiken is een 

indrukwekkend staaltje van nanotechnologie. Het ontwerp van een 

chip die de kwaliteit van sperma kan meten. Een nanopil die in staat 

is om tumor DNA in het maagdarmkanaal te detecteren.  Toekomst 

diagnostiek die nu ontwikkeld wordt. Hoe vinden deze innovaties hun 

weg naar de zorg? Aangezien toegang tot de gezondheidszorgmarkt 

strikt gereguleerd wordt door de nationale overheden is dat vaak een 

lange weg. Doet een nieuwe technologie wat zij belooft, hoe verhoudt 

zich de kwaliteit tot de bestaande methodes, is er sprake van verbe-

tering van zorg, is de innovatie kosteneffectief? Dit zijn maar enkele 

vragen die zich voordoen. Health technology assessment is een me-

thodiek om systematisch en vroeg in de ontwikkeling van een nieuwe 

diagnostische technologie al rekening te houden met vragen die later 

beantwoord moeten worden. Een vakgebied dat mijn collegae in de 

vakgroep HTSR beheersen en waar ik vanuit mijn kennis van en ex-

pertise in de laboratoriumdiagnostiek kan bijdragen. Onderzoek naar 

de kansen, mogelijkheden maar ook beperkingen van innovatieve 

technologie kan en moet eerder in de ontwikkeling plaats vinden. Sa-

menwerking met partners vanuit de zorg, zoals ziekenhuizen maar ook 

met de diagnostische industrie is daarbij vruchtbaar en noodzakelijk. 

Wat zien wij momenteel als innovatieve toepassing en wat bete-

kent dit in de diagnostiek? De point of care technologie voor diag-

nostiek bevindt zich na een lange aanloop in de fase van adoptie 

door de markt en wordt momenteel toegepast binnen ziekenhuizen 

en in toenemende mate in gezondheidscentra en huisartspraktijken. 
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De meest gebruikte POCT betreft de meters voor glucose in bloed. 

Lange tijd al in gebruik door patiënten met diabetes en aan het bed 

bij de patiënt in het ziekenhuis. De informatietechnologie maakt het 

nu eindelijk mogelijk om kwalitatief goede instrumenten op afstand, 

bijvoorbeeld aan het bureau van de huisarts, hun werk te laten doen 

onder supervisie van de professionals, analisten en klinisch chemici. 

Deze voorziening zorgt er voor dat de meters altijd up to date zijn, con-

troles op tijd gebeuren en medewerkers zoals doktersassistentes via  

e-learning hun kennis op peil houden. Hoe zal zich dit verder ont-

wikkelen? Volgens de theorie van disruptive technology van Clayton 

Christensen past dit bij het geleidelijk verlaten van een dure, kennis-

intensieve en vooral centrale organisatie (laboratorium) naar de plaats 

waar de zorg er direct mee kan werken. Uiteindelijk zal de test thuis 

worden gedaan. De fabrikanten maken het steeds toegankelijker ster-

ker nog, het wordt cool. Recent werd door de firma Sanofi een add 

on device gelanceerd waardoor een Iphone verandert in een glucose-

Elke huisarts een laboratorium
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meter. Op zich geen bijzondere toevoeging aan het arsenaal van glu-

cosemeters, echter hiermee wordt het beheren van eigen uitslagen en 

het raadplegen van een zorgprofessional wellicht wel makkelijker en 

vanwege het hoge gadget gehalte ook leuker. Welke analyses volgen?

Ik hoor mijn collegae al verzuchten dat dit toch echt niet kan met alle 

800 testen die wij routinematig in ons laboratorium voeren, maar toch, 

houdt er rekening mee dat wij die kant op gaan. Het tempo waar-

in, dat is afhankelijk van hoe snel de technologie zich ontwikkelt tot 

fool-proof instrumentjes, hoe snel er een breed scala van testen be-

schikbaar komt en niet onbelangrijk hoe snel de prijzen van de  nu 

nog te dure POCT zullen dalen. Want dan pas zullen wij zien dat di-

rect handelen door de arts op geleide van de testresultaten die hij 

in enkele minuten verkregen heeft echt toegevoegde waarde heeft.

De rol van de laboratoriumprofessionals hierbij is buiten het monitoren 

van de analyses en advisering bij afwijkende resultaten, ook om het 

proces te katalyseren. Wij zorgen voor effectieve laboratoriumdiagnos-

tiek, dicht bij de patiënt en de dokter.

