Met: 35 jaar Eerstelijnsdiagnostiek - Point of Care Testing
- Kwaliteitsbeleid SAN - Advies versterking
eerstelijnsdiagnostiek NZa - VWS aan het woord

SAN magazine

A
M
E
TH
T
I
E
T
I
L
A
W
K

jubileumuitgave san 35-ja ar

Even voorstellen

Inhoudsopgave

De SAN
een innovatieve
branchevereniging,
vóór en dóór leden
De SAN is de branchevereniging
voor de medische diagnostiek. Le
den zijn huisartsenlaboratoria / me
disch diagnostische centra. Ver
spreid over het hele land. De leden
verschillen in werkgebied en in pro
ductie. Zij hebben echter het zelfde
doel: de huisarts en verloskundige
voorzien van optimale diagnostische
faciliteiten (zoals al het laboratorium
onderzoek, waaronder ook het me
disch microbiologisch onderzoek,
beeldvormend en functie-onder
zoek). De SAN heeft 23 leden. Daar
werken ruim 4.000 mensen. Zij zet
ten zich in voor 85% van de huisart
sen en 65% van de verloskundigen.
Met ruim 4,5 miljoen patiëntencon
tacten per jaar. Zij bieden diagnos
tiek en aanvullende diensten aan
huisartsen en verloskundigen. Zoals
diseasemanagement en facilitaire
ondersteuning op het gebied van bv.
ketenzorg en ICT. De SAN Medisch
Diagnostische Centra zijn essentieel
voor nabije, zinnige en zuinige zorg.
Zij bieden een innovatief aanbod dat
past bij de eisen van vandaag en in
speelt op de vraag van morgen.
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Chiel Bos, voorzitter SAN

Voorwoord

De SAN bestaat 35 jaar als brancheorganisatie van de
medisch diagnostische centra en laboratoria in Nederland. Mijn hartelijke gelukwensen. En vooral dank aan
alle leden die in de afgelopen jaren de medische diagnostiek op zo’n hoog peil hebben gebracht. Dankzij hun
inzet hebben we een belangrijke plaats in de gezondheidszorg. Vakmanschap, klantvriendelijkheid en kwaliteit zijn de pijlers waardoor de medische diagnostiek
een hoge vlucht heeft genomen. Innovaties worden
snel ingevoerd en dat leidt direct tot merkbare effectiviteit voor de patiënt en arts. Dat betekent inzet van moderne technologie, maar ook gebruik van moderne
communicatiekanalen.

Nieuwe directeur
In dit jubileumjaar neemt de SAN afscheid van de directeur Bert Reijners. Hij gaat per 1 juli 2012 met prepensioen. Hij heeft vele jaren op deskundige wijze de SAN en
haar leden gestuurd op deze voortvarende koers, samen met het bestuur. Wij verwelkomen van harte onze
nieuwe directeur Rob Olie en hopen dat hij zich snel
thuis zal voelen bij de SAN!

Vaststellen diagnose
Voordat de patiënt in het behandelproces terecht komt,
is er wellicht een nog belangrijkere fase. Dat is zijn
vraag: “Wat is de diagnose van mijn klachten? Ligt het
op het psychisch vlak, heb ik een kwaadaardige ziekte,
is er sprake van een ontsteking, gaat het vanzelf over,
moet ik een bepaald geneesmiddel hebben of een specifieke therapie?”
Het antwoord is afhankelijk van de uitslagen van de
diagnostiek. En omdat iedereen eerst bij de huisarts
komt, is het van het grootste belang de huisarts maximaal uit te rusten met mogelijkheden om op deskundige wijze het juiste antwoord te kunnen geven. Daar
hangt het namelijk van af of de patiënt in de eerste lijn
kan worden behandeld of moet worden doorverwezen
naar de tweede lijn. Klantvriendelijkheid, kwaliteit en
doelmatig omgaan met premiegeld vormen hierbij de
richting van het kompas.
Alle medisch diagnostische centra en eerstelijnslaboratoria staan de huisartsen hierbij ten dienste. Zij bieden een
fijnmazig netwerk van diagnostische dienstverlening.

Toekomst
Samen met de leden wil de SAN de komende 35 jaar de
kwaliteit, de klantvriendelijkheid en de innovatie verder
uitbreiden. Dat betekent naast concurreren ook samenwerken, efficiënt werken, gebruik maken van alle moderne technieken en inspelen op mogelijkheden. Met
daarbij altijd met het belang van de patiënt voor ogen:
de juiste uitslag voor de juiste behandeling.

