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Als laboratoriumspecialist Klinische Chemie én gespecialiseerd in hormonen werd ik 9 jaar
geleden door één van de kinderartsen betrokken bij laboratoriumonderzoek van een 8-jarig
meisje. Het meisje had overgewicht, een enkel schaamhaartje én een sterke transpiratiegeur.
Gezien de jonge leeftijd werd het meisje in een algemeen ziekenhuis lichamelijk onderzocht. In
het laboratorium werden haar hormoonspiegels bepaald. Er werd een sterk verhoogde
concentratie van testosteron, het mannelijk hormoon, gemeten. Dit kon passen bij een
probleem in de bijnier, maar ook bij een tumor in de eierstokken. Gezien deze mogelijk ernstige
problematiek werd zij doorverwezen naar een kinderarts-endocrinoloog van het Sophia
Kinderziekenhuis. De testosteronbepaling werd in ons laboratorium herhaald met een
specifiekere methode dan die gebruikt was in het verwijzende ziekenhuis. De
testosteronconcentratie bleek juist onmeetbaar laag! Passend bij een normaal meisje in de
prepuberteit. De foutief positieve uitslag van de eerste testosteronbepaling bleek veroorzaakt
door de aanwezigheid van stoffen in het bloed die de initieel gebruikte handmatige test storen.
Het meisje was onnodig doorverwezen en veroorzaakte zo onnodige ongerustheid bij ouders en
patiënt.
Zo’n gebeurtenis kan nu óók nog voorkomen. Routine bepalingsmethoden kunnen hun grenzen
hebben en bij sommige patiënten onjuiste uitslagen veroorzaken. Zonder dat de behandelend
arts zich daarvan bewust is. Maar die hoeft dat in principe ook niet te zijn. Want dit is nu het
werkterrein van de laboratoriumspecialist Klinische Chemie.
Die is bekend met en zich bewust van de zwakheden van diagnostische bepalingen en dient
zorg te dragen voor betrouwbare uitslagen.
Het vakgebied van de Klinische Chemie houdt zich bezig met het meten van concentraties van
chemische componenten én cellen in bloed én in allerlei andere lichaamsvochten.
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In ons laboratorium ongeveer 6 miljoen bepalingen per jaar.

We helpen de behandelend arts bij het stellen van een diagnose en bij het beoordelen van het
effect van behandeling.

Dames en heren, als titel voor mijn openbare les heb ik het thema “Samenwerken en
verbinden” gekozen. Als subtitel “De onzin van muren en de zin van grenzen”.
Na een korte introductie van de afdeling Klinische Chemie zal ik u schetsen wat samenwerking
én verbinding ons tot nu toe gebracht heeft. Hoe het kan zorgen en heeft gezorgd voor
vooruitgang in het vakgebied. Welke muren moeten daarbij in mijn ogen geslecht worden? En
welke grenzen zijn daarbij zinvol?
Ik zal de huidige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en technologie noemen. En
daarbij ook ingaan op opleiding en onderwijs.

© Yolanda B. de Rijke, oratie Erasmus MC, 23 september 2016

Page 3

WAT IS KLINISCHE CHEMIE?

U wordt meegenomen naar het vakgebied Klinische Chemie en dan in het bijzonder naar onze
afdeling van het Erasmus MC, het grootste klinisch chemisch laboratorium in Nederland. Eén
van de snelst veranderende diagnostische laboratoria van ons ziekenhuis. Koploper in
automatisering én optimalisatie van laboratoriumprocessen.
In samenwerking met de industrie is de afdeling over de gehele breedte gegroeid tot een
technisch hoogwaardig en internationaal gerenommeerd voorbeeldlaboratorium. Om die reden
wordt het laboratorium dan ook geregeld bezocht door groepen collega’s uit de hele wereld.

De aanvrager, de arts in ons eigen ziekenhuis, merkt doorgaans weinig van de activiteiten die
bij ons op de afdeling plaatsvinden. Het lab is er gewoon, de kwaliteit hoort gewoon goed te
zijn. Dat is de kracht van een goed lopend laboratorium: Dat je haast niet merkt dat het er is.
Zoals Steve Jobs zei: “It just works”.
Maar realiseert u zich dat 70 procent van de medische beslissingen van de arts wordt gestuurd
door diagnostische testen en laboratoriumonderzoek?
Dan moet het toch zinvol zijn dat u weet wat er met uw buisje bloed of urine gebeurt nadat u
het heeft afgestaan? Wat gebeurt er achter de schermen?
Ik laat u een korte film zien, waarmee u een indruk krijgt van het centrale laboratorium. Waar
24 uur per dag vrouwen en mannen in de weer zijn met buisjes bloed, urine en andere
lichaamsvochten.
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De namen die in de film gebruikt worden zijn fictief.