ONTWIKKELINGEN IN DE 
LABORATORIUMORGANISATIE

1. DE wAARDE vAn sChAAlGROOTTE

Nederland heeft grote ziekenhuizen. Uit internationaal onderzoek blijkt 

dat zelfs de kleine ziekenhuizen, in bedden gerekend <200, groot zijn 

ten opzichte van de landen om ons heen of zelfs ten opzichte van de 

Verenigde Staten, waar van de 5700 ziekenhuizen er ruim 1000 gemid-

deld slechts 30 bedden hebben. De redenen voor het ontstaan van 

grote ziekenhuizen zijn divers: verwacht financieel schaalvoordeel, 

een betere positie t.o.v. andere partijen, mogelijkheden voor een beter 
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medisch portfolio, maar ook de ambities van bestuurders tellen mee.

De Nederlandse overheid heeft jarenlang beleid gevoerd om middels 

gerichte prikkels de omvang van ziekenhuizen te vergroten. In de be-

kostigingssystematiek kregen grote ziekenhuizen gunstiger voorwaar-

den bij bepaalde behandelingen en fusie tussen nabij gelegen hui-

zen was vaak voorwaarde voor instemming met nieuwbouwplannen.  

En de laboratoria groeiden en fuseerden mee.

In de landen om ons heen golden andere prikkels, waarbij er veler-

lei opvattingen bestaan over de invloed van publiek versus privaat do-

mein, de bekostigingssystematiek, de positie van zorgverzekeraars en 

diverse cultuur historische  verschillen. Dit is ook zichtbaar in het aan-

tal laboratoria en de kosten die daarin worden gemaakt. Bijzonder in 

deze context is dat internationale commerciële laboratoriumorganisa-

ties zoals Sonic en Labco in veel Europese landen actief zijn, maar 

niet in Nederland. Is de te behalen marge voor hen te klein en komt 

dat door de lage kosten die wij genereren, of is het een kwestie van 

tijd? Zonder twijfel zal hier mee spelen dat het onderbrengen van veel 

(zeer) kleine zelfstandige spelers in een uniform georganiseerd bedrijf 

verbeteringen opleveren in resultaat en kwaliteit. En deze slag heb-

ben wij in Nederland al grotendeels gemaakt. Of moet het nog groter?

Efficiëntie en kosteneffectiviteit heeft in ons vak alles te maken met 

organisatie. Op het niveau van de inzet van de juiste testen bij de juiste 

patiënt, maar ook op het niveau van het bedrijf dat een laboratorium is. 

Door de genoemde omvang van de Nederlandse ziekenhuizen is de om-

vang en capaciteit van de diagnostische laboratoria daarop afgestemd.

De laatste jaren zijn er bovendien enkele ziekenhuislaboratoria intensief 

gaan samenwerken of fuseren, zonder dat de ziekenhuizen dat voor-

beeld volgden. De organisatie wordt soms ook ge-outsourced. In het 

algemeen wordt op deze manier meer handelingsvrijheid verkregen en 

kan door duur onderzoek slim te verdelen en samen in te kopen schaal-

voordeel worden verkregen.

Wat de effecten zijn op kostenniveau, op de kwaliteit van dienstverle-
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ning en positie in de markt is nooit op grote schaal onderzocht. Recent 

schreef Frank Kalshoven, directeur van de argumentenfabriek in de 

Volkskrant over schaalvoordelen, dat organisaties deze vaak nastreven, 

doch niet vaak behalen omdat grotere organisaties niet in staat zijn 

om te disciplineren. Overhead, administratieve lasten, dure gebouwen 

en dito directies zijn vaak het gevolg. Het niet benutten van schaal-

voordeel kan dan juist een kostenpost worden. Ook in de organisatie 

van klinisch chemische laboratoria moet schaalvergroting geen doel 

zijn, maar een middel om duur onderzoek te concentreren, en de ca-

paciteit van decentrale labs in de ziekenhuizen optimaal te benutten. 

