Special Nieuwe Labs | Maastricht UMC+ opent Centraal Diagnostisch Laboratorium

De rondetafeldeelnemers: Otto Bekers, Marja van Dieĳen-Visser, Ed Maassen en Huub Stevens.

‘Concurreren
op kwaliteit,
prĳs, volume’
Het moderniseren van de laboratoria van Maastricht UMC+ nadert zĳn voltooiing.
In november werd het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), waar hematologie,
klinische chemie en immunologie geïntegreerd zĳn, in gebruik genomen. Het efficiënt
ingerichte lab is klaar voor een toekomst waarin marktwerking steeds belangrĳker wordt.
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Digitale orderaanvraag
... levert
gebruiksklare
reagentia ...

Monsterregistratie heeft nu nog de handen vol aan het omstickeren van aanvragen met
barcode-etiketten. Het is de bedoeling om binnen twee jaar ziekenhuisbreed een digitaal
monsteraanvraagsysteem te hebben doorgevoerd. Het handmatig aanbrengen op aanvraagformulieren van patiënt-identificatiestickers vervalt dan. De nieuwe procedure draait nu op
kleine schaal, als proef, met aanvragen van huisartsen. Als alles goed werkt, gaan de poliklinieken begin volgend jaar als eerste op
de digitale orderaanvraag over. Van
daaruit moet deze werkwĳze zich als
een olievlek over de ziekenhuisafdelingen verspreiden.

Aanbrengen van patiënt-identificatiestickers (zie
barcodes rechtsboven) gebeurt nog handmatig,
in afwachting van de invoering van digitale
orderaanvragen door de behandelend arts.

Het nieuwe, ultramoderne CDL kan de

waarin we samen meettechnieken delen in

concurrentieslag aan met externe partĳen.

één faciliteit. Zo kun je ontdubbelen.”

Er staat een volledig nieuw laboratorium

... en

chemicaliën
voor normale en
speciale doeleinden.

Met nieuws &
speciale aanbiedingen
www.carlroth.nl

Laboratoriumbenodigdheden - Life Science - Chemicaliën

dat efficiënter en goedkoper kan werken,

De boer op

en net zo’n hoge of zelfs betere academi-

Integratie is geen keuze, stelt Van Dieĳen-

sche kwaliteit kan leveren. Dit is een reu-

Visser, het is bittere noodzaak. “Zonder

zenstap voorwaarts, daar zĳn alle vier

sense of urgency gebeurt dit niet. We zitten

deelnemers tĳdens een rondetafelgesprek

in een omgeving waar de competitie tussen

in Maastricht van overtuigd. Aanwezig zĳn

labs anders is dan elders in Nederland.

Marja van Dieĳen-Visser, klinisch chemicus

België en Duitsland zĳn vlakbĳ. Het Acade-

en hoofd Centraal Diagnostisch Laborato-

misch Ziekenhuis van Aken is recentelĳk

rium; Otto Bekers, klinisch chemicus en

overgenomen door het commerciële lab

clusterhoofd Algemene Klinische Chemie

van Dr. Stein in Mönchengladbach. Ook in

en Hematologie; Huub Stevens, clusterma-

België zie je dit soort constructies. Dat

nager Algemene Klinische Chemie en He-

heeft hier wel de ogen geopend, ook bĳ de

matologie; en Ed Maassen, staffunctionaris

analisten. Men begrĳpt dat dit moest ge-

RVE Beeldvorming en Laboratoria. Van Di-

beuren. Willen we mee-evolueren met de

eĳen-Visser trapt af. “Waar wĳ uniek in zĳn,

markt, dan moeten we efficiënter en goed-

is het organisatorische deel. Wĳ zĳn het

koper worden. Met onze oude tarieven prĳ-

eerste academische ziekenhuis waar de

zen we ons uit de markt.”

afdelingen Hematologie (inclusief transfu-

Het CDL moet de boer op. Nu komt ruim

sie), Klinische Chemie en Immunologie to-

80 % van de opdrachten vanuit het acade-

taal geïntegreerd zĳn tot één afdeling: het

misch medisch centrum. Zo’n 18 % komt

Centraal Diagnostisch Laboratorium. Ook

van buiten. Hiervan is 13 % afkomstig van-

wordt op de apparatuur in het CDL onder-

uit de eerstelĳnszorg, de huisartsen. Er is

zoek voor de afdeling Medische Microbio-

een business development manager aan-

logie verricht, voornamelĳk voor de virolo-

gesteld die opdrachten moet binnenhalen.