U zag in de film aan de hand van een aantal klinisch chemische bepalingen, de werkwijze van
het laboratorium. Hieraan worden hoge eisen gesteld conform het kwaliteitssysteem ISO 15189
voor de medische laboratoria.
De algemene laboratoriumspecialist Klinische Chemie is breed opgeleid in chemisch,
hematologisch, immunologisch, toxicologisch en ook moleculair biologisch onderzoek. Hij
oefent zijn vak in de meeste algemene ziekenhuizen dan ook in de volle breedte uit.
Binnen de academische ziekenhuizen, en zo ook in het Erasmus MC, vindt specialisatie in
deelgebieden plaats met meer verdieping.
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, de NVKC,
verzorgt de opleidingen voor drie specialisaties, namelijk voor :

De Endocrinologie, de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van de hormoon
producerende organen;
Ten tweede de Hematologie, de wetenschap die zich bezig houdt met ziekten van het bloed én
bloedcel vormende organen, inclusief bloedstolling en transfusie van bloedproducten.
en als derde de Erfelijke Metabole Ziekten, de wetenschap die zich bezighoudt met erfelijke
aandoeningen die leiden tot verstoring van de stofwisseling.
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Als we kijken naar de weg die patiëntmateriaal aflegt in het ziekenhuis kunnen we als eerste de
pre-analyse benoemen. Hieronder vallen de bloedafname, transport, en eventuele
voorbewerkingen van het afgenomen materiaal, en dat is meestal bloed.
Vervolgens de analyse van het materiaal waarbij de component met een laboratoriumtest
wordt aangetoond en gekwantificeerd. Of waarbij cellen worden getypeerd.
En als laatste de post-analyse die bestaat uit validatie, interpretatie en rapportage van de
uitslag aan de arts, die deze op zijn beurt terugkoppelt aan de patiënt.

Door gebruik te maken van ons laboratorium informatiesysteem is het sinds kort mogelijk om
patiëntmateriaal waarvan diagnostiek is aangevraagd, real-time te volgen. Dat wil zeggen:
vanaf bloedafname wordt iedere stap die het patiëntmateriaal aflegt, digitaal vastgelegd.
Hierdoor kun je gericht naar versnellingsmogelijkheden zoeken in het afhandelingsproces.
Waar liggen mogelijkheden tot versnelling? Is het mogelijk de terugrapportagetijd van uitslagen
te verkorten? Kan bijvoorbeeld de transportduur van de ene naar de andere werkplek verkort
worden?
De analyse en de optimalisatie van het volledige proces wordt onder andere aangestuurd door
de laboratoriumspecialist dr. Chris Ramakers.

In samenwerking met prof. Robert De Jonge van het VUMC en prof. Richard Boucherie van de
Universiteit Twente zullen we met behulp van mathematische modellen, bestaande processen
verder proberen te verbeteren.
Aandacht voor procesanalyse en optimalisatie als middel tot efficiënte bedrijfsvoering en
ruimte voor innovatie. Dit alles draagt bij aan een financieel gezonde laboratoriumorganisatie!
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WAT HEEFT SAMENWERKING EN VERBINDING TOT NU TOE GEBRACHT?
Wat heeft een efficiënte bedrijfsvoering ons tot nu toe gebracht als we dat bekijken in het licht
van samenwerken en verbinden? In 2015 is in het Erasmus MC een belangrijke stap genomen
om samenwerking tussen de diverse diagnostische laboratoria te intensiveren om te komen tot
een maximale kosteneffectiviteit. Dat dit niet vanzelfsprekend was, moge blijken uit een
gebeurtenis uit 2002, en hoe er toen gedacht werd over samenwerken en verbinden binnen het
Erasmus MC.
Een periode waarin onder andere sprake was van twee volwaardige Bloedtransfusielaboratoria
bij twee verschillende afdelingen.

In mijn archief stuitte ik op een brief van onze afdeling aan de toenmalige Raad van Bestuur in
het kader van de voorbereiding op de 1ste fase van de Nieuwbouw in 2013. In de werkgroep
Consultatieve Functies had ik de haalbaarheid en efficiëntie van het op één plek uitvoeren van
de geautomatiseerde laboratoriumdiagnostiek voorgelegd aan de afdelingshoofden. Het plan
werd letterlijk van tafel geveegd. Vrijwel alle afdelingen hechtten aan het behouden van het
specialistische laboratoriumonderzoek onder eigen verantwoordelijkheid. En dus, heeft bijna
elke afdeling haar eigen laboratorium behouden.
De verwachting was ook dat veel van de geautomatiseerde diagnostiek die door de Klinische
Chemie werd uitgevoerd, 10 jaar later overal zou kunnen worden uitgevoerd Vooral ook buiten
het laboratorium. Bij de arts in de polikliniek of aan het bed van de patiënt. Door getrainde
verpleegkundigen of laboratoriummedewerkers met zogenoemde point-of-care apparatuur of
bedside testen.
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Die toekomstvisie is niet uitgekomen en de uitdaging van een grotere gezamenlijkheid binnen
de laboratoriumdiagnostiek staat nog onverkort op de agenda.
Het overleg over samenwerking leidde wel tot de intentieverklaring om alle
laboratoriumwerkzaamheden op het gebied van de bloedtransfusiepraktijk te concentreren.
Met het opheffen van muren en dankzij het zij aan zij werken van specialisten konden we 10
jaar later trots zijn op een mooi resultaat. In samenwerking met prof. Bob Löwenberg en later
prof. Pieter Sonneveld van de afdeling Hematologie werd een nieuw centraal
bloedtransfusielaboratorium geopend. Onder integrale verantwoordelijkheid van de afdeling
Klinische Chemie en vakinhoudelijk geleid door de bloedtransfusiedienst. Die bestaat uit twee
laboratoriumspecialisten Klinische Chemie en de transfusiespecialist dr. Peter te Boekhorst
vande afdeling Hematologie. Ondersteund door de hemovigilantieconsulente Michaela van
Bohemen. Recent is de bloedtransfusiedienst uitgebreid met Elise Huijsman, kinderhematoloog
en transfusiespecialist. Een mooie vorm van samenwerking en verbinding van specialisten.