2 vERsnIPPERInG

Ondanks de constatering dat de organisatiegraad en schaalgrootte in 

Nederland relatief groot is en toeneemt, vinden “we” dat er sprake is 

van versnippering van het diagnostisch landschap. Wanneer we de dis-

cussie toespitsen op de organisatie van laboratoriumdiagnostiek voor 

de huisarts, zien wij in het publieke debat, recent nog op de zorgsite 

Skipr, dat er door de beperkte beschikbaarheid van goede data, een 

kennisvacuüm bestaat. Aangezien geluid zich niet voortplant in vacu-

um, moet je hard roepen om gehoord te worden. Goede lobbyisten zijn 

daartoe in staat. Zo kan de indruk gewekt worden dat laboratoriumdi-

agnostiek, hetgeen de bulk van alle onderzoek voor de eerste lijn be-

treft, de patiënt gevangen houdt in het ziekenhuis. Natuurlijk zal hart- of 

longfunctieonderzoek bij afwijkingen leiden tot het nader onderzoeken 

en wellicht zelfs opnemen van de patiënt. Gelukkig maar, zou ik den-

ken. Dat geldt natuurlijk geenszins voor laboratoriumonderzoek. De pa-

tiënt komt voor een prik op een van de vele posten of in het ziekenhuis 

en vertrekt meteen. De uitslagen gaan rechtstreeks naar het informa-

tiesysteem van de huisarts en naar het ziekenhuisdossier. De huisarts 

blijft opdrachtgever en regievoerder. De discussie moet veeleer gaan 

over optimaliseren van de organisatie van diagnostiek voor de eerste en 



24

tweede lijn. Wat zijn de effecten van het combineren of juist separeren. 

Zijn er voordelen of nadelen van schaalgrootte, uniforme of gesplitste 

dossiervorming, protocollering, kennisconcentratie (consultering van 

laboratoriumspecialisten) en de zeggenschap van de verschillende  

stakeholders. 

Het ontstaan van samenwerkingsverbanden en fusies tussen eerste 

lijns centra en ziekenhuislaboratoria is een indicatie dat het aanwenden 

van diagnostische capaciteit voor zo groot mogelijke en diverse patiën-

tengroepen effectief is. Hiermee wordt “shared value” gecreëerd, ten 

gunste van patiënt, organisatie en maatschappij. Immers, ook als de 

ziekenhuizen dividend mogen uitkeren gaat het nog steeds om meer 

dan winst maken.

Van belang is dat wij begrijpen hoe wij met laboratoriumdiagnostiek, 

dat slechts bestaat in de marges van de kosten van de gezondheids-

zorg, de patiënt nog beter helpen! 

3. Is Ons GRAs GROEnER?

De Nederlandse medische laboratoria hebben overcapaciteit. Deze be-

wering wordt vaak in een adem genoemd met een toekomstschets 

waarin alle laboratoria eenvoudig worden ondergebracht in enkele 

grote organisaties. Soms gaat de discussie voorbij aan het feit dat elk 

ziekenhuis een 24-uurs laboratorium voorziening nodig heeft. Hier-

bij treden uiteraard piek- en dalmomenten op. Met kennis van ope-

rations management worden de logistieke processen voortdurend 

geoptimaliseerd zodat door afvlakking van over- en onderbezetting, 

efficiency winst behaald wordt. Het onderzoek moet dicht bij de pa-

tiënt worden uitgevoerd. In de ziekenhuizen heeft, gezien de eisen 

die aan de snelheid, omvang van het testenpakket en kosten ge-

steld worden, een centraal laboratorium in of zeer nabij het eigen 

huis de voorkeur. Decentrale testen, wanneer er sprake is van nood-

zaak van snel handelen en/of direct klinisch en economisch voordeel. 
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Hoe dan ook, een snelle respons met behulp van laboratoriumonder-

zoek wordt door de organisatie van zorg rond de patiënt, zoals in zorg-

paden, almaar belangrijker.

De ons omringende buitenlanden kennen vaak wel grote commerci-

ele medische laboratoria. Dat wil zeggen laboratoriumorganisaties. Elk 

(klein) ziekenhuis heeft toch een meer of minder uitgebreid ingericht la-

boratorium dat al dan niet deel uit maakt van zo’n organisatie. Daarnaast 

zijn er vaak grote laboratoria voor niet-spoedeisende analyses en voor de 

diagnostiek die door huisartsen en private klinieken wordt uitgevoerd. 

Frankrijk telde in 2009 meer dan 4000 medische laboratoria op een bevol-

king die ca. vier keer zo groot is als die van Nederland! Omgerekend naar 

onze situatie is dat een factor tien keer hogere “laboratoriumdichtheid”.

