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Van klinische chemie naar laboratoriumgeneeskunde
Mijnheer de rector, dames en heren,
Komt een vrouw bij de dokter
Deze 32‐ jarige vrouw wordt door haar huisarts naar een specialist in het VUmc verwezen
vanwege vermoeidheidsklachten en problemen met haar geheugen.[1] Bij het bezoek op de poli
ziet de specialist een slanke vrouw en verder levert het onderzoek weinig bijzonderheden op.
Bloedonderzoek moet uitwijzen of er een vitaminegebrek is vanwege de problemen met haar
geheugen. De patiënt meldt zich op Receptie P van de poli om twee buizen bloed af te laten
nemen. Na de bloedafname worden de buizen naar het laboratorium gestuurd waar de
bloedbuizen in een geheel volautomatische machine worden gezet. Dit apparaat leest de barcode
op de bloedbuizen, zodat het weet wat er moet gebeuren, centrifugeert de bloedbuis om de
cellen van het bloedplasma te scheiden, pipetteert plasma over in een tweede schone buis en
sorteert de buizen voor verdere analyse. De moederbuis wordt vervolgens op de chemie
robotstraat gezet voor analyse van verschillende bloedbepalingen. Het afgesplitste plasma wordt
door medewerkers van ons Endocrinologisch Laboratorium afgehaald voor de analyse van de
concentratie vitamine B12 en foliumzuur. In de andere bloedbuis worden het
hemoglobinegehalte en de verschillende bloedcellen gemeten op de Unit Hematologie. Als alle
analyses gereed zijn, worden de uitslagen door de analisten geconfirmeerd. Dit betekent dat er
een technische controle plaatsvindt of de analyse goed is verlopen en alle kwaliteitscontroles
juist zijn. Vanaf dat moment is de uitslag door de specialist van het VUmc te zien in het digitale
patiëntendossier. Hierna worden de uitslagen geautoriseerd door de klinisch chemicus. Hierbij
wordt gekeken of de uitslagen passen bij een bepaalde diagnose. De laboratoriumuitslagen (dia
12) laten een te laag hemoglobine, ook wel anemie genoemd, zien, terwijl het aantal witte
bloedcellen en rode bloedcellen normaal is. De schildklier (TSH), de nierfunctie (kreatinine), de
ijzerstatus (ferritine) en de vitamine status (folaat en totaal vitamine B12) vallen allemaal
binnen de zogenaamde referentiewaarden voor gezonde personen. De vitamine B12‐spiegel is
laag normaal en net boven de onderste referentiewaarde van 150 pmol/l. Omdat de specialist
toch een tekort aan vitamine B12 vermoedt op basis van de klachten en het eetpatroon van de
patiënt, overlegt zij met de klinisch chemicus over de ogenschijnlijk normale uitslag van
vitamine B12. De klinisch chemicus vertelt de specialist dat de sensitiviteit van het afkappunt
van 150 pmol/l matig is en een vitamine B12‐deficiëntie daarom niet uitgesloten kan worden, en
adviseert om methylmalonzuur, afgekort MMA, te bepalen, omdat dit een merker is voor een
tekort aan vitamine B12 in de weefsels. Het restmateriaal dat gedurende een aantal dagen
bewaard wordt, wordt uit het gekoelde archief gehaald en verstuurd naar het Metabool
Laboratorium van de Klinische Chemie. Daar wordt het bloed voorbewerkt voor analyse en
wordt MMA geanalyseerd met de gespecialiseerde techniek van vloeistofchromatografie
gekoppeld aan massaspectrometrie. Na analyse volgt verwerking van de resultaten, confirmatie
en autorisatie en rapportage van de uitslag. De MMA uitslag was sterk verhoogd, hetgeen past bij
een vitamine B12‐deficiëntie. Op basis van de referentiewaarde was de totaal vitamine B12‐
uitslag dus vals negatief in deze casus. De patiënt wordt vervolgens behandeld met vitamine
B12‐tabletten, waarna de totale vitamine B12‐spiegel sterk stijgt en het MMA normaliseert.
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Snelle diagnose en behandeling zijn cruciaal, omdat hiermee neurologische klachten die niet
reversibel zijn, kunnen worden voorkomen.
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Klinische Chemie
Deze relatief simpele casus illustreert de rol van de klinische chemie in het reguliere zorgproces.
Het klinisch‐chemisch laboratorium analyseert lichaamsvloeistoffen zoals bloed, urine en
hersenvocht op lichaamseigen stoffen, biomerkers genaamd, die als gevolg van ziekte zijn
veranderd. Hier wordt een veelheid aan technieken voor gebruikt.