Spin off van deze goede samenwerking was in 2013 de realisatie van de closed loop van de
bloedtransfusieketen. Als eerste in Nederland !
Een veilige transfusie voor de patiënt met behulp van het scannen van barcodes. Elektronische
identificatiestappen die plaats vinden bij zowel selectie van een juist bloedproduct, de uitgifte
maar ook bij de toediening van een transfusieproduct aan de juiste patiënt.
Decentrale selectie en uitgifte vinden ook plaats in het Thoraxcentrum. Momenteel zijn we
bezig om in samenwerking met het Mobiel Medisch Team te komen tot een verantwoord
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transfusiebeleid buiten het ziekenhuis. Een goed beheersbaar bloedtransfusieproces wordt
opgezet tot en met de transfusie aan de patiënt, bv. op straat bij een ongeluk, inclusief
monitoring. In het verlengde daarvan vind ik het zeker interessant om te onderzoeken of we op
termijn thuistransfusies van onze ernstig zieke patiënten kunnen faciliteren.

Anno 2016 ligt verdergaande samenwerking en verbinding van de afdeling Klinische Chemie
met die van de Hematologie, maar ook met die van de Immunologie én Pathologie voor de
hand. Bijvoorbeeld wanneer we kijken naar de evolutie op het gebied van celtelapparatuur.

Nieuwe celtellers zijn beter geworden in het signaleren van afwijkende en kwaadaardige
lichaamscellen in bloed en andere vochten. Onze afdeling draagt bij aan de optimalisatie van dit
soort diagnostiek door op internationaal niveau een continue bijdrage te leveren aan de
validatie van nieuwe algoritmes in de software.
Een uitdaging blijft het betrouwbaar tellen van lage concentraties bloedplaatjes. Die zijn
belangrijk voor de stolling. Belangrijk omdat patiënten met te weinig bloedplaatjes gaan
bloeden.
In de huidige celtellers kunnen allerlei deeltjes in het bloed onterecht voor bloedplaatjes
worden aangezien. Deeltjes kunnen celfragmenten zijn, maar óók vetbolletjes of bepaalde
medicijnen.
Een nieuwe celteller, die in de wereld nog niet beschikbaar is voor de laboratoria, wordt
momenteel onder leiding van dr. Henk Russcher, laboratoriumspecialist gespecialiseerd in de
hematologie, geëvalueerd.
De resultaten zijn veelbelovend. De terugrapportagetijd van een uitslag van een afwijkend
bloedbeeld is nu soms nog enkele uren. De verwachting is dat dit over enige tijd verkort wordt
tot 6 luttele minuten. Deze mooie ontwikkeling is van groot belang voor een goede en accurate
diagnostiek. Maar zeker ook voor onderzoek en onderwijs binnen het Erasmus MC.
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WAT IS DE TOEKOMST?

Hoe ziet verder de toekomst eruit voor de Klinische Chemie?
Wat zijn de ontwikkelingen voor point-of-care apparatuur, de klinisch chemische bepalingen
buiten het laboratorium. Kijkend naar de laatste 20 jaar moet geconcludeerd worden dat
toepassing van nieuwe technologie voor point-of-care apparatuur grotendeels is uitgebleven.

In het komend decennium verwacht ik veel van de “lab-on-a-chip” technologie, waarbij er
gebruik wordt gemaakt van kleine chips.
Daardoor wordt apparatuur veel handzamer en dus mobiel. Een computer die vroeger een hele
kamer in beslag nam is nu zo groot als een iPhone. De mogelijkheden voor thuisanalyses
worden daardoor steeds groter. Voor klinisch chemische bepalingen, eiwitanalyses, DNA testen
maar ook voor die van infectieziekten.
Innovatieve meettechnieken maken gebruik van microfluidics. Een techniek die gepaard gaat
met het gebruik van vloeistoffen op micro- en nanoschaal. Scheidingstechniek en biochemische
reacties die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd op de chip. Belangrijke ontwikkelingen die
bijvoorbeeld van belang zijn voor diagnostiek bij kinderen maar ook voor de inrichting van
laboratoria.
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In de komende jaren gaan we, in samenwerking met de behandelend arts en industrie,
investeren in ontwikkeling van persoonsgerichte toepassingen van diagnostiek op afstand.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de toepassingsmogelijkheden bij nierpatiënten. Maar
dat is slechts een voorbeeld. De laboratoriumspecialist Andrei Tintu is hierin onze linking pin.
Binnen het Erasmus MC ontstaan ook bij de andere laboratoriumspecialisten wensen op het
gebied van point-of-care testen. Denk maar aan het snel willen aantonen van virussen.
Het verheugt mij dat de afdeling Klinische Chemie haar jarenlange ervaring op het gebied van
advisering, begeleiding, training, kwaliteitscontrole en rapportage in het elektronisch
patiëntendossier, kan gebruiken om het Erasmus MC brede beleid uit te dragen.
Alle testresultaten moeten uiteraard op een toegankelijke manier opgeslagen worden en
beschikbaar zijn voor de behandelend arts. Dat is nog wel één van de uitdagende opgaven.