Klantvriendelijkheid, kwaliteit en
doelmatig omgaan met premiegeld

°
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Eerstelijnsdiagnosiek heeft een cruciale functie

SAN krijgt in de
toekomst nog
belangrijker functie

‘De SAN heeft een goede
koers voor de toekomst. Ze
zal nog belangrijker worden.
Want de eerstelijnsdiagnostiek
heeft een cruciale functie.
Het is een essentiële trigger
om kosten te beheersen
en bij te dragen aan de
houdbaarheid van de zorg.’

Leon van Halder
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Eerstelijnsdiagnostiek is
essentiële trigger
om kosten te beheersen
en bij te dragen
aan houdbaarheid
van de zorg

Aan het woord is Leon van Halder, directeur-generaal
curatieve zorg bij VWS. Hij is groot voorstander van een
sterke functie eerstelijnsdiagnostiek. ‘Een sterke functie
eerstelijnsdiagnostiek met een snelle service voor de
patiënt is belangrijk als poort naar de tweedelijnszorg.
Daarmee wordt doorverwijsgedrag naar ziekenhuizen
voorkomen, dat ook leidt tot voorkoming van onnodige
zorgkosten. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid
voor huisartsen en verloskundigen om op een goede
manier door te verwijzen en diagnostiek aan te vragen.
Zij moeten daarom inzicht hebben in hun aanvraaggedrag en de kosten die daaruit voortvloeien. Dat geldt
overigens ook voor de patiënten: het kostenbewustzijn
moet toenemen.’
Level playing field
Van Halder geeft toe dat de huidige tariefstructuur ondoorzichtig is. ‘Een ander tarief in het ziekenhuis is een
verkeerde prikkel. We moeten naar een functioneel tarief, dat is van belang voor de kostenbeheersing. Tegelijk is er dan sprake van een zelfde speelveld. Dat leidt
ook tot enige competitie tussen kwalitatief hoogwaardige zorg.’ Hij voegt hier direct waarschuwend aan toe:
‘Het moet geen handel worden. Diagnostiek heeft een
groot effect op de zorgverlening, het beïnvloedt 60%
van de medische besluitvorming. Het draagt bij aan een
goed zorgproces, met snelle uitslagen, geruststelling indien mogelijk en behandeling indien noodzakelijk. Diagnostiek moet efficiënt zijn georganiseerd, met samenwerking tussen huisartsen, verloskundigen en
diagnostische aanbieders.’
Beheersing kosten
‘Als land kunnen we trots zijn op onze kwalitatief hoogwaardige zorg’, stelt Van Halder vast. ‘Maar de kosten
worden gaandeweg onhoudbaar. Momenteel gaat er
20% van de overheidsfinanciering naar de zorg en bij
ongewijzigd beleid loopt dat op tot 40%. Dat gaat ten
koste van andere sectoren. Daarom moeten we nadenken hoe we de zorg duurzaam en financierbaar kunnen
houden. Alle partijen moeten daarin hun verantwoorde-

lijkheid nemen. Dat gebeurt al in de contracten met ziekenhuizen over beheerste groei en dat geldt ook voor
de ggz. Volumebeheersing is ook van belang in de diagnostiek. Er moeten geen prikkels in het systeem zijn die
volumebevorderend werken. Voor de langere termijn
denken we over bekostiging op outcome van de zorg, in
plaats van productie. Dat willen we in de breedte inzetten.’ Eerlijk: ‘Dat is een complexe opgave.’
Positionering diagnostiek
Er ligt een kostenonderzoek van de NZa over eerstelijnsdiagnostiek. VWS is hierover in gesprek met de NZa. Een
ander aandachtspunt is de positionering van de diagnostiek. ‘In de zomer komt VWS daarover met een
standpunt’, kondigt Van Halder aan. ‘Dat is nu nog enigszins een zoektocht’.