De laboratoriumspecialist klinische chemie, ook wel klinisch chemicus genaamd, is
eindverantwoordelijk voor het hele diagnostische proces van afname van bloed of andere
lichaamsvochten totdat de testresultaten aan de aanvrager, meestal een huisarts, medisch
specialist of verloskundige, worden gerapporteerd. Hij/zij adviseert de aanvrager daarbij
gevraagd en ongevraagd over de keuze en interpretatie van de verschillende biomerkers. De
analyses in het laboratorium worden uitgevoerd door MBO‐ of HBO‐analisten, die zijn opgeleid
in de klinische chemie of soms analytische chemie. De bloedafname wordt verzorgd door
analisten of bloedafnamemedewerkers.
De laboratoriumspecialist klinische chemie is doorgaans een gepromoveerde academicus, die
een vierjarige post‐academische opleiding tot klinisch chemicus doorlopen heeft. Hierna is een
verdere tweejarige specialisatie mogelijk in de endocrinologie, hematologie of erfelijke metabole
ziekten. Om de vijf jaar vindt herregistratie plaats indien aan voldoende bijscholing en andere
activiteiten is deelgenomen.

Hoe worden biomerkers in lichaamsvochten gebruikt?
Laboratoriumdiagnostiek speelt een rol in 70% van de medische beslissingen. De rol die
biomerkers spelen in het zorgproces kan aan de hand van deze figuur worden weergegeven.[2]
Op de x‐as staat de tijd en op de y‐as de onzekerheid in het zorgproces van de patiënt. Als er
geen klachten zijn, is de onzekerheid over ziekte doorgaans laag. Echter, bij de eerste
symptomen van ziekte (zoals in onze casus een verminderd geheugen en vermoeidheid) neemt
de onzekerheid sterk toe. Ben ik ziek? Wat is er aan de hand? Kan ik nog wel voor mijzelf zorgen,
etc. Onzekerheid is het hoogst tijdens het diagnostische proces. De behandelend arts stelt een
differentiaal diagnose (DD) op: bij welke ziekten kunnen de klachten passen, en zet onder
andere laboratoriumdiagnostiek in om een diagnose te stellen, wat leidt tot een afname van de
onzekerheid. De onzekerheid neemt weer wat toe als de juiste behandeling gekozen moet
worden. Een juiste behandeling met een goed uitkomst zoals herstel van gezondheid of het
onder controle zijn van de ziekte doet de onzekerheid verder dalen. Laboratoriumdiagnostiek
kan in de verschillende fasen van deze zorgcyclus ingezet worden om de onzekerheid te
reduceren. Als er nog geen klachten zijn, kunnen biomerkers ingezet worden om te screenen
zoals in de hielprikscreening bij pasgeborenen. In de nieuwe screening kan bijvoorbeeld een
vitamine B12 tekort bij het pasgeboren kind als gevolg van een erfelijke aandoening of een
tekort bij de moeder opgepikt worden aan de hand van een verhoogde spiegel van MMA en C3‐
carnitne. Het stellen van een diagnose is de meest gebruikte vorm van laboratoriumdiagnostiek,
zoals ik reeds heb laten zien in de casus. Diagnostiek kan gebruikt worden om een prognose te
doen over de uitkomst van een reeds aanwezige of nog niet aanwezige ziekte. Therapie op maat
of personalized medicine is een ander toepassingsgebied van biomerkers. Hierbij wordt een op
het individu afgestemde therapie of dosering van medicatie gegeven. Ik kom straks nog met een
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voorbeeld uit het eigen onderzoek. Tijdens de therapiefase worden biomerkers gebruikt om te
monitoren of de behandeling werkt, zoals in het voorbeeld van onze patiënt, waarbij de MMA
spiegel normaliseerde na oraal vitamine B12. Een goede respons van een biomerker op de
ingestelde therapie vormt een bewijs dat de juiste diagnose is gesteld.

Alliantie AMC en VUmc
Zoals u wellicht in de kranten heeft gelezen, zijn de twee academische ziekenhuizen in
Amsterdam, AMC en VUmc, van plan om een nauwere samenwerking aan te gaan en het
Universitair Medisch Centrum Amsterdam (UMCA) te vormen. Het idee is dat zorg en onderzoek
verdeeld gaat worden rond bepaalde klinische thema’s. Zorg en onderzoek rond bijvoorbeeld
trauma’s, vrouw‐kind en hart & vaten worden op termijn op de Meibergdreef geconcentreerd,
terwijl zorg en onderzoek rond bijvoorbeeld oncologie, neurologie en bewegen op de Boelelaan
geconcentreerd gaan worden. Begin volgend jaar hopen de beide Raden van Bestuur te fuseren.
Doel van de Alliantie is om nog betere kwaliteit te leveren door concentratie van hoog‐complexe
zorg. Dit levert ook een grotere doelmatigheid door een betere benutting van mensen en
middelen. De samenwerking zal ook leiden tot een betere internationale academische
profilering.
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Een laboratoriumorganisatie in Alliantie AMC en VUmc
Binnen de laboratoria zijn reeds ver gevorderde plannen om de Alliantie vorm te geven en een
gezamenlijke laboratoriumorganisatie te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat bepalingen die
24/7 beschikbaar moeten zijn voor spoedeisende situaties en de verschillende zorgpaden op
beide locaties behouden blijven (alle donkerblauwe hexagonalen). Deze ondersteuning is
noodzakelijk om een korte doorlooptijd mogelijk te maken.