In de komende jaren willen we grote hoeveelheden data, inclusief point-of-care uitslagen,
combineren vanuit verschillende laboratoria en informatiebronnen om zo mogelijkheden te
scheppen voor het uitbrengen van een geïntegreerd advies aan de behandelend arts.
Deze ontwikkeling vraagt om intensivering van de samenwerking tussen de verschillende
laboratoriumspecialisten. We worden daarbij nu nog geconfronteerd met belemmerende
muren en afstand tussen de verschillende laboratoria.
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Een nieuwe kans doet zich weer voor tijdens de voorbereiding op het nieuwe Ziekenhuis
InformatieSysteem met het elektronisch patiëntendossier. Cruciaal zal zijn welke beslissing
wordt genomen over de locatie van enkele diagnostische bepalingen, die nu nog op meerdere
afdelingen worden uitgevoerd. Het is níet handig en niet kosteneffectief om dezelfde
diagnostiek op twee plekken uit te voeren !
De wens van de individuele afdelingen om zelf diagnostiek uit te voeren is vermoedelijk terug te
voeren op het feit dat de onderzoeker dan kortere lijnen heeft met de diagnostiek, én zelf
makkelijker over onderzoeksgegevens kan beschikken.
Vanaf maandag wil ik graag samen met u de uitdaging aangaan. We moeten gezamenlijk de
juiste stappen nemen voor een optimale benutting van de high-end infrastructuur van de
afdeling Klinische Chemie. Meer doen met de beschikbare mensen en middelen. Meer
effectieve tijd voor broodnodige technologische ontwikkeling.
Innovatie van laboratoriumdiagnostiek waar zieke patiënten en onderzoek optimaal van
kunnen profiteren.
Uitgangspunt is daarbij voor mij dat al het wetenschappelijk onderzoek met de zo broodnodige
korte lijnen uitgevoerd kan worden, waarbij begrenzing van de specialismen het mogelijk
maakt om te verdiepen. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk dat er geen muren tussen de
verschillende specialismen worden opgetrokken. Want voor optimalisatie van processen is het
belangrijk dat het geheel wordt overzien!
De stappen die daarvoor genomen moeten worden zijn uitdagend, wanneer je als afdeling
tegelijkertijd beoordeeld wordt op zowel pionierschap als ook op financiën.
Ik vertrouw dan ook op de Raad van Bestuur om gezamenlijk na te denken hoe de
financieringsstructuur aan te passen om optimalisatie van diagnostische processen te
stimuleren.
Het gaat immers niet om suboptimalisatie op afdelingsniveau, maar om optimalisatie binnen de
gehele gezondheidszorg.
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ONDERZOEK EN TECHNOLOGIE
Welke ambities heeft de afdeling verder op het gebied van onderzoek?

De afdeling heeft als ambitie geformuleerd dat ze voorloper wil zijn op het gebied van
ontwikkeling en implementatie van nieuwe beloftevolle biomarkers.
Bovendien vind ik het belangrijk dat de afdeling haar toonaangevende rol in specialistisch
onderzoek behoudt en versterkt. Passend bij de visie van het Erasmus MC op de vorming van de
Academic Centers of Excellence. Bijvoorbeeld diagnostiek bij complexe schildklierziekten of
ernstige obesitas; Identificatie van potentiële moleculaire biomarkers.

Biomarkers zijn indicatoren voor ziekten die vanuit een klinische toepassing worden ingezet.
Verschillende toepassingsgebieden zijn Preventie, Diagnose, Monitoren, Predictie en Therapie.
De reeds lang bestaande betrokkenheid van onze afdeling bij grote epidemiologische studies
binnen het Erasmus MC zoals de Rotterdam Studie, onder leiding van prof. Bert Hofman en
recent prof. Arfan Ikram, en de Generation R studie, onder leiding van prof. Vincent Jaddoe, wil
ik voortzetten en vooral intensiveren. Een van de gezamenlijke doelen moet zijn om potentieel
interessante biomarkers sneller een plek te geven in onze laboratoriumdiagnostiek. Ten
behoeve van patiëntgerichte behandelstrategie van ziekten óf ten behoeve van het voorkómen
van ziekten.
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Het zwaartepunt van het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling ligt bij personalized
medicine, oftewel diagnose óf therapie op maat.
Precisiegeneeskunde, dus niet “one-size-fits-all”.
In dat kader kent de afdeling sinds enige tijd twee onderzoekslijnen: Farmacogenetica onder
leiding van prof. Ron van Schaik en Methylgroepmetabolisme, onder leiding van dr. Sandra van
Heil.