°
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Bert Reijners en Rob Olie

De gaande
en komende man
‘De feestelijke bijeenkomst van het 35-jarig bestaan van de SAN kent een “donker randje”.
Het is namelijk tegelijk het afscheid van Bert Reijners als directeur. In Rob Olie vindt de SAN
gelukkig een goede opvolger.
6
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‘Het is een goed moment om er nu uit te stappen’, is de
overtuiging van Reijners. ‘Het voortraject voor de nieuwe bekostiging is afgerond. Het NZa-kostenonderzoek is
gereed, de brief naar de Tweede Kamer over de bekostiging van de eerstelijnsdiagnostiek ligt er in concept en
we staan aan de vooravond van de uitwerking daarvan.
De komende jaren staan er belangrijke en innovatieve
ontwikkelingen op stapel.’
SAN op de kaart
Zeven jaar heeft Reijners zich energiek en enthousiast
ingezet voor de SAN en haar leden. Hij kijkt met veel
plezier terug op deze periode. ‘Het is een kleine vereniging en daardoor heel persoonlijk. Dat maakt het prettig. Als opdracht bij mijn komst kreeg ik mee dat ik de
SAN beter op de kaart moest zetten.’ Daartoe kon
Reijners, als voormalig DHV-directeur, goed gebruik maken van zijn uitgebreide netwerk. ‘We kunnen nu stellen
dat het met elkaar de afgelopen jaren goed gelukt is om
de SAN ook daadwerkelijk op die kaart te krijgen. De
SAN is nog steeds een relatief kleine branchevereniging.
Maar we zijn zeker geen Calimero. We hebben inmiddels concrete invloed en worden intensief betrokken bij
landelijk beleid’, stelt hij tevreden vast. ‘Er is nu een
sterke bewustwording om diagnostiek te zien als een
eigen entiteit die ook grote invloed heeft op de vervolgkosten in de zorg. Terecht! De meeste behandelingen
worden gebaseerd op uitkomst van diagnostiek. Het
vormt de basis van adequate zorg en voorkomt zowel
onderbehandeling als overbehandeling. Eerstelijnsdiagnostiek is een essentiële en bijzonder kosteneffectieve
stap in het zorgproces als noodzakelijke ondersteuning
van huisartsen en verloskundigen. En het is relatief
goedkoop. De kosten voor eerstelijnsdiagnostiek bedragen gemiddeld zo’n 45 euro per inwoner per jaar.’

Adequate diagnostiek
is een essentiële en
kosteneffectieve stap in
het proces. Het voorkomt
onderbehandeling
evenals een teveel
aan zorg.

Bert reijners (foto
Boven) en rob olie
(foto onder)

Nabij, zinnig en zuinig
Het ongelijke speelveld voor de diagnostiek zit Reijners
danig dwars. ‘Dat bemoeilijkt een aantal processen. Het
verzekeringsstelsel is hybride, de regelgeving zal de
zorg moeten volgen in plaats van andersom, zoals nu
het geval is. Inmiddels is het landelijk doorgedrongen
hoe merkwaardig het is dat te dure aanbieders ook nog
steeds worden gecontracteerd. Dat staat haaks op het
maatschappelijk belang en het is niet goed voor de premiebetaler. Het credo van de SAN en haar leden is: nabije, zinnige en zuinige zorg. Waarbij de SAN zich ook
sterk maakt voor het zogenaamde probleemgeoriënteerd aanvragen van diagnostiek samen met het DTO
(Diagnostisch Toets Overleg) en we hard werken aan de
voltooiing van het SAN-kwaliteitsproject met de nieuwe
SAN Praktijkrichtlijnen voor de biometrie. Dit komt terug
in tal van notities en ik hoop oprecht dat het ook wordt
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SAN staat goed op de kaart