Bepalingen die niet direct spoedeisend zijn (de lichtblauwe hexagonalen), worden
geconsolideerd op één locatie, waarbij het laboratorium de patiënt volgt. De laboratoria voor
Genetische Metabole Ziekten, Endocrinologie, specialistische hemostase bepalingen en het
Moleculair Biologisch Laboratorium van de Klinische Chemie worden gecentraliseerd op de
Meibergdreef. Het Neurochemisch Laboratorium zal op de Boelelaanlocatie blijven in verband
met het speerpunt neurologie. Vanwege de concentratie van de oncologische zorg en onderzoek
op de Boelelaan zullen de huidige Hemato‐Oncologische laboratoria en het Stamcellaboratorium
consolideren op deze locatie onder eindverantwoordelijkheid van de afdeling Hematologie. Dit is
de rode hexagonaal in de figuur.
Ik ben in oktober 2015 begonnen als afdelingshoofd Klinische Chemie in VUmc. Op termijn zal ik
collega prof. Guus Sturk opvolgen als afdelingshoofd van de Klinische Chemie in het AMC om zo
te benadrukken dat we één afdeling gaan vormen.
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Strategie voor de komende jaren
Je hoeft geen professor te zijn om het belang in te zien van een eigen en unieke visie. Da’s
logisch!
In het kader van de Alliantie hebben de
gezamenlijke laboratoriumdisciplines
Pathologie, Medische Microbiologie, Klinische
Genetica, Hematologie en Klinische Chemie van
AMC en VUmc een strategie voor de komende
jaren ontwikkeld. “Wij zijn een internationaal
erkend academisch expertisecentrum door
de bundeling van kennis en expertise voor
innovatieve, waarde‐gedreven en
geïntegreerde diagnostiek, voor
fundamenteel en translationeel onderzoek
en voor enthousiasmerend onderwijs”.
In onze strategie komt duidelijk naar voren dat we als academische laboratoriumspecialismen
naast het verrichten van diagnostiek in het zorgproces ook onderzoek doen, onderwijs geven en
nieuwe zorgprofessionals opleiden. In mijn oratie zullen deze drie academische kerntaken
allemaal aan bod komen. Omdat onderzoek en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zal
ik deze ook vaak door elkaar bespreken. Ik zal nu stilstaan bij een aantal elementen uit onze
strategie, te beginnen bij de expertisecentra binnen de Klinische Chemie.

Expertisecentrum Endocrinologische ziekten
Het Endocrinologisch Laboratorium onder leiding van drs. Erik Endert en dr. Annemieke
Heijboer is een van de vijf hielprikscreeningslaboratoria in Nederland en verricht onderzoek en
diagnostiek naar hormoonafwijkingen met vooral behulp van massaspectrometrie. Deze
technieken worden ingezet in de dagelijkse diagnostiek, zoals bij de volgende casus.
Deze 69‐jarige meneer met een bijniertumor bleek na analyse van de verschillende
hormoonspiegels een vrouw met het zogenaamde Adrenogenitaal syndroom (AGS). In AGS
wordt door de bijnieren te weinig van het zouthormoon aldosteron en stresshormoon cortisol
aangemaakt, en worden teveel mannelijke geslachtshormonen (androgenen; testosteron)
geproduceerd als gevolg van een enzymdefect (21‐hydroxylase deficiëntie). In de
hielprikscreening wordt hier tegenwoordig op getest door 17‐OH progesteron te meten, zodat
dit niet vaak meer zal voor komen.
De immunochemische bepaling van 17‐OH progesteron die in de hielprikscreening gebruikt
wordt, is echter soms vals‐positief als gevolg van kruisreactiviteit met andere steroïden. In ons
Endocrinologisch laboratorium wordt daarom tegenwoordig bij elke positieve test doorgetest
met de massaspectrometrische bepaling van de steroïden (21‐deoxy cortisol, androgenen,
cortisol) om te voorkomen dat kinderen onterecht de diagnose AGS krijgen en zo de positief
voorspellende waarde te vergroten, en de ernst van het enzymdefect aan te tonen.
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Expertisecentrum Genetische Metabole Ziekten
Het expertisecentrum genetische metabole ziekten onder leiding van prof. Gajja Salomons en
prof. Ronald Wanders doet diagnostiek en onderzoek op het gebied van erfelijke
stofwisselingsziekten en is een van de acht metabole laboratoria in Nederland.
In de ‘omics’ cascade ligt onze erfelijke informatie besloten in het DNA (genoom). Tijdens de
transcriptie wordt DNA gekopieerd naar RNA en ontstaat het transcriptoom. Als het RNA wordt
afgelezen tijdens de translatie ontstaan eiwitten (proteoom). Als enzymen katalyseren eiwitten
chemische reacties, waarbij metabolieten (stofwisselingsproducten) ontstaan (metaboloom).