Onze afdeling heeft een leidende rol in het aanbieden van farmacogenetische analyses in
Nederland. Bij farmacogenetica wordt DNA geanalyseerd om vast te stellen of een patiënt een
geneesmiddel goed kan verwerken. Indien dat niet zo is, omdat de patiënt een aangeboren
defect heeft in een bepaald leverenzym, kan therapie op maat worden aangeboden. Zo mist 510% van de mensen het enzym cytochroom 2D6, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van
20% van alle medicatie.
Patiënten die farmacogenetisch worden onderzocht in het Erasmus MC krijgen een DNApaspoort. Iedere apotheker in Nederland kan aan de hand van dit paspoort voor 80
geneesmiddelen medicatie op maat aanbieden. De verwachting is dat hiermee het aantal
ziekenhuisopnames als gevolg van bijwerkingen op medicatie - en dat is momenteel 5-7% wordt teruggedrongen.

Een nieuwe beloftevolle strategie voor biomarker detectie, die in het verlengde ligt van de
farmacogenetica en die aansluit bij onze ambitie is het cell free – oftewel het celvrij - DNA in
bloed of speeksel.
DNA zit normaal opgesloten in de cel. Maar een klein deel is ook vrij aantoonbaar in het bloed.
Dat is het celvrije DNA dat ons veel nieuwe informatie kan geven over een ziekteproces,
bijvoorbeeld bij kanker.
Al sinds de jaren 90 meten we voor de diagnostiek en de follow-up van de meeste maligniteiten
individuele biomarkers met behulp van gestandaardiseerde testen. De meeste van deze
biomarkers voor bv prostaat-, en pancreaskanker zijn eiwitten welke testen hun beperkingen
hebben op het gebied van specificiteit.
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De door onze afdeling gebruikte celvrij DNA test, de digital droplet PCR methode, is 10-100
gevoeliger dan de huidige technieken die we gebruiken. En hoe gevoeliger je kunt meten, hoe
eerder je kanker of celschade op kunt sporen.
Op dit moment richt de afdeling zich bij deze techniek op díe toepassingen waarbij de celvrij
DNA test aanleiding geeft om bestaande therapie aan te passen.

Bijvoorbeeld een therapieaanpassing na aantonen van specifieke DNA mutaties bij
longkankerpatiënten. Momenteel wordt dit aangetoond door een stukje longweefsel weg te
nemen uit het lichaam. De verwachting is dat bloed betere informatie kan geven over de status
van de gehele tumor. De celvrij DNA diagnostiek trekt wereldwijd heel veel aandacht.
Het is inspirerend om in dit traject op te trekken met de industrie, en de afdelingen Pathologie
Medische Oncologie en Longoncologie. Een te behalen winst van samenwerking over de muren
van de afdelingen heen waarbij het leren van elkaars expertises duidelijk vruchtbaar is.
Daarnaast onderzoekt van Schaik in samenwerking met de universiteit van Pisa en prof. Jenster
van de afdeling Urologische Oncologie de waarde van deze nieuwe diagnostiek in de
behandeling van patiënten met prostaatkanker.

De DNA-test heeft ook andere perspectieven. Momenteel onderzoeken we of de celvrij DNA
diagnostiek van waarde kan zijn bij het vaststellen van vroege afstotingsreacties van hart- en
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niertransplantaten na transplantatie. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de
afdelingen Interne Geneeskunde, Cardiologie en Pathologie.

Tot zover de farmacogenetica en celvrij DNA. In de tweede onderzoekslijn onderzoeken we het
methylgroepmetabolisme.

Bij DNA methylering is een methylgroep aan DNA gekoppeld. DNA methylering remt de
expressie van genen en wordt beïnvloed door leefstijl, zoals voeding en is met veel ziekten
geassocieerd. Dit maakt gemethyleerd DNA een uitstekende kandidaat als toekomstige
biomarker om een ziekteproces of respons op bepaalde medicijnen, zoals methotroxaat, te
volgen. In samenwerking met de hoogleraren Mieke Hazes van de afdeling Reumatologie,
Andre Uitterlinden van de Interne Geneeskunde en het Prinses Maxima Centrum en het VUMC
willen we komen tot een effectievere persoonsgerichte therapie van methotrexaat.

Wanneer voor specifieke patiëntengroepen nog geen commercieel verkrijgbare test
beschikbaar is moeten wij als afdeling in staat zijn in huis ontwikkelde biomarkers snel op maat
aan te bieden.
Een mooi voorbeeld van zo’n in-huis ontwikkelde biomarker is het stresshormoon cortisol in
hoofdhaar, ontwikkeld onder leiding van prof. Liesbeth van Rossum van de afdeling Interne
Geneeskunde.
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In nauwe samenwerking met van Rossum en dr. Erica van den Akker van de afdeling
Kindergeneeskunde is het klinisch wetenschappelijke onderzoek vertaald naar een beloftevolle
biomarker die we in het najaar een plek geven in de patiëntenzorg.