SAN-beleids
medewerker
Merel
Arnoldussen

doorgevoerd in de regelgeving.’ Glimlachend: ‘Ik zal het
straks op enige afstand blijven volgen.’
Wereld in beweging
Zijn opvolger Rob Olie (47 jaar) staat te trappelen om
het stokje over te nemen. De politieke arena is hem niet
vreemd, integendeel. Hij is werkzaam geweest bij VWS,
waar hij medische biotechnologie in zijn portefeuille
had. Vanuit zijn functie als hoofd communicatie van de
KNMG heeft hij zich ingezet als lobbyist. Zodra hij de
vacature onder ogen kreeg, is hij ervoor gegaan. ‘De
SAN is een mooie organisatie. Juist diagnostiek is een
essentieel onderdeel als voorloper op de behandeling.
Het betreft een wereld in beweging, waarin veel staat
te gebeuren. Het is van belang dat de stem van de leden wordt gehoord en daar ga ik me hard voor maken.’
Hij is zich ervan bewust dat de leden niet in alle gevallen een homogene groep vormen. ‘Alle leden moeten
zich thuis voelen in de vereniging, het gevoel hebben
dat ze tot hun recht komen en tevens van mening zijn
dat ze de vereniging nodig hebben. Dat vergt stuurmanskunst. Daar ga ik me volledig voor inzetten, samen
met SAN-beleidsmedewerker Merel Arnoldussen.’
Maatschappelijke verantwoording
Beide mannen zijn zich zeer bewust van de enorme
problemen in de gezondheidszorg vanwege de explosieve groei aan kosten. ‘We hebben aan VWS aangegeven dat we serieus willen meewerken aan volumebeheersing’, geeft Reijners aan. Olie is het daar hartgrondig
mee eens. ‘De SAN heeft bewust haar maatschappelijke
verantwoording genomen om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Daarom hoop ik ook dat het
BKZ (Budgettair Kader Zorg) eerstelijnsdiagnostiek op
een stabiele, verantwoorde manier wordt vormgegeven. En tegelijk moeten we de bedrijfsvoering van de
leden bestendigen. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is
het niet.’

8
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Als ander aandachtspunt noemt Olie de patiënt. ‘Goed
dat de SAN heeft gepromoot om de patiënt serieus te
nemen, door middel van patiënttevredenheidsonderzoeken, Kies Beter en benchmarks.’ Reijners valt hem
glimlachend bij. ‘De patiënt is meer dan een arm waar
bloed uit wordt genomen. Er zit een mens aan vast. En
het gaat juist om die mens in zijn gehele context.’
Reflectie
Bert Reijners gaat genieten van zijn pensioen, OBU in dit
geval. Met zijn vrouw gaat hij eerst drie maanden zeilen. Dat herinnert Rob Olie direct aan zijn wandeltocht
twee jaar geleden, de camino naar Santiago de Compostella. ‘Dan ben je heel erg bezig met verleden, heden en toekomst. Daarmee zal Bert ook worden geconfronteerd in de eenzame uren op zee.’ Een grote grijns
is het antwoord. ‘Daar zie ik niet tegenop. De toekomst
ligt nog voor me open en ik kan terugkijken op zeven
hele goede jaren bij de SAN!’

°

Nabije, zinnige en
zuinige zorg
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Eerstelijnsdiagnosiek heeft een cruciale functie

NZa-advies:

Versterk eerstelijnsdiagnostiek
Begin januari heeft de NZa een advies gegeven aan de minister over de
eerstelijnsdiagnostiek. Een intensief traject, getrokken door Femke van der Voort.
Na de reactie van de minister is het aan haar opvolger Maaike Verkooijen om zich
in te zetten voor de implementatie.

Beiden hebben vanuit hun functie dus regelmatig contact met de SAN. ‘De SAN is een constructieve brancheorganisatie’, meldt Femke van der Voort spontaan. ‘Ze is
bereid om over eigen belangen heen te kijken, mee te
denken en een brug te slaan naar andere partijen.’
Maaike Verkooijen valt haar bij. ‘De SAN staat open voor
veranderingen en wil die ook echt.’
Kostenonderzoek
Het NZa-advies is niet louter bedacht achter een bureau,
integendeel. ‘De tarieven zijn aan herijking toe’, aldus
Femke, ‘maar het bleek dat een breder advies over de
bekostiging van de eerstelijnsdiagnostiek noodzakelijk
was.’ De veldpartijen zijn hiervoor diverse malen geraadpleegd. ‘Natuurlijk kunnen we niet iedereen op alle
onderdelen tevreden stellen’, stelt Femke nuchter vast.
‘Maar ze kunnen zich, voor zover ons bekend, wel vinden in het geheel.’ Nu is het aan de minister om te bepalen wat ze overneemt van het advies. Bij dat besluit
spelen politieke afwegingen uiteraard ook een grote rol.
Eenduidig bekostigingssysteem
Centraal in het advies staat een meer eenduidig bekostigingssysteem. Het advies luidt om over te stappen op
prestatiebekostiging. De NZa schat de condities voor effectieve marktwerking binnen de eerstelijnsdiagnostiek

