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Publieksprijs Klinische Chemie 2008 voor Twentse Glucosemeterdagen
Bij meer dan 50% van de diabetespatiënten in Twente die zelf hun bloedsuikergehalte meten
blijkt er iets te mankeren aan de kwaliteit van de meting. Dit varieert van problemen bij de
bloedafname tot een defect aan de meter. Dit is het schokkende resultaat van drie
grootscheeps opgezette glucosemetercontroledagen in de regio. Reden voor de jury om dit
jaar de Publieksprijs Klinische Chemie toe te kennen aan de initiatiefnemers van dit project:
de gezamenlijke ziekenhuislaboratoria van het Medisch Spectrum Twente te Enschede en de
Ziekenhuisgroep Twente Almelo/Hengelo.
In de afgelopen maanden zijn er veel misstanden bij het meten van glucose binnen
ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan het licht gekomen. Recentelijk heeft de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) daar de Raden van Bestuur door middel van een circulaire
nog op geattendeerd. Dat echter de meting door patiënten zelf ook lang niet altijd goed gaat,
wordt door dit project bevestigd. Met het toekennen van deze Publieksprijs hoopt de jury dat
thuisprikkende patiënten meer alert worden op het juiste gebruik van hun meter en deze
regelmatig laten controleren. Het Twentse initiatief vraagt bovendien om navolging van
laboratoria in het hele land. Dit alles onder het motto van vergroting van de patiëntveiligheid.
De Publieksprijs Klinische Chemie gaat uit van de Nederlandse Vereniging voor Klinische
Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en wordt jaarlijks toegekend aan een project
dat aantoonbaar werkt aan kwaliteitsverbetering in de directe patiëntenzorg op het gebied van
de diagnostiek, maar ook aan goede initiatieven betreffende voorlichting aan patiënten en het
grotere publiek. Zeker drie andere ingezonden projecten kregen van de jury het predicaat
‘veelbelovend’. Het gaat daarbij om het vereenvoudigen van de 24urineverzameling en het
door de patiënt zelf afnemen van bloedmonsters voor het laboratorium. Een overzicht van alle
inzendingen is te vinden op www.uwbloedserieus.nl
De jury werd dit jaar gevormd door dr. Agnes Kant (lid Tweede Kamer voor de SP), Maarten
Evenblij (wetenschapsjournalist/publicist), drs. Sander Flikweert (huisarts, senior
wetenschappelijk medewerker NHG) en prof.dr.Wouter Van Solinge (UMCU, winnaar van de
Publieksprijs Klinische Chemie 2007) en stond onder voorzitterschap van drs. Iris van
Bennekom (directeur langdurige zorg ministerie van VWS, v/h NPCF).
De prijs werd uitgereikt tijdens het voorjaarscongres van de NVKC te Lunteren op 24 april j.
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Meer informatie:
Prijswinnaar:
Dr. Paula EngbersBuitenhuis, Medisch Spectrum Twente, tel. 053 48734 55,
p.engbers@ziekenhuismst.nl
Glucosemeters algemeen: Dr. Eric Vermeer, Tergooiziekenhuizen, tel. 06 19172130,
evermeer@tergooiziekenhuizen.nl
NVKC algemeen, Christine Ruiter, beleidsmedewerker NVKC, tel. 06 51559522, chrrr@nvkc.nl
www.nvkc.nl
Wilt u een foto van de prijsuitreiking toegezonden krijgen, neem dan contact op met de afzender van
dit persbericht.