Een buitengewoon intrigerende vraag blijft hoe het komt dat de kos-

ten die wij in ons land maken voor de middelen die wij in de labo-

ratoria gebruiken zo laag zijn ten opzichte van die buitenlanden. De 

jaaroverzichten van de European Diagnostic Manufacturers Associa-

tion hebben als beperking dat zij alleen de goederen zoals reagentia, 

gebruiksmiddelen en apparatuur omvatten, maar geven wel een mooi 

vergelijkend overzicht, een soort benchmark, van de Europese landen. 

Hierin staat Nederland tezamen met o.a. het Verenigd Koninkrijk stee-

vast in de onderste regionen in het rijtje van west Europese landen. Per 

hoofd van de bevolking  of uitgedrukt als percentage van de kosten 

voor de gezondheidszorg of het BBP geven wij weinig geld uit. Ter 

vergelijking: onze zuiderburen besteden bijna 70% meer per inwoner. 

In de Verenigde Staten wordt ca. 3% van het gezondheidszorgbudget 

besteed aan laboratoriumdiagnostiek, in Nederland minder dan 1%. 

Dit zal vermoedelijk te maken hebben met het stelsel van financiering 

en de efficiency die wij in onze relatief grote ziekenhuizen en dito labo-

ratoria weten te realiseren. Maar weten doen wij het vooralsnog niet. 
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DE TOEKOMST VAN 
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

Wat is onze missie? De zorgkosten stijgen de komende vijf jaren 

naar verwachting met 13 miljard euro. We kunnen meer, techno-

logische ontwikkeling gaat door, maar wordt nog niet goedkoper, 

de patiënt vraagt meer, door kennis en door de vergrijzing wordt 

de zorgvraag intensiever. Wat is ons antwoord? Wij moeten ons 

de vraag stellen hoe kunnen wij bijdragen aan vergroten van de ef-

fectiviteit van de zorg. Met hetzelfde of minder geld meer doen! 

Zoals Christensen het in “the innovators prescription” stelt wordt de 

zorg effectiever wanneer we begrijpen wanneer wij “solution shops” 

–u vraagt wij draaien- nodig hebben en wanneer “value added pro-

cess businesses”, waarbij de uitkomst gezondheid is. Van ziekte naar 

gezondheid dus. Interessanter wordt het wanneer, de uitkomst niet 

gezondheid maar gezond blijven wordt. Het concept van “fee for 

service” moet dan in elk geval verlaten worden. Meer productie die 

leidt tot meer omzet en inkomsten is immers een “runaway reactor”. 

De functionele bekostiging van laboratoriumdiagnostiek in de eer-

ste lijn wordt binnenkort ingezet. Hierbij zouden afgesproken presta-

ties met vrij te vormen prijzen binnen een separaat budgettair kader 

een eerste aanzet kunnen zijn om op basis van uitkomst te sturen.

Diagnostische faciliteiten zullen zich op geleide van de juiste prikkels vor-

men tot op de vraag toegespitste organisaties; solutions shops waar het 

om eenvoudige snel te beantwoorden vragen gaat en value added process 

businesses waar complexiteit en hoogwaardige kennis van belang zijn.

Wat is de rol van de laboratoriumspecialisten en hun organisatie 

hierbij? Vanzelfsprekend blijven  kwaliteit van de diagnostiek en ad-

visering van het grootste belang. Daarnaast moeten wij ons bewust 

worden op welke gebieden labonderzoek deel uit maakt van “facili-

tated networks” waarbij het doel is behouden van gezondheid en 

kwaliteit van leven. Technologie die ontwikkeld wordt in techni-
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sche universiteiten en diagnostische industrie moeten wij vroegtij-

dig onderzoeken op toepasbaarheid in de diagnostiek. Zo ook nieu-

we diagnostische strategieën die de academische centra ontwerpen. 

Meer dan voorheen zal er vraag zijn naar deze kennis buiten de la-

boratoria. Gezondheidscentra, huisartspraktijken en verzorgings-

tehuizen zullen de technologie in huis halen en willen gebruiken 

zodra duidelijk is dat niet alleen de gezondheid en (medicatie)veilig-

heid maar ook preventie van ziekte en behoud van kwaliteit van le-

ven van patiënten en cliënten er bij gebaat is. De volgende stap zal 

zijn dat consumenten naast de thermometer en bloeddrukmeter ook 

een “thuislaboratorium” hebben. En dan vooral om de gezondheid 

te monitoren. Hiervoor moeten er dan wel de juiste prikkels komen. 