Het laboratorium voor genetisch metabole ziekten diagnosticeert erfelijke stofwisselingsziekten
door specifieke veranderingen in een gen, eiwitten of metabolieten te meten in verschillende
lichaamsvloeistoffen en weefsels. Doorgaans wordt hiervoor een hypothese‐gedreven
benadering gekozen. Aan de hand van specifieke klachten, zoals een vertraagde groei of
epilepsie, wordt bedacht wat de onderliggende erfelijke aandoening kan zijn, en op basis hiervan
wordt gerichte diagnostiek ingezet.
De ‘niet‐hypothese’ gedreven of ‘omics’ weg wordt ook steeds vaker bewandeld. Hierbij wordt
geen aanname gedaan wat de erfelijke aandoening zou kunnen zijn. Via een ‘Big Data’ aanpak
wordt bijvoorbeeld het genoom of metaboloom in kaart gebracht en op basis daarvan wordt
getracht de diagnose te stellen. Ik zal dit aan de hand van een voorbeeld toelichten.[3]
Het MEGDEL‐syndroom presenteert zich met doofheid en spasticiteit. Destijds was onduidelijk
hoe dat werd veroorzaakt. Met behulp van DNA‐sequencing ontdekten onze Nijmeegse collega’s
mutaties in het zogenaamde SERAC‐gen dat betrokken is in het cholesterol transport.[3] Met
behulp van metabolomics technieken ontdekte ons laboratorium dat deze mutaties functionele
gevolgen hadden: de concentraties van C34:1 phospatidylglycerol waren hoger, en die van C36:1
phospatidylglycerol waren lager in fibroblasten van patiënten met het MEGDEL‐syndroom ten
opzichte van gezonde controles. Het vrije cholesterol in de cel was ook hoger in deze patiënten.
Deze manier van ‘reversed diagnostics’ zou wel eens belangrijker kunnen worden in de
toekomst door nieuwe technieken, zoals whole genome sequencing, proteomics en
metabolomics, en de mogelijkheid om tegenwoordig grote hoeveelheden data op te slaan en te
analyseren met bioinformatica. Metabolomics vormt ook een mooie manier om nieuwe
biomerkers te identificeren bij bepaalde aandoeningen.
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Expertisecentrum ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose
Onder leiderschap van dr. Charlotte Teunissen wordt onderzoek gedaan naar nieuwe
biomerkers voor de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose (MS). Met behulp van
verschillende technieken zoals proteomics en andere gevoelige eiwitmetingen in hersenvloeistof
en bloed wordt gezocht naar biomerkers die gebruikt kunnen worden voor de vroege diagnose
en voorspelling van het beloop van de ziekte van Alzheimer en MS. De ziekte van Alzheimer is de
meest voorkomende vorm van dementie en treft één op de vijf mensen. Het Neurochemisch
Laboratorium fungeert als referentielaboratorium voor het Internationale Kwaliteitsprogramma
voor Alzheimer biomerkers. Dit expertisecentrum van onze afdeling sluit naadloos aan bij het
VUmc Alzheimercentrum onder leiding van prof. Philip Scheltens, het MS centrum Amsterdam
onder leiding van prof. Bernard Uitdehaag en het onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience
onder leiding van prof. Arjen Brussaard.
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Expertisecentrum Circulerende Nucleïnezuren en Microvesicles
Een ander expertisecentrum van onze afdeling betreft het vloeibare biopt of zogenaamde
circulerende nucleïnezuren en microvesicles. Ziek weefsel, zoals bij een tumor of ontsteking,
geeft onder ondere celvrij DNA en RNA en tumorcellen aan het bloed, hersenvloeistof of urine af.
Recent is door de groep van prof. Tom Würdinger aangetoond dat het genetische materiaal in
circulerende bloedplaatjes ook verandert als ze ’in gesprek gaan’ met een tumor.
Dit circulerende materiaal wordt ook wel een ‘liquid biopsy’ of vloeibaar biopt genoemd. In
vergelijking met een regulier invasief biopt is het vloeibare biopt een fantastisch niet‐invasief
alternatief dat weinig risico’s heeft en weinig belastend is voor de patiënt, zodat het
herhaaldelijk in de tijd kan worden afgenomen.
Genome‐wide profiling van DNA en RNA in het vloeibare biopt wordt de toekomst voor niet‐
invasieve diagnostiek van vaak voorkomende ziekten zoals kanker, zwangerschapsvergiftiging
en inflammatoire ziekten, zoals multipele sclerose en artritis.
Het bekendste voorbeeld van een vloeibaar biopt is de zogenaamde niet‐invasieve prenatale test
of kortweg NIPT en een grote diagnostische revolutie van de afgelopen jaren. Deze NIPT is mede
ontwikkeld in ons laboratorium voor moleculaire biologie onder leiding van prof. Cees Oudejans.