Haar is voor de klinisch chemische diagnostiek een nieuw analysemateriaal en is een hele
interessante aanvulling op het bloed en speeksel wat we nu gebruiken. Bloed en speeksel zijn
alleen informatief voor het moment van afname. Daarentegen geeft de laatst gegroeide één cm
haar informatie over de gemiddelde bloedconcentratie van cortisol in de laatste maand en 12
cm geeft dus zelfs informatie over het laatste jaar.
Haarcortisol maakt het mogelijk om een ziekteproces van bijvoorbeeld de bijnier te volgen. Het
orgaan waar cortisol wordt geproduceerd.
In de Generation R studie, naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van duizenden kinderen,
kon bij 6-jarigen aangetoond worden dat een hogere cortisolconcentratie in haar een relatie
heeft met extreem overgewicht.
Haaranalyse geeft ons de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over de invloed van stress
op verschillende processen in het lichaam. Bijvoorbeeld de invloed van stress die
pasgeborenen ondervinden tijdens zwangerschap.

Bij de haaranalyse wordt gebruik gemaakt van massaspectrometrie. Een techniek waarbij een
molecuul in gasfase wordt gebracht, waarna het wordt gebombardeerd met elektronen.
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Door ionisatie valt het molecuul in geladen brokstukken uit elkaar. Hierdoor ontstaat er een
soort moleculaire vingerafdruk die voor elke biochemische stof uniek is.
Massaspectrometrie biedt de afdeling de mogelijkheid om het aandachtsgebied endocrinologie
met de daarbij lang bestaande samenwerkingsverbanden met klinische afdelingen te
versterken.
Met massaspectrometrie kan laboratoriumdiagnostiek steeds beter, kosteneffectiever en met
een grotere sensitiviteit –en dus met minder patiëntmateriaal- worden uitgevoerd Bovendien
is er sprake van een hogere specificiteit, waardoor de kans op rapportage van een foutieve
uitslag - zoals geschetst in het voorbeeld, waarmee ik mijn les begon - geminimaliseerd wordt.
Ik verwacht dat deze technologie binnen 10 jaar geïntegreerd zal zijn in de geautomatiseerde
workflow van veel grote klinisch chemische laboratoria. De point-of-care toepassingen van de
massaspectrometrie bieden interessante kansen.
Onze afdeling zal de komende jaren investeren in de verdere ontwikkeling van diagnostiek met
behulp van massaspectrometrie, waaronder schildklierhormoonprofielen. Gelijktijdige
metingen van meerdere hormonen en tussenproducten.

Sinds 2004 bestaat er tussen de afdelingen Klinische Chemie, Interne Geneeskunde en
Kindergeneeskunde een succesvolle samenwerking op het gebied van schildklierhormonen.
Het hormoon thyroxine – het T4 -- wordt door de schildklier geproduceerd. Het is van invloed
op onze stofwisseling en daarmee op de groei en ontwikkeling van ons lichaam.
Het onderzoek dat is uitgevoerd binnen de Generation R populatie, onder leiding van prof.
Henning Tiemeier en prof. Robin Peeters en in samenwerking met Coot Bongers, kinderarts,
heeft geleid tot vele publicaties. We hebben laten zien dat een te trage schildklierfunctie van
moeder tijdens de vroege zwangerschap invloed heeft op de hersenontwikkeling,
vroeggeboorte en gewicht van het kind.
Met hulp van massaspectrometrie hopen we antwoorden te vinden op de vraag hoe waardevol
andere schildklierhormonen zijn in het begrijpen van schildklier problemen.
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Het mag duidelijk zijn dat bloed een belangrijke informatiedrager is van ons lichaam. Een nieuw
werkterrein, dat gericht is op het vinden van al die informatie, is dat van de metabolomics.
Dit vindt grotendeels plaats buiten onze afdeling. Bij metabolomics wordt het metaboloom
geanalyseerd. Dat is dé routekaart van alle biochemische reacties in het lichaam.
Bij de analyse is sprake van een gelijktijdige meting van duizenden tussenproducten van de
gehele stofwisseling. Tussenproducten worden ook wel metabolieten genoemd.
Vanuit de betrokkenheid bij de Rotterdam studie zal onze afdeling in samenwerking met prof.
Eric Sijbrands van de afdeling interne geneeskunde gaan investeren in het deelgebied
lipidomics. Metabolieten van vetten lijken namelijk een rol te spelen bij meerdere
ziekteprocessen, zoals hart- en vaatziekten, de ziekte van Alzheimer en suikerziekte.