NZa adviseert een
functiegericht prestatiemodel
met integrale tarieven
10
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Links: Femke v.d. Voort,
rechts Maaike Verkooijen

minimaal even gunstig in als binnen de markt van de
medisch specialistische zorg, waar ook prestatiebekostiging van kracht is. Zorgverzekeraars kunnen zo inkopen
op een goede prijs/kwaliteitverhouding. Daaraan gekoppeld adviseert de NZa een functiegericht prestatiemodel met integrale tarieven.
Eenduidige prestatielijsten
Er moet een uniforme, overzichtelijke prestatielijst worden opgesteld. ‘Nu zijn er aparte lijsten voor huisartsen,
verloskundigen, eerstelijnsdiagnostische centra en ziekenhuizen’, meldt Maaike. ‘Het opstellen van deze vernieuwde lijst is al in uitvoering, daarover hoeft de minister niet te besluiten. Deze wordt samengesteld uit de
reeds bestaande lijsten die logisch worden ingedikt en
geclusterd, uiteraard in goed overleg met de aanbieders
zelf. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep op
dit onderdeel vond medio maart plaats.’ Overigens
wordt ook de mogelijkheid tot vrije prestaties meegenomen, zodat er ruimte komt voor innovaties.

In het NZa-advies staat versterking van de
eerstelijnsdiagnostiek centraal. Met als doel
elders in de zorg kosten te besparen.

BKZ voor eerstelijnsdiagnostiek
NZa is voorstander van het invoeren van vrije prijzen en
een apart BKZ voor eerstelijnsdiagnostiek. ‘In het advies
staat versterking van de eerstelijnsdiagnostiek centraal’,
benadrukt Femke, ‘met als doel elders in de zorg kosten
te besparen. Daarbij zou een volumetoename bij een
bepaalde aanbieder door efficiëntere inzet van eerstelijnsdiagnostiek, niet mogen worden beantwoord met
een korting, terwijl elders minder aan diagnostiek wordt
uitgegeven. Stijgingen in uitgaven aan eerstelijnsdiagnostiek moeten in samenhang worden gezien met
eventuele besparingen elders.’

°
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35 jaar eerstelijnsdiagnostiek

Nog steeds vaste
steunpilaar
van de huisarts

12
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Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de SAN werd opgericht. In die tijd is het aanbod sterk
gegroeid en de serviceverlening enorm toegenomen. Twee kenners, Ronald Janse en Jules
Keyzer, aan het woord over 35 jaar eerstelijnsdiagnostiek en de rol van de SAN.

De SAN is in 1977 begonnen als een pressiegroep. Janse, die in het
prille begin plaatsvervangend secretaris en penningmeester was,
heeft het eerste SAN-bulletin uit 1978 nog in zijn bezit. In een publicatie van de Raad voor de Volksgezondheid werd gesproken
over het saneren van de huisartsenlaboratoria. Dat was voor een
aantal autonome huisartsenlaboratoria het startsein voor de oprichting van de SAN. ‘We hebben samen een vuist gemaakt en die
publicatie was toen snel van de baan’, herinnert Ronald Janse zich.
Forse groei
Het was de tijd van forse groei, weet Janse nog. ‘De huisartsen
gingen steeds vaker diagnostiek bij ons aanvragen. Onze service
werd erg gewaardeerd. Ze kregen nog dezelfde dag een uitslag,
terwijl ze in het ziekenhuis achter in de rij moesten aansluiten. De
ziekenhuislaboratoria vonden de toeloop van huisartsen naar ons
niet prettig. Er kwamen prikpunten bij zorgaanbieders of er werd
bij de mensen thuis geprikt. Nabije zorg was toen, net als nu, ons
credo.’
Jules Keyzer, bestuursvoorzitter van Diagnostiek voor U, werkt al
zo’n 27 jaar in de eerstelijnsdiagnostiek. Ook hij memoreert de
forse toename van de diagnostiek. ‘Vroeger had een huisarts alleen zijn oren en ogen, stethoscoop en bloeddrukmeter. Nu kan hij
een aanvraag indienen voor allerlei diagnostisch onderzoek.’
Ondersteuning
Huisartsenlaboratoria en medisch diagnostische centra hebben
steeds ingespeeld op de behoefte bij huisartsen aan ondersteuning. Zoals de geprotocolleerde controles van diabetespatiënten.
Huisartsenlaboratoria hebben daarvoor een diabetesdienst in het
leven geroepen en zich zo ontwikkeld tot een vaste steunpilaar
van de huisarts. Ze konden duurdere apparatuur aanschaffen en
werden hoogwaardige technologische bedrijven. Een aantal huisartsenlaboratoria is steeds meer gaan functioneren als faciliterende dienst voor huisartsen. Ze nemen een deel van de administratieve rompslomp op zich, roepen patiënten op, doen de