gie. Dit gebeurt onder verantwoordelĳkheid

“Ja, we moeten commerciëler worden.”

van de medisch microbiologen. Zoals het
nu georganiseerd is, lopen we voorop. We

Massage

gaan steeds meer toe naar een situatie

De plannen voor de vernieuwing stammen

CDL op video
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Bekĳk het nieuwe laboratorium van Maastricht UMC+ ook op video via www.laboratoriummagazine.nl. Maak kennis met een lean laboratorium, waar analyses efficiënt worden
uitgevoerd op de modernste apparatuur van onder meer Roche en Sysmex.
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De dubbeluitgevoerde Cobas-straat met twee 8000-systemen voor klinische chemie en immunochemie draait 24/7.

uit 2008. Na een aanbestedingsprocedure

dere werk- en stuurgroepen. Stevens legt

Noodlab

begon het in 2011 pas echt. Het had wat

uit: “We werken volgens de PRINCE2-pro-

De verbouwing moest plaatsvinden in de

Stevens betreft tien jaar eerder mogen ge-

jectmethodiek. Daarin komt de werkgroep

bestaande ruimte. De laboratoria moesten

beuren. Maar dit soort grote projecten

met ideeën vanuit de organisatie en houdt

blĳven draaien. Bekers: “Alles ging naar een

vraagt om ‘massage’, weet Maassen. “Je

de stuurgroep het toezicht.” De bouw van

noodlab. Kantoren zĳn omgebouwd tot

moet iedereen meekrĳgen voor de reshuff-

zo’n groot lab vraagt om inbreng van ex-

laboratoria om tĳdelĳk ruimte te winnen.

ling van functies.” Bekers: “Oud zeer is

terne expertise, haakt Van Dieĳen-Visser

Daardoor ging de verbouwing in heel veel

overwonnen. In oktober 2010 werd de

in: “Roche zat als hoofdaannemer van

stappen en zĳn we pas begin volgend jaar

overeenkomst getekend voor alle appara-

onze apparatuur ook in de werkgroep.

helemaal klaar. We lopen nu iets achter op

ten. In oktober het jaar daarop begon de

Zĳ hebben veel ervaring met lean- en

schema, zo’n vier maanden.” Gemakkelĳk

verbouwing.” Stevens en Maassen waren

Six Sigma-projecten. Ook de architect had

werken was het niet. Maassen: “Chapeau

actief in het bouwteam, terwĳl de meesten

een belangrĳke inbreng in het lean ontwerp

voor de analisten. Rug aan rug werken zon-

aan tafel ook deelnamen aan één of meer-

van het laboratorium.“

der airconditioning, soms bĳ 35 graden!”

Op de groei

Bloedbuizen zoeven over de track.

Voor klinisch chemische bepalingen is een dubbel uitgevoerd Cobas-systeem geïnstalleerd.
Beide systemen uit de 8000-serie draaien in principe 24 uur per dag. Bĳ onderhoud of een
storing dient een van de twee als back-up. De analyses verlopen volautomatisch, barcodegestuurd. Vanaf het moment dat de bloedbuisjes worden ingezet, komt er geen hand meer
aan te pas. Ed Maassen: “Er is één track die beide automaten bedient. Voor de registratie van
de buizen wordt de barcode gekoppeld aan het LIS voor de route-informatie. De buizen gaan
eerst langs een centrifuge, daarna worden ze ontdopt en gaan eventueel naar een aliquotteerapparaat. Vervolgens gaan de buisjes of aliquots naar de bestemde analysers.” De systemen
staan constant te draaien. “Dat moet ook wel, het is bĳna duurder om ze stil te laten staan.
We kunnen nog vooruit, want we hebben een overcapaciteit van 40 %. Dat past in onze
doelstelling om te groeien door meer monsters van buiten binnen te halen.”
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Een van de monsterverdeelapparaten. De apparatuur
moet vanaf februari voloperationeel zĳn om de grote
bulk van de buizen toe te wĳzen aan de juiste analyser.