Geen eigen risico in de zorgverzekering bij regelmatige zelf-checks?

Het is onze taak te zorgen voor effectieve en veilige implementatie van 

deze nieuwe kennis en technologie. 

ONDERZOEK- EN 
ONDERWIJSPROGRAMMA

In het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat er bij studenten vanuit de 

verschillende studierichtingen ruime belangstelling is om onderzoek 

uit te voeren binnen mijn leerstoel. Ik begeleid met veel plezier stu-

denten gezondheidswetenschappen, biomedische technologie en 

technische geneeskunde. Het is prachtig te zien hoe zij in enkele 

maanden een onderwerp zich eigen maken en vervolgens met eigen 

ideeën en vragen komen. De onderwerpen zijn er ook zeer geschikt 

voor. Zowel vanuit technologische als organisatorische invalshoek. 

Zo kon ik ook als deeltijd hoogleraar met slechts een dag in de week 

toch een basis leggen voor het onderzoek. Dankzij de inzet van ba-

chelor en master studenten is er een tiental onderzoeksprojecten 



28

van de grond gekomen en zagen diverse afstudeerrapporten het 

licht. In de colleges die ik tot nu toe gegeven heb, worden studen-

ten bekend gemaakt met de onderwerpen binnen mijn vakgebied.

De contouren van de leerstoel heb ik hier geschetst. Het zal u duidelijk 

zijn dat mijn grote belangstelling uitgaat naar onderzoek naar de effec-

tiviteit van laboratoriumdiagnostiek en wel op twee deelaspecten: inno-

vatieve diagnostische technologie enerzijds en effecten van organisa-

tievormen van laboratoria anderzijds, dus “High Tech, Human Touch”. 

Nieuw toe te passen diagnostische onderzoeken of strategieën wor-

den vaak ingezet omdat de laboratoriumspecialist, in het algemeen in 

samenspraak met een betrokken clinicus, het idee hebben dat dit van 

toegevoegde waarde is bij de diagnostiek of behandeling van de pati-

ent. Vaak gefundeerd door data in de literatuur, die met name de klini-

sche validiteit laten zien “doet de test wat hij moet doen”? Zeldzamer 

zijn studies die duidelijk maken wat de klinische effectiviteit of nut is 

van diagnostisch onderzoek “wordt de patiënt er effectief beter van”?  

Met gebruik van economische modellen en onderzoek naar minimali-

satie van kosten en maximalisatie van klinische uitkomst zullen wij hier 

nader onderzoek naar doen. De onderwerpen zijn welhaast onbeperkt.

De veranderingen van de organisatie van diagnostische laborato-

ria, die wij momenteel in Nederland zien, worden vaak ingezet op 

geleide van de inzichten van de leidinggevende klinisch chemici en 

managers. Welke prikkels geven hier de aanleiding toe en wat zijn 

de gevolgen voor de positie van de laboratoria, de patiëntenzorg en 

de kosten? Wij willen weten hoe de output van onze medische la-

boratoria zich verhoudt tot die van de laboratoria in Europa en hoe 

organisaties optimaal kunnen worden ingericht ten behoeve van 

de patiëntenzorg. Samenwerking met vakgroepen binnen en bui-

ten de faculteit Management en Bestuur zijn hierbij zeer waardevol.
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DANKWOORD

De leerstoel is geïnitieerd door “mijn” wetenschappelijke vereni-

ging, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Labora-

toriumgeneeskunde, die dit jaar haar 65 jarig bestaan viert. De ver-

eniging vindt het waardevol om wetenschappelijk onderzoek te 

starten naar wat het effectieve resultaat is van het werk van zo’n 

275 klinisch chemici en artsen klinische chemie, 80 assistenten in 

opleiding en hun medewerkers. Dagelijks werk in de patiëntenzorg 

dat zich grotendeels onttrekt aan de waarneming van de patiënt. 

Dat ik gepolst werd voor deze leerstoel verraste mij in eerste instan-

tie en prikkelde direct mijn ambitie. De collegae, die geijverd heb-

ben voor de leerstoel en de juiste plek hebben gevonden, hier aan 

de Universiteit Twente, dank ik zeer. In het bijzonder wil ik het be-

stuur van de NVKC en de commissie bedrijfsvoering danken en in het 

bijzonder collega Prof. Jan Lindemans,  van het Erasmus MC voor 

zijn adviezen, steun en deelname aan de beoordelingscommissie. 