begeleiding en brengen verslag uit aan de huisarts. Het verbetert
de zorg aan patiënten en de arts krijgt goede informatie. Janse:
‘Ook op het gebied van ketenzorg nemen we huisartsen steeds
meer uit handen.’ Overigens blijft de kwaliteit daarbij altijd
voorop staan, benadrukt hij.
Keyzer wijst op nog een andere ontwikkeling: ‘Patiënten kunnen
tegenwoordig ook kiezen naar welk diagnostisch centrum ze
gaan. Er zijn dus drie partijen van belang: de aanvrager, de patiënt
en de zorgverzekeraar die goedkoop wil inkopen. Al deze partijen
moeten we tevreden zien te houden.’
Rol SAN
In de loop der jaren is de SAN uitgegroeid tot een brancheorganisatie. Keyzer: ‘De SAN is begonnen als een kleine nicheclub. Met
moeite raakten we in gesprek met de zorgverzekeraars en het
ministerie van VWS. Dat is nu anders: relevante partijen zien dat
we een belangrijke rol spelen in het zorgveld. Kamerleden stellen
vragen over ons. Eén procent van de zorgkosten gaat naar de eerstelijnsdiagnostiek, maar daar worden wel belangrijke besluiten
genomen die bijdragen aan zinnige en zuinige zorg.’
Toekomst
Janse en Keyzer staan ook even stil bij de nabije toekomst. Ze
vinden het een onzekere tijd, met de snelle veranderingen in de
zorg, de vrije prijzen, aanbestedingen, wijkgericht werken, enz.
‘Het baart me zorgen dat zorgverzekeraars zich zo focussen op het
inkopen van ziekenhuiszorg en onvoldoende het belang zien van
kwalitatief goede eerstelijnsdiagnostiek. Het risico bestaat dat we
straks worden meegenomen als een addendum bij het ziekenhuiscontract. Dat doet onze sector geen recht. Wij leveren zorg
aan heel veel patiënten tegen een lage kostprijs.’ 

°

Sturing op aanvraag
Janse en Keyzer noemen het probleemgeoriënteerd
aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek een
belangrijke stap voorwaarts. Er zijn “pakketjes” van
diagnostische aanvragen gemaakt die wenselijk zijn
om te verifiëren bij een bepaalde inhoudelijke vraag
stelling. Voor huisartsen is het zo gemakkelijk om de
passende, door de NHG-standaarden onderbouwde,
onderzoeken aan te vragen. Het is een nuttige imple
mentatiemethode voor de NHG-standaarden op het
gebied van diagnostiek. Keyzer: ‘De huisarts hoeft niet
zelf meer te bedenken welke diagnostiek hij zal aan
vragen. Op basis van het type klacht of ziektebeeld
vraagt hij de juiste diagnostiek aan.’
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Diagnostiek onderdeel van totale zorgaanbod

Zorgverzekeraar koppelt
kwaliteit aan prijs
Zorgverzekeraars Nederland onderkent het belang van
goede diagnostiek. ‘Diagnostiek is een onlosmakelijk
onderdeel van de totale behandeling’, benadrukt Tony
Lamping, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland.
‘Dat betekent dat het moet gaan om de beste diagnostiek
die de beste bijdrage levert aan de zorg.’

Lamping feliciteert de SAN van harte met
het 35-jarig bestaan. ‘SAN heeft een goede
rol en het is te prijzen dat ze staan voor
nabije, zinnige en zuinige zorg.’ Bij het credo van de SAN: niet bezuinigen óp, maar
door middel van de eerstelijnsdiagnostiek,
plaatst Lamping een kanttekening. ‘De nadruk op “eerstelijnsdiagnostiek” neigt naar
het indelen in hokjes. Terwijl diagnostiek
van belang is voor de hele gezondheidszorg, ongeacht welke lijn. We moeten veel