Analist Kevin Janssen doet een bloedgasanalyse op de
nieuwe, compacte apparatuur. “Er passen er vĳf op de
plek van twee. En praktisch geen onderhoud meer.”

Megaproject

Extra audit

De modernisering en integratie luidden twee

De CKCL was coulant bĳ het beoordelen

jaar terug een reorganisatie in. De oude af-

van de accreditatie. Knelpunt was dat de

delingen werden opgeheven en er kwam

oude afdelingen door de oprichting van het

een nieuwe functieverdeling binnen het CDL

CDL waren opgeheven. Ze konden dus ook

voor de acht clusters. “Het is echt een me-

niet meer afzonderlĳk beoordeeld worden.

gaproject”, zegt Van Dieĳen-Visser. “De re-

Er werd een modus gevonden door net te

organisatie van personen liep parallel met

doen of ze nog wel zelfstandig bestonden

de bouw, zoals het benoemen van nieuwe

en zo de virtuele, voormalige afdelingen als-

clusterhoofden. Er werd een nieuw afde-

nog te kunnen accrediteren. Van Dieĳen-

lingshoofd gekozen, en daarna werden

Visser: “We hebben nog geen gemeen-

alle hoofdanalisten klinische chemie, hema-

schappelĳk kwaliteitshandboek. Van hun

tologie en immunologie boventallig ver-

kant is daar begrip voor. De kwaliteit blĳft

klaard en werd er opnieuw gesolliciteerd.

geborgd tĳdens het proces.” Otto Bekers:

De clusterhoofden moesten eerst benoemd

“Een ervaren auditor, Peter van de Leem-

worden voor we verder konden, omdat ze

put, heeft hier nog een extra audit uitge-

samen met het bouwteam de inrichting van

voerd om hier zeker van te zĳn.”

het cluster bepalen.”

Afvloeien

www.asecos.nl

16

Open structuur
Het laboratorium oogt transparant. Bewust

Door de reorganisatie en modernisering

heeft de architect tussen voormalige afdelin-

kan het CDL met minder mensen toe dan

gen lage afscheidingen ontworpen. Zo is er

in de oude constellatie. “We verwachten

nog een zekere verdeling tussen de afdelin-

minimaal 10 % bezuiniging op het perso-

gen en clusters. “De architect heeft gekozen

neel bĳ dezelfde output. Dan is ingecalcu-

voor een open structuur”, zegt Maassen. “De

leerd dat er minder mensen nodig zĳn voor

muren zĳn weg. Ook de indelingen van de

ordermanagement, omdat de arts straks

voorzieningen zĳn enorm veranderd. Vroeger

zelf digitaal gaat aanvragen.” Het is de be-

hadden we honderd aparte gaspunten, nu

doeling dat overtallig personeel natuurlĳk

nog geen tien. Alleen waar het echt nodig is,

afvloeit. “Tĳdens het project hebben we

dus niet in elke labtafel. We hebben nu wel

veel mensen opgeplust om een tĳd meer te

over de honderd netwerkaansluitingen. Daar-

werken, zodat ze gemakkelĳker kunnen af-

aan zie je hoe belangrĳk ict is geworden.”

vloeien. We hopen dat er geen gedwongen
ontslagen nodig zĳn, dat is ook het uit-

Six Sigma

gangspunt.”

Er staat nu een lean lab. Dat blĳkt bĳvoor-
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beeld uit de vloerkleuren. Looplĳnen zĳn

ingewerkt. Dat gebeurde al in de noodlabo-

we doen meer aan onderzoek en onder-

blauwgekleurd, donkerder getint voor door-

ratoria, waar de leverancier tĳdelĳk appara-

wĳs. Voor de academische aanvragen van

gaand en lichter voor lokaal verkeer. Bĳ

tuur had opgesteld. Van Dieĳen-Visser: “Die

ons eigen ziekenhuis en van regionale zie-

werkplekken is de vloerkleur witblauw. “Het

overgang van Beckman naar Roche in 2011

kenhuizen kunnen we surplus bieden.