Circulerend celvrij DNA van het kind komt via de placenta in het bloed van de moeder terecht en
circuleert daar samen met het celvrije DNA van de moeder. Door het toepassen van
geavanceerde DNA‐sequencingtechnieken kan het DNA van de baby onderscheiden worden van
dat van de moeder en gebruikt worden voor screening op chromosoomafwijkingen zoals
trisomie 21 (Down syndroom) of trisomie 18 en 13. De NIPT is een betrouwbare diagnostische
test en een vervanging van de huidige prenatale screening bestaande uit een kansschattende
combinatietest van bloedonderzoek bij de moeder (PAPP‐A en β‐HCG) en een nekplooimeting van
het kind, eventueel gevolgd door een invasieve vlokkentest of een vruchtwaterpunctie, die een
klein risico geeft op een miskraam.
In ons Moleculair Biologisch Laboratorium wordt thans gewerkt aan NIPT 2.0. Onderzocht
wordt of genome‐wide profiling van circulerend RNA vroege diagnostiek kan opleveren van veel
voorkomende zwangerschapsaandoeningen zoals pre‐eclampsie (zwangerschapsvergiftiging).
Biobanken
Samen met oncologisch chirurg prof. Geert Kazemier van het VUmc Kanker Centrum, de VUmc
Biobank en andere betrokken afdelingen, is onze afdeling een Liquid Biopsy Biobank aan het
opzetten van kankerpatiënten ten behoeve van het onderzoek naar deze niet‐invasieve manier
van tumordiagnostiek.
Het Neurochemisch Laboratorium legt ook biobanken aan ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek. Zo is er een groot cohort van meer dan 3500 dementiepatiënten en wordt binnen het
landelijke Parelsnoerinitiatief materiaal opgeslagen van patiënten met neurodegeneratieve
ziekten. De groep van dr. Charlotte Teunissen doet verder veel onderzoek naar de pre‐analyse
van het opslaan van patiëntmaterialen in biobanken en ontwikkelt daar ook internationale
richtlijnen voor.
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Strategie: Waarde gedreven Diagnostiek
Ik wil nu ingaan op het onderdeel “waarde‐gedreven diagnostiek” uit onze strategie.
Focus op kosten in de gezondheidszorg
De laatste jaren is er een enorme nadruk op de kosten van laboratoriumdiagnostiek komen te
liggen als gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Als medisch‐ondersteunende discipline wordt
soms betoogd dat outsourcing van het laboratorium tot een aanzienlijke kostenreductie van de
directe kosten kan leiden.[4] Hierbij wordt vaak gewezen op de grote centrale, commerciële
laboratoriumorganisaties zoals die in Duitsland aanwezig zijn.
Het aandeel van laboratoriumdiagnostiek in het totale Nederlandse gezondheidszorgbudget is
0,5%[5] of 17,6 €/capita.[6] Samen met Engeland geeft Nederland van alle ontwikkelde Europese
landen dus het minst uit aan laboratoriumdiagnostiek. Ter vergelijking: de uitgaven in Duitsland
zijn ruim 1,5 keer hoger. Nederland doet het dus heel goed als het gaat om de kosten van
laboratoriumdiagnostiek. Het is onduidelijk waarom in Nederland minder wordt uitgegeven aan
diagnostiek, maar het zou te danken kunnen zijn aan de relatief goede verbinding (integratie)
van de diagnostiek met het zorgproces, waarmee overbodige aanvragen worden voorkomen en
optimale efficiëntie en doelmatigheid worden bereikt.
Maar waar is de patiënt gebleven in de focus op de zorgkosten en marktwerking op prijs? Kijken
naar kosten alleen zegt uiteraard helemaal niets over de uitkomsten voor de patiënt. Leidt de
goede interactie tussen kliniek en laboratorium in Nederland niet alleen tot lagere
diagnostiekkosten maar ook tot een betere uitkomst voor de patiënt?
Value‐based health care
Het is opmerkelijk dat uitgerekend een niet‐medicus het patiëntenperspectief op de agenda
heeft gezet. Harvard hoogleraar en econoom Michael Porter introduceerde het begrip ‘value‐
based healthcare’, ofwel ‘waarde gedreven zorg’.[7‐10] Waarde voor de patiënt wordt gedefinieerd
als de ratio van uitkomst/kosten. Uitkomsten van de zorg voor de patiënt dienen volgens Porter
per ziekte vastgelegd te worden in uitkomstmaten.[9] Het International Consortium for Health
Outcomes Measurement (ICHOM; www.ichom.org) is opgericht met als doel om standaardsets
van uitkomsten voor de meeste ziekten te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met
correctie voor de zogenaamde case‐mixvariabelen, om het mogelijk te maken ziekenhuizen met
elkaar te vergelijken.