Tony Lamping

meer uitgaan vanuit de patiënt, die geholpen moet worden. Diagnostiek is onderdeel van het totale zorgaanbod.’
Kwaliteitseisen voor de hele
sector
‘De voornaamste taak van de zorgverzekeraar is kwaliteit koppelen aan de prijs’,
vervolgt hij. ‘Dat de SAN kwaliteitseisen
vastlegt en daarvoor staat, geeft houvast.
Dat is waardevol. Dat zie ik ook als een
goede rol voor een brancheorganisatie: laten zien waar je voor staat. Daarbij moet
de lat niet te laag liggen. Het moet niveau
hebben: als je lid bent van de SAN moet
je minimaal daaraan voldoen, anders geen
lidmaatschap.’ Hij benadrukt: ‘Maar ook hier
zou het goed zijn als het kwaliteitseisen
betreft voor de gehele sector diagnostiek.
Dat is dan helder, voor zorgverzekeraars
en voor verwijzers. Kijk daarbij ook naar
ervaringen in het buitenland. Kom vervolgens als sector gezamenlijk met een aantal kwaliteitscriteria. Want als patiënt moet
je ervan opaan kunnen dat het onderzoek

Het moet gaan om
de beste diagnostiek
die de beste bijdrage
levert aan de zorg
14
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plaatsvindt naar de eisen van de tijd. Als
een diagnostisch lab dan niet voldoet aan
de gestelde norm, heeft het iets uit te leggen, in eerste instantie naar de klanten.’
Maatschappelijk
verantwoorde opstelling
Natuurlijk ziet Lamping ook de komst van
de commerciële spelers met hun advertenties voor bodychecks. Nuchter: ‘Dat is
niet tegen te houden. Als mensen perse
een scan willen, moeten ze er zelf voor
betalen. Ik zal me daar in ieder geval verre
van houden en ik ga ervan uit dat de medisch diagnostische labs dat ook doen. Ze
moeten zich maatschappelijk verantwoord
opstellen en zich als zodanig profileren als
beroepsgroep. Dat vereist ook zelfregulering van de sector.’
Concurrentie op kwaliteit
Lamping gelooft in het huidige stelsel.
‘Marktwerking betekent in de zorg niet
gaan voor winstmaximalisatie, maar voor
concurrentie op kwaliteit. Je inzetten voor
gezondheidswinst voor de patiënt. Niet
denken in domeinen, maar functioneren in
netwerken, in dienst van de patiëntenzorg.
Daarvan bestaan talloze goede voorbeelden. Kijk kritisch naar het handelen van de
eigen organisatie: doen we het goed, besteden we het geld zoals het moet, met de
beste kwaliteit per euro?’ 

°

Diagnostische
laboratoria moeten
zich maatschappelijk
verantwoord opstellen
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Be good and tell it
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SAN-leden
leveren kwaliteit

Kwaliteit is van eminent belang. Dat geldt voor alle organisaties en zeker voor diagnostische
centra. Want daar gaat het om onderzoek bij mensen en op menselijk materiaal. Het
scharnierpunt tussen diagnose en behandeling. Dat vereist betrouwbare uitslagen. De vraag
is echter: wat is kwaliteit? Gekoppeld aan de vraag: en hoe kun je dat laten zien?

De boodschap voor medisch diagnostische centra luidt:
U bent beter dan de buitenwereld weet! Mensen denken bij diagnostiek vaak aan bloedprikken, het plaspotje, cryptische aanvraagformulieren en ingewikkelde apparatuur, dat allemaal veel geld kost. Dat de uitslag
cruciaal is voor een juiste diagnose en behandeling
dringt nauwelijks door. En dat het prijskaartje hangt aan
een kwalitatief goed product, is nagenoeg niet bekend.
Daar moet verandering in komen. Diagnostische centra
moeten laten zien dat ze goed zijn.

en kwaliteit. Dat kan natuurlijk alleen als de kwaliteit
bekend is. En juist dat was niet goed geregeld in dit
zorgstelsel. Want: er zijn maar liefst 75 (!) kwaliteitsinstituten. Het is niet verwonderlijk dat er sprake is van
veel overlap en onduidelijkheid. Daarbij is de kwaliteit

Inkopen op prijs of kwaliteit
Die boodschap is van belang voor patiënten, maar ook
voor verzekeraars. Zij kopen de zorg in. Dat gebeurt nu
nog vaak op prijs, maar ze gaan veel meer kijken naar
kwaliteit en zullen niet meer betalen voor geen-kwaliteit. In de maatschappij is dat gebruikelijk, in de zorg
nog niet. Sterker nog: voor de gevolgen van slechte zorg
wordt op dit moment betaald, zonder er zelfs vragen
over te stellen. Zorgverzekeraars lopen steeds meer financieel risico op hun inkoop en dat betekent tegelijk
dat ze kritischer zullen kijken naar de kwaliteit.

nog steeds vrijblijvend. CVZ heeft het over “passende
zorg” in het basispakket. Maar wat is passende zorg? De
Regieraad Kwaliteit van Zorg werkt aan meer eenheid in
de huidige lappendeken. Het Kwaliteitsinstituut zal als
opvolger doorgaan in de ingeslagen richting.