Het bestuur van de Noyons Stichting ben ik zeer erkentelijk voor de 

financiële steun voor de leerstoel.

Dank ben ik verschuldigd aan het college van bestuur van de Universi-

teit voor mijn benoeming en het daarmee in mij gestelde vertrouwen.

De Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis geeft mij de 

mogelijkheid om deze leerstoel te combineren met mijn dagelijkse 

werk in het ziekenhuis. Met name Prof. Willy Spaan zet zich in voor 

het creëren van een goed onderzoekklimaat en de randvoorwaar-

den hiervoor. Dat waardeer ik bijzonder. Dat het aantal hoogleraren 

in huis, wij zijn nog even met zijn tweeën, binnenkort zal toenemen 

is een teken dat het goed gaat met de wetenschappelijke ambities.

Twintig jaar geleden promoveerde ik bij Prof. Ben de Kruijff aan de Uni-

versiteit Utrecht. Hij kan er vandaag helaas niet bij zijn. Hem wil ik hier 

noemen als mijn wetenschappelijk mentor. Hij gaf mij het voorbeeld 
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hoe je wetenschap bedrijft en vooral hoe je anderen daarin stimuleert. 

Belangrijkste prikkel was het dagelijkse “zijn er nog spannende dingen 

gebeurd”. Zo eenvoudig kan het zijn.

Mijn opleiding tot klinisch chemicus doorliep ik in het Medisch Spec-

trum Twente. Hier leerde ik het vak dat ik tot op heden met veel plezier 

uitoefen. Collega Prof. Istvan Vermes, een van mijn opleiders, tevens 

hoogleraar aan, onder meer, deze universiteit liet mij toen zien dat het 

vak bijzonder goed gedijt wanneer de patiëntenzorg gecombineerd 

wordt met wetenschappelijk onderzoek. 

De vakgroep HTSR, Health Technology and Services Research. Ik voelde 

mij er meteen welkom. Professor Maarten IJzerman, zet hier als voorzit-

ter de lijnen uit. Met ogenschijnlijk gemak vindt hij de synergie tussen 

vakgebieden. In ons eerste kennismakingsgesprek vonden we al snel de 

match tussen elkaars interesses en hoe wij dit zouden kunnen exploreren. 

Als niet-epidemioloog of gezondheidseconoom kon ik deze expertises 

vinden bij de dames UD’s en UHD’s . Samen met dr. Carine Doggen, 

dr. Lotte Steuten, dr. Jeanette van Manen en dr. Janine van Til heb ik 

de eerste studenten begeleid naar hun bachelor’s en master’s degree. 

Mijn collegae laboratorium specialisten en het managementteam van 

het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie laten er geen twij-

fel over bestaan dat zij mij steunen in mijn ambitie. Wij vormen een 

hecht team en door veel voor elkaar over te hebben bereiken wij samen 

veel. Dank!

Intussen zijn er al heel wat UT studenten over de labvloer gekomen. 

De klinisch chemici in opleiding en de medewerkers die hen geholpen 

hebben met tips, rondleidingen, dataverzameling en wat dies meer zij, 

verdienen alle waardering daarvoor. 

Onderzoekspartners van “buiten”, de firma C-it, Carint Regge, RIVM 

maken dat studenten hun horizon kunnen verbreden in gemeenschap-

pelijk onderzoek. 
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Alle familie, vrienden, medisch-muziekcollega’s Hot Docs (citaat: “je 

blaast toch al hoog genoeg van de toren”) en Side FX wil ik danken 

voor hun belangstelling en aanwezigheid vandaag.

Tenslotte, het thuisfront. Mam, geweldig dat je er bij bent vandaag.  

Samen met pap heb je ons altijd gestimuleerd om hoog te reiken en 

ambities door te zetten.

Lieve Sacha, de combi van onze drukke carrières met ons gezin is al-

leen maar mogelijk dankzij jouw enorme werk- en planlust en onvoor-

waardelijke liefde voor ons drieën!

Mijn schatten Matthijs en Charlotte, eindelijk komt er dan een eind aan 

die lange “kijk en vertelkring” van papa in zijn toga. Zoals jullie zien, 

durven meer mannen er in rond te lopen. Best cool toch?

Meneer de rector, geachte toehoorders, 

ik heb gezegd
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