Naast uitkomsten van de zorg wordt voor elk zorgpad, inclusief het laboratoriumonderzoek, het
hele proces in kaart gebracht en per processtap, met de ‘time‐driven activity‐based costing’
methode, vastgesteld wat deze heeft gekost.[10,11]
Het resultaat is dat voor een bepaald zorgproces precies in kaart is gebracht wat het kost en wat
de uitkomsten voor de patiënt zijn. Vervolgens kunnen met deze ‘value‐based health care’
methode veranderingen in het zorgproces, door bijvoorbeeld extra inzet van
laboratoriumdiagnostiek, direct gerelateerd worden aan de uitkomst voor de patiënt.
Hoe kunnen we waardegedreven diagnostiek bereiken?
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Meer waarde voor de patiënt door optimalisatie van processen en kwaliteit
De klinisch‐chemische laboratoria hebben een sterke focus om de operationele effectiviteit
continue te verbeteren. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en alle laboratoria hebben ten minste
een ISO15189 gebaseerde accreditatie. Hiernaast zijn we ook, samen met Simpler en Roche
Diagnostics, aan de slag met LEAN . In VUmc zijn we met de eerste rondes bezig onder leiding
van dr. Elianne Roelandse ‐ Koop, dr. Isabelle Hubeek en dr. Hans Schotman terwijl we in het
AMC al aan de tweede ronde bezig zijn onder leiding van dr. Johan Fischer, prof. Guus Sturk en
drs. Erik Endert. LEAN is bedacht in Japan en wordt ook wel het Toyota Production System
genoemd.[12,13] Bij LEAN draait alles om wat de klant ziet als toegevoegde waarde. Lees: de klant
staat centraal. Activiteiten die geen waarde toevoegen, de ‘waste’ of ‘muda’ in het Japans,
worden geïdentificeerd en niet meer uitgevoerd. LEAN richt zich vooral op standaardisatie van
werk, efficiënte processen en kortere doorlooptijden. Het continu verbeteren van processen,
empowerment van medewerkers en dienend leiderschap staan centraal.
We passen dit soort technieken binnen onze laboratoria niet alleen toe, we doen er ook
onderzoek naar. We willen binnenkort starten met een onderzoek in samenwerking met het
Kenniscentrum Procesoptimalisatie in de Zorg van de TU Twente (prof. Richard Boucherie) en
Roche Diagnostics. We zullen binnen dit project het proces van bloedafname tot eerste resultaat
in het 24/7 laboratorium onder de loep nemen door het Erasmus MC (prof. Yolanda de Rijke),
AMC en VUmc met elkaar te vergelijken. Door deze sterke focus op kwaliteit, het proces, de
uitkomsten en LEAN worden de kosten lager, doorlooptijden sneller en het aantal fouten
gereduceerd. Dit levert uiteindelijk meer waarde voor de patiënt.
Meer waarde voor de patiënt door kennis digitalisering
Uit de wetenschappelijke literatuur weten we dat de meeste diagnostische fouten worden
gemaakt door onjuiste testselectie, follow‐up en interpretatie als gevolg van gebrekkige
kennis.[14] We weten verder ook uit de literatuur dat we wetenschappelijke kennis vaak
onvoldoende gebruiken (we doen niet wat we weten) en als er duidelijke evidence‐based
(diagnostische) richtlijnen zijn gemaakt, voeren we deze vaak slecht uit (we doen niet wat we
zeggen dat we doen).[2] Hier liggen volgens mij grote kansen en verantwoordelijkheden voor de
laboratoriumspecialist klinische chemie. Een van de manieren waarop wij meer waarde voor de
patiënt denken te kunnen toevoegen is door wat ik ‘kennisdigitalisering’ noem. Het idee is dat de
verschillende laboratoriumspecialisten, samen met hun klinische collega’s, voor elk specifiek
zorgpad evalueren welk wetenschappelijk bewijs er aanwezig is (‘explicit knowledge’) over de in
het zorgpad gebruikte biomerkers. Het gaat hier om studies die de biomerkers technisch, klinisch
(diagnostische juistheid, vastgelegd in bijvoorbeeld de sensitiviteit en specificiteit) of op
uitkomst voor de patiënt hebben gevalideerd.[15] Er wordt ook onderzocht welke niet‐expliciete
kennis in de hoofden van de verschillende zorgprofessionals zit (zogenaamde ‘tacit knowledge’
of praktijkkennis). Op basis hiervan wordt een protocol of diagnostisch algoritme opgesteld en
gedigitaliseerd in de verschillende informatiesystemen. Bij de evaluatie van nieuwe biomerkers
zullen niet alleen de technische karakteristieken en de diagnostische juistheid onderzocht
moeten worden, maar ook het effect op de waarde voor de patiënt.[15] Toegepast op de casus uit
het begin van mijn rede zou door de combinatie van wetenschappelijke[16,17] en praktijkkennis
het algoritme voor een vermoeden op vitamine B12deficiëntie er uit kunnen zien als in deze
figuur.