OPLEIDING

De genoemde technologische ontwikkelingen én de ontwikkelingen op het gebied van
moleculaire diagnostiek vragen om continue aanpassing van eisen die gesteld worden aan de
opleiding van de laboratoriumspecialist Klinische Chemie. Dat geldt ook voor die van de
aandachtsgebieden Endocrinologie en Hematologie, die door onze afdeling worden verzorgd.
In het Erasmus MC ontbreekt de opleiding voor het aandachtsgebied Erfelijke Metabole
Ziekten. Dit deelgebied wordt in de academische laboratoria, óók in het Erasmus MC, steeds
meer ingevuld door klinisch biochemisch genetici. De Klinische Chemie mag haar betrokkenheid
bij dit specialisme zeker niet verliezen. De werkgebieden van de klinisch biochemisch genetici
© Yolanda B. de Rijke, oratie Erasmus MC, 23 september 2016

Page 19

met die van de Klinische Chemie vullen elkaar namelijk uitstekend aan. Ik hoop dan ook dat de
recente benoeming door het UMCU van de hoogleraar Genetische Metabole Diagnostiek,
Nanda Verhoeven, klinisch chemicus met aandachtsgebied erfelijke metabole ziekten een
bijdrage levert om het specialisme binnen de NVKC te behouden.
Een grote overlap met de opleiding is ook waarneembaar in de opleiding tot
laboratoriumspecialist Immunologie, oftewel medisch immunoloog.
Ik zie het als de taak van de betreffende wetenschappelijke verenigingen, inclusief de NVKC, de
handen ineen te slaan. We moeten zorg dragen voor een gezamenlijke opleiding
laboratoriumgeneeskunde, waaronder de specialisaties erfelijke metabole ziekten en
immunologie. Alleen dan kan de assistent in opleiding tot specialist, de AIOS, optimaal over de
grenzen van de individuele specialismen voor de toekomst worden opgeleid.
Het vergroot de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan nieuwe technologische
ontwikkelingen binnen het brede vakgebied Laboratoriumgeneeskunde.
De afdeling Klinische Chemie zal zich verder specialiseren binnen de onderzoekslijnen van de
academic centers of excellence. Een gevolg kan zijn dat de AIOS bepaalde onderdelen van de
opleiding in andere opleidingsziekenhuizen moet gaan volgen.
Ik zie dit eerder als een verrijking dan als een verarming voor de AIOS. Maar dit moet zeker
onderwerp van gesprek zijn voor de opleidingscommissie van de NVKC.

ONDERWIJS
Omwille van de patiëntenzorg is het van groot belang dat we vanuit de afdeling Klinische
Chemie een grote bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma voor Geneeskunde.
Rotterdam was ten tijde van prof. Leijnse in de jaren ’70 de enige plaats in Nederland waar de
Medische Faculteit een eigen cursus klinische chemie verzorgde. Vandaag de dag is er jammer
genoeg weinig van overgebleven en we behoren op dat gebied tot de slecht scorende medische
centra. Er is al helemaal geen sprake van klinisch chemisch praktijkonderwijs. Ik mag mij als
afdelingshoofd gelukkig prijzen dat momenteel het nieuwe Masteronderwijs wordt gebouwd.
We krijgen de mogelijkheid een grotere bijdrage te leveren. Alleen dan kunnen studenten vroeg
in de opleiding kennis maken met nieuwe labtechnologie; de klinische meerwaarde van nieuwe
biomarkers; het gebruik van point-of-care testen met al de mogelijkheden maar ook de
beperkingen daarvan.
Gewaardeerde geneeskundestudenten: de laboratoriumspecialisten Klinische Chemie
verwelkomen u graag op de afdeling. Wij zullen u enthousiast maken voor alle facetten van ons
vak die later in uw werkgebied van belang zijn voor zowel de patiëntenzorg als voor
wetenschappelijke studies.
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Dames en heren,
Ik heb u in mijn openbare les laten zien dat klinisch chemische diagnostiek, en de rol die de
laboratoriumspecialist Klinische Chemie daarin vervult, deel uitmaken van het behandelplan
van de arts ….en daarmee een belangrijke bijdrage leveren voor de patiënt.
In tegenstelling tot de muren ben ik van mening dat de grenzen van ieder
laboratoriumspecialisme zinvol zijn.

DANKWOORD
Nu ik aan het einde van mijn rede ben gekomen wil ik graag enkele woorden van dank
uitspreken.

