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Voor deze eerste editie van de publieksprijs klinische chemie hebben zich 8
kandidaten aangemeld. De jury, bestaande uit mw. Louisa Bosker, manager NIGZ,
drs. Sander Flikweert, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG, dr. Dirk
Bakkeren, webeditor NVKC, mw. Christine Ruiter, beleidsmedewerker NVKC,
onder voorzitterschap van dr. Jeroen van Suijlen, voorzitter Commissie PR en
Communicatie NVKC, was zeer onder de indruk van de veelzijdigheid waarmee de
klinische chemie zich inzet voor de verbetering van de directe patiëntenzorg en de
impact die dit heeft op patiënten en hun omgeving. De jury vindt dat de
buitenwereld hier meer kennis van moet krijgen, en daar is deze prijs dan ook mede
voor bedoeld.
Stuk voor stuk zijn het inspirerende projecten die navolging verdienen en daarom
zijn ze ook alle 8 het vermelden meer dan waard.
Elk laboratorium zou een DVD moeten hebben over hoe het er op een lab toegaat,
zoals MSTwente die heeft, of misschien zou er wel een algemene promotiefilm
moeten komen. Elk lab zou resultaten van bepalingen rechtstreeks via internet voor
patiënten beschikbaar moeten hebben zoals DCTilburg dat doet. Zet allemaal de
deur open op zaterdag, zoals Bronovo in Den Haag, waarmee je doordeweeks
werkenden tegemoet treedt. Als mensen zonder tussenkomst van een arts
bloedonderzoek willen, dan is een labtest te prefereren boven een thuistest en dat
kan bij Servicelabs Helmond en inmiddels ook elders. Een restrictief
transfusiebeleid, zoals Bernhoven dat heeft, levert winst voor patiënt en ziekenhuis.
Alle kwetsbare patiënten op de IC verdienen de aanzienlijk geringere belasting van
de Point of Care methode van het UMC Utrecht. Wanneer patiënten zelf hun
trombose kunnen monitoren, zoals Hofpoort in Woerden dat aanbiedt, gaat voor hen
de kwaliteit van leven met sprongen vooruit. Elke (huis-)arts zou bij specifieke
doelgroepen met vage klachten moeten overwegen om te testen op vitamine D, zoals
MeanderMC in Amersfoort heeft aangetoond.
Er zijn twee projecten waar de jury, in positieve zin, het meest mee heeft
geworsteld. Wanneer je het als lab voor elkaar krijgt om zeer succesvol Point of
Care bepalingen in de kliniek te introduceren, en wanneer je daar niet alleen
nationaal maar ook wereldwijd belangstelling mee wekt en navolging in vindt, dan
heb je als UMC Utrecht een buitengewone prestatie geleverd, waar we allemaal trots
op kunnen zijn.
De klinisch chemici achter Servicelabs hebben een innovatief en gedurfd project
neergezet. Men heeft het lef getoond om buiten gebaande paden aansluiting te
zoeken bij wat er in de maatschappij leeft, en het initiatief te leggen bij de burger die
eigen verantwoordelijkheid zoekt. De klinische chemie treedt daarmee buiten het lab
in de schijnwerpers en daarom verdient volgens de jury dit project deze prijs.