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Kennisdigitalisering en de digitale revolutie
Kennisdigitalisering kan profiteren van de huidige digitale revolutie.[18,19] Door
informatietechnologie, zelflerende computers (kunstmatige intelligentie), internet en eHealth
ontstaan steeds meer mogelijkheden om de zorg te digitaliseren en ook dichterbij de patiënt te
organiseren. Hierdoor zal het zorglandschap in de toekomst drastisch veranderen en daarmee
ook de rol van de medisch specialist.[20]
In 1495 ontwierp Leonardo da Vinci al zijn eigen robot: Leonardo’s robot of Leonardo’s
mechanische ridder. IBM’s Deep Blue‐computer versloeg schaakgrootmeester en
wereldkampioen Garry Kasparov in 1997 en zeer recent versloeg Google’s AlphaGo‐computer de
beste Go‐speler van de wereld met 4‐1 door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.
IBM’s Watson gebruikt ook kunstmatige intelligentie om diagnostische vragen op te lossen en
verslaat ook al het menselijk brein. De vraag is dan ook waarom de medische wereld dit soort
intelligente systemen nog niet gebruikt ter ondersteuning van allerlei medische beslissingen
zoals het stellen van diagnoses. De medisch specialist van vandaag heeft namelijk een groot data
dilemma. Het vergt ongeveer 160 uur per week om alle nieuwe literatuur te lezen en in 2020 is
er 200 keer meer medische data dan een menselijk brein überhaupt kan bevatten. Slimme
computersystemen zoals IBM’s Watson en Google’s DeepBlue kunnen ons helpen om betere,
evidence‐based, foutloze en reproduceerbare beslissingen te nemen. Hoewel de mens het zeker
van de machine gaat verliezen op dit terrein is aangetoond dat de synergie van menselijke en
kunstmatige intelligentie beter presteert dan kunstmatige intelligentie alleen.[21] Dus niet mens
tegen machine maar mens met machine.

Meer waarde voor de patiënt door ‘personalized medicine’
Een andere manier om meer waarde voor de patiënt te creëren is door ‘personalized medicine’,
ook wel ‘precision medicine’ genaamd of therapie op maat. Uitganspunt hierbij is dat ieder mens
uniek is en anders reageert op therapie en ziekte. De afgelopen jaren hebben we dit concept
samen met prof. Mieke Hazes onderzocht in patiënten met net gediagnosticeerde reumatoïde
artritis die we gedurende 12 maanden volgden in de tREACH en MTX‐R studies.[22,23] Reumatoïde
artritis is een auto‐immuun ziekte waarbij de gewrichtsvloeistof ontstoken raakt. Als dit niet
tijdig behandeld wordt, ontstaat irreversibele gewrichtsschade.
Patiënten worden na een snelle diagnose altijd eerst behandeld met methotrexaat en steroïden.
Methotrexaat is erg effectief en goedkoop. Echter 40% van de patiënten reageert niet of
onvoldoende op methotrexaat en moeten na drie of zes maanden extra medicatie ontvangen in
de vorm van zogenaamde biologicals. Deze biologicals zijn weliswaar erg effectief, maar behoren
tot de duurste klasse van geneesmiddelen en kosten circa 15,000 €/patiënt/jaar. De
langetermijnveiligheid van deze middelen is daarnaast ook onbekend.
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In het onderzoek uitgevoerd door dr. Maurits de Rotte[22] en dr. Ethan den Boer[23] bleek dat we
de non‐response na drie maanden methotrexaattherapie konden voorspellen met een
predictiemodel. Met zulke personalized medicine predictiemodellen zouden we patiënten die
volgens het model niet op methotrexaat gaan reageren meteen kunnen behandelen met
biologicals, waarmee onnodig tijdsverlies en gewrichtsschade wordt voorkomen. We hebben
vergelijkbare studies gedaan in patiëntjes met jeugdreuma[24] en leukemie[25] in samenwerking
met onze Utrechtse collega’s onder leiding van prof. Nico Wulffraat en prof. Marry van den
Heuvel‐Eibrink. Mijn vrouw dr. Saskia Pluijm was het brein achter de predictiemodellen, een
gevalletje van co‐creatie dus.
In VUmc en Reade gaan we samen met dr. Gerrit Jansen, dr. Jacqueline Cloos, prof. Mike
Nurmohamed en prof. Willem Lems kijken of RNA‐expressieprofielen en alternatieve splicing
het predictiemodel kunnen verbeteren. Samen met dr. Sandra Heil en prof. Mieke Hazes in het
Erasmus MC gaan we onderzoeken of epigenetische profielen de therapierespons beïnvloeden
en andersom.