Veel collega’s hebben direct of indirect bijgedragen aan mijn wetenschappelijke en klinisch
chemische ontwikkeling.
In het bijzonder ben ik de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en de Decaan zeer erkentelijk
voor het in mij gestelde vertrouwen.
Prof. Rien Blankenstein, de eerste klinisch chemicus die ik tegenkwam toen ik in 1983 als
researchanalist in de dr. Daniel den Hoed Kliniek onderzoek verrichtte aan de oestrogeen© Yolanda B. de Rijke, oratie Erasmus MC, 23 september 2016
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receptor in borsttumoren. Zijn onuitputtelijke enthousiaste betrokkenheid bij het vakgebied
heeft mij de stap doen nemen tot een wetenschappelijke carrière.
Prof. Theo van Berkel, mijn promotor uit Leiden, wil ik graag bedanken voor zijn onmisbare
bijdrage aan mijn wetenschappelijke bagage. Jij hebt mij de mogelijkheid geboden om klinisch
wetenschappelijk onderzoek te doen. Hiermee ontstond mijn interesse in de klinische chemie.
Dr. Pierre Demacker, klinisch chemicus en voormalig hoofd van het lipidenlab in het Radboud
ziekenhuis, tezamen met prof. Anton Stalenhoef, internist. Jullie hebben mij gedurende de
postdoc periode laten voelen dat een steengoede samenwerking tussen lab en kliniek, die
berust op wederzijds vertrouwen en respect, onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van
laboratoriumonderzoek.
Prof. Jan Lindemans. Jan, dank je wel dat jij van het begin af aan het volste vertrouwen in mij
hebt gesteld. Je hebt mij de ruimte gegeven om pediatrische diagnostiek en bloedtransfusie
een belangrijke plaats te geven binnen de afdeling. Ik dank je voor de vrijheid waarin ik me
buiten de afdeling Klinische Chemie kon verdiepen in de endocrinologie.
De hoogleraren Huib Pols, Ernst Kuipers, Jan van Saase, Aart Jan van der Lely, Hans van
Leeuwen en Leo Hofland. Hartelijk bedankt voor het ontvangen vertrouwen om leiding te
kunnen geven aan het diagnostisch laboratorium endocrinologie. Ik heb me altijd goed thuis
gevoeld op jullie afdeling.
Prof. Robin Peeters, prof. Liesbeth van Rossum en dr. Erica van den Akker. Op wetenschappelijk
gebied dank ik veel aan jullie en ik kijk uit naar de voortzetting van een inspirerende
samenwerking.
Prof. Robert de Jonge. Robert, hartelijk dank dat ik vooral het laatste jaar voor mijn benoeming
intensief en met wederzijds vertrouwen met je heb mogen samenwerken.
Collega’s Ron van Schaik, Henk Russcher, Chris Ramakers, Andrei Tintu en Sandra Heil. Zonder
jullie unanieme steun had ik hier niet gestaan. Dank voor jullie teamspirit en betrokkenheid.
Het is een genoegen om met jullie samen te werken.
Dank aan alle collega’s binnen het managementteam De goede sfeer en de respectvolle wijze
van samenwerken brengt ons ver.
Dr. Peter te Boekhorst. Al sinds een hele lange tijd is er sprake van een waardevolle
samenwerking die ik niet had willen missen. Ik blijf onder de indruk van je betrokkenheid bij de
transfusiegeneeskunde.
Alle assistenten in opleiding en studenten wil ik bedanken voor de inspanningen die van belang
zijn geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied. Jullie kritische houding en soms
ongezouten mening houden mij, als opleider, goed bij de les.
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Alle labmedewerkers van de afdeling Klinische Chemie. Jullie toewijding en inzet is de basis is
voor de operationaliteit van onze laboratoriumorganisatie. Dank jullie wel.
Alle collega’s van de NVKC, dank voor de vruchtbare en prettige samenwerking op het gebied
van opleiding en endocrinologie.
Dr. Hugo de Jonge, dank voor de vakinhoudelijke kennis die je voor en na je pensionering met
mij hebt gedeeld op het gebied van specialistische potentiaalmetingen in de darm en de neus
bij kinderen met taaislijmziekte. Ik ben er trots op dat ons lab als enige in Nederland deze
diagnostiek kan aanbieden.
Woorden van dank aan de vele medisch specialisten van het Sophia Kinderziekenhuis met wie
ik jarenlang met veel plezier heb samengewerkt.
Lieve familie, schoonfamilie, vrienden, dank voor jullie waardevolle vriendschap en natuurlijk
de spiegels die jullie mij altijd graag hebben voorgehouden. Vriendinnen, bedankt dat jullie de
beloofde spandoeken met de o-zo leuke kreten toch onder de stoel hebben laten liggen. Ik
hoop dat jullie nú eindelijk wel weten wat Klinische Chemie is.
Helaas kunnen mijn schoonouders en moeder dit moment niet meer meemaken, maar in
gedachten zijn ze erbij. Mijn moeder heeft mij altijd gestimuleerd mijn eigen weg te kiezen.
Pa, fijn dat je er vandaag bij bent. Jullie vertrouwen en steun voor al mijn keuzes hebben mij
veel goeds gebracht.
Amber en Eveline… jullie zijn mijn grootste schatten. Geweldig hoe jullie met enthousiasme,
humor, en een open vizier in het leven staan. Jullie hebben er voor gezorgd dat ik altijd fluitend
naar huis ging en dat ik alles aankon. Ik stel voor dat wij ons motto blijven houden “lach, zing en
dans” en dat we samen de tijd blijven vinden om af en toe lekker gek te doen. Super dat veel
vrienden van jullie hier ook aanwezig zijn.
Lieve Frans, jij had het nooit voor mogelijk gehouden dat ik jou nog eens ten overstaan van een
volle zaal zou bedanken. Zonder jouw onvoorwaardelijke steun had ik het zeker niet gered.
Gelukkig dat jij er bent.

Ik heb gezegd
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