werkt”, zegt Maassen. “Vroeger liep men

was voor de analisten de grootste over-

Denk aan speciële bepalingen voor bloed-

kriskras door de laboratoria. Het is nu direct

stap.” Bekers: “Er is een Cobas-team van

transfusies, analyse met chromatografie en

duidelĳk dat je alleen op lichtblauwe delen

een man of acht uitgebreid getraind. Vervol-

massaspectrometrie. Ook stollingsonder-

je werkplek inricht.” Door de lean-filosofie

gens hebben zĳ de analisten ingewerkt vol-

zoek gebeurt gevanceerder door onze aca-

ligt er minder rommel op de tafels en is de

gens het train-de-trainer-principe.”

demische component.” Van Dieĳen-Visser

logistiek logischer geworden. Bekers: “We

besluit: “Maar ik durf ook gerust te zeggen

splitsen in- en uitgaande bloedproducten

Uitbalanceren

op. Natuurlĳk zĳn er korte looplĳnen. Het

Vlak voor de officieuze opening, op

ket hebben waar je u tegen zegt, ook op

koel- en vriesgebeuren is dichtbĳ. Je moet

11 november 2013, vond nog een stress-

het gebied van de moleculaire diagnostiek.

jezelf wel trainen om de lean-filosofie vast

test plaats. Stevens: “De week ervoor

We moeten dus concurreren op kwaliteit,

te blĳven houden, inclusief de nodige oplei-

hebben we de band op maximale capaci-

prĳs en volume.” LM

ding. Leidinggevenden hebben hun green

teit, met alles wat we in routine analyse-

belt volgens lean Six Sigma en iedereen

ren, laten draaien. Dus heel veel monsters

moet sowieso zĳn yellow belt halen.” Maas-

tegelĳk op de track, en daadwerkelĳk

sen: “Ook lean is dat we het oude laborato-

patiëntmateriaal. Een paar dingetjes kwa-

riumoppervlak van 1.900 m2 hebben terug-

men daaruit, zoals het vastlopen van een

gebracht naar 1.450 m2.”

rekje. Dat was een kwestie van de track

Train-de-trainer-principe

even uitbalanceren.”

Praktisch alle apparatuur is nieuw. De grote

Strĳd aanbinden

analysers zĳn vervangen, de bloedgas-

Goedkoper, efficiënter en beter is volgens

meters, alle stollingsbepalingsautomaten,

Van Dieĳen-Visser de resultante van de in-

de point-of-care (POC)-apparatuur, de ap-

tegratie, en dat vooral door een technolo-

paratuur voor klinisch chemische en hema-

gie-push. “We proberen zo veel mogelĳk

tologische analyses en de monsterverdeler.

op het grote platform te doen, tenzĳ de re-

Alleen de immunochemische apparaten en

sultaten op een kleiner platform klinisch

de hplc’s voor eiwitchemie staan er nog.

relevant beter zĳn.” Zo kan het CDL de

Hematologie draait voornamelĳk op een

strĳd aanbinden met de commerciële aan-

Sysmex-robotstraat. Het transfusielabora-

bieders. “Vergis je niet, Dr. Stein is ook ge-

torium heeft duidelĳke loketten voor ont-

woon een goed laboratorium. Wel hebben

vangst en uitgifte van bloedproducten. Ana-

wĳ meer specialismen in huis: met name

listen zĳn op het nieuwe Roche-platform

op het speciële vlak.” Bekers vult aan: “En

dat de commerciële labs een analysepak-

Clusterindeling
Het CDL telt 160 fte voor onderzoek,
onderwĳs en patiëntenzorg, werkzaam in
acht clusters:
1. Algemene Klinische Chemie en
Hematologie
2. Celdiagnostiek en Celtherapie
3. Speciële Hemostase en Transfusie
4. Immunodiagnostiek
5. Speciële Eiwitchemie
6. Chromatografie en Massaspectrometrie
7. Moleculaire Diagnostiek
8. Bedrĳfsbureau.
Aantal analyses: circa 3.250.000 per jaar.
Jaarlĳks wordt bĳ zo’n 230.000 patiënten
bloed afgenomen.
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