Personalized medicine vormt een van de speerpunten van de nationale wetenschapsagenda van
de NFU[26] en wordt ook door patiënten als belangrijk nieuw te ontwikkelen medisch product
gezien.[27]
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Geïntegreerde diagnostiek
Een ander onderdeel van onze strategie is geïntegreerde diagnostiek. Op dit moment opereren
alle laboratoriumhoudende afdelingen grotendeels vanuit hun eigen specialistische silo’s. Een
diagnostische vraag wordt opgeknipt door de aanvragend specialist in deelvragen per
laboratorium en resultaten worden per laboratorium teruggerapporteerd, waarna de aanvrager
de puzzel wat de patiënt mankeert, probeert compleet te maken. Als we ons als laboratoria meer
willen richten op de toegevoegde waarde voor de patiënt, evidence‐based kennisdigitalisering
willen invoeren en een antwoord willen geven op een diagnostische vraag, dan zullen we toe
moeten naar een geïntegreerde benadering van laboratoriumdiagnostiek. Dit vraagt om een
proces‐gerichte aanpak,[28‐30] waarbij een bepaalde diagnostische vraag centraal staat. De
verschillende laboratoriumdisciplines zullen hierin meer moeten gaan functioneren als
kenniskringen, die hun specifieke kennis in de verschillende processen inbrengen, en minder als
afdelingen. Ontschotting van de traditionele laboratoriumdisciplines, harmonisatie van (ICT‐)
systemen en processen en een meer laboratoriumgeneeskunde gerichte aanpak zijn essentieel.
De laboratoriumgeneeskunde moet zich verder goed integreren in het zorgproces. De
laboratoriumspecialist moet hierbij niet alleen consulten geven over de betekenis van uitslagen,
maar in nauwe samenwerking met de kliniek ook het diagnostische proces optimaal inrichten en
digitaliseren. Laboratoriumdiagnostiek kan niet los gezien worden van het zorgproces en
optimale integratie van laboratoriumdiagnostiek zal uiteindelijk tot de beste uitkomst voor de
patiënt leiden en tot lagere macrokosten van de zorg. Laboratoriumgeneeskunde is dus
’corebusiness’ van het ziekenhuis.

23

Oratie Robert de Jonge

Van klinische chemie naar laboratoriumgeneeskunde

Van klinische chemie naar laboratoriumgeneeskunde
Concluderend, waar gaat ons laboratorium de komende jaren vol op in zetten om goede
uitkomsten van de zorg te realiseren tegen redelijke kosten.[26]
Ten eerste, onderzoek en innovatie vormen de sleutel tot zorginnovaties zoals personalized
medicine en waarde gedreven diagnostiek. Verbinding van het onderzoek en diagnostiek is
hierin essentieel. Samenwerking met andere nationale en internationale academische en
perifere zorginstellingen alsmede met de industrie, is hierbij ook van belang, zoals bijvoorbeeld
het onderzoek van dr. Cherina Fleming samen met Sysmex heeft laten zien.[31]
Ten tweede, kennisdigitalisering en personalized medicine zijn belangrijke sleutels tot waarde
gedreven diagnostiek. Laboratoriumdiagnostiek zal zich meer moeten focussen op de
(toegevoegde) waarde voor de patiënt.[15]
Ten derde, geïntegreerde diagnostiek is een noodzakelijke voorwaarde om waardegedreven
diagnostiek mogelijk te maken.
Inzetten op onderzoek en innovatie, waardegedreven en geïntegreerde diagnostiek en
anticiperen op de digitale revolutie vraagt om een andere manier van selecteren en opleiden van
toekomstige laboratoriumspecialisten. In een brede basisopleiding dient aandacht gegeven
worden aan evidence‐based diagnostiek en value‐based health‐care, procesmatig werken en
analyse, big data en bioinformatica, kennis engineering/digitalisering en het doen van
wetenschappelijk onderzoek. Na deze basisopleiding kan verder gespecialiseerd worden in de
verschillende laboratoriumdisciplines.
Ook in het onderwijs aan geneeskundestudenten dient meer aandacht gegeven te worden aan
deze zaken. Het is dan ook goed om te zien dat samenwerken en waarde‐gedreven zorg
belangrijke pijlers zijn van het strategische opleidingsplan van VUmc. Een gezamenlijk
begrippenkader is van groot belang om vernieuwingen in de zorg door te kunnen voeren.
Voor al deze ontwikkelingen zullen we in het laboratorium niet alleen maar moeten focussen op
de interne processen, maar veel meer als geneeskundige discipline moeten gaan denken: van
klinische chemie naar laboratoriumgeneeskunde.
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bouwen.
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drs. Yvonne Koppelman om de transfer van 010 naar 020 mogelijk te maken.
Tijdens mijn eenjarige verblijf aan de faculteit Geneeskunde in Clermont‐Ferrand, Frankrijk, was
longspecialist en onderzoeker prof. Jean Coudert een groot voorbeeld voor mij hoe passie,
kennis, humor, relativering en teambuilding tot prachtige resultaten kunnen leiden.
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promotietijd bij de Cardiochemie. Ik leerde naast goed onderzoek doen dat goede
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van hem overnemen. We hebben veel samen opgetrokken in het management van de afdeling en
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en oprecht te zijn en altijd ’op de bal’ te spelen. Het is allemaal anders gelopen dan gepland. Na
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