Kwaliteitsinstituut voor de Zorg
Het belang van kwaliteit is ook doorgedrongen bij VWS.
Daartoe is de Regieraad Kwaliteit van Zorg ingesteld.
Deze is de wegbereider van het Kwaliteitsinstituut voor
de Zorg, dat in 2013 een feit zal zijn. Een Kwaliteitsinstituut past in de systematiek van het zorgstelsel, waar
CVZ het basispakket vaststelt, NZa gaat over de tarieven
en de zorgverzekeraars contracteren, op basis van prijs
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Kwaliteit: onderdeel van
bedrijfsvoering

SAN-leden staan voor kwaliteit
Dat betekent dus ongetwijfeld meer aandacht voor
kwaliteit, gezondheidszorg breed. Dat geldt uiteraard
ook voor de diagnostische centra. De SAN-leden houden
zich daar nadrukkelijk mee bezig. Het is zelfs een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat
blijkt wel uit de artikelen in dit tijdschrift over de specifieke inzet om de kwaliteit te verkennen, te meten en te
borgen. Juist de SAN-leden kunnen laten zien wat kwaliteit is: naar patiënten en naar zorgverzekeraars. Ze kunnen daar trots op zijn. Laat het daarom vooral zien: be
good and tell it !

°

Medische diagnostische centra
vormen het scharnierpunt tussen
diagnose en behandeling. Dat
vereist betrouwbare uitslagen.
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Eerste lijn van belang in kostenbeheersing zorg

Diagnostiek steeds
belangrijker voor de huisarts

De huisartsen vormen de grootste groep verwijzers voor eerstelijnsdiagnostiek. Huisarts
Johan Reesink verwoordt wat veel collega’s vinden: ‘Als je kijkt naar de mogelijkheden
voor diagnostiek voor huisartsen, dan is 35 jaar SAN een felicitatie waard. Het
gaat om kwalitatief goede diagnostiek, snel beschikbaar, met goede service.’

18
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johan reesink

Met een snelle diagnostische uitslag zijn minder
verwijzingen nodig naar tweede lijn

‘Diagnostiek wordt steeds belangrijker voor de huisarts’,
stelt Reesink vast. ‘Vroeger duurde het een paar dagen
voordat een huisarts uitslag kreeg van bloedonderzoek
en van beeldvormende diagnostiek duurde het vaak
nog langer. Voor sommige klachten kon je niet zo lang
niet wachten en je stuurde de patiënt maar door naar de
specialist. Nu komt de uitslag snel en kun je veel beter
zelf de afweging maken voor behandeling. Als huisarts
kun je zelf beter het proces bewaken. We kunnen mensen langer in de eerste lijn houden en hoeven minder
snel te verwijzen.’
‘Met POCT (point of care testing) kan er zelfs sprake zijn
van een one stop shop’, vervolgt hij. ‘De patiënt weet in
het zelfde consult waar hij aan toe is. Dat is een prachtige uitbreiding van het arsenaal dat ons ter beschikking
staat.’ Overigens staat het SAN Memoboek in zijn praktijk onder handbereik. ‘Dat is een praktische uitgave;
duidelijk, beknopt en handig in het gebruik.’
Gelijk speelveld
Reesink is blij dat de NZa een uitvoeringstoets verricht
om te kijken of een gelijk speelveld in de diagnostiek
mogelijk is. ‘Op dit moment zijn onderzoeken in ziekenhuizen duurder dan in huisartsenlabs. We hebben allemaal verantwoordelijkheid voor kostenbewaking in de
zorg. Dus ook kwalitatief goede diagnostiek inkopen

voor minder kosten. Anders doe je de patiënten en de
maatschappij te kort. Daarom is het goed als de inkoop
van diagnostiek bij alle aanbieders tegen dezelfde prijs
kan.’
Integrale zorg
De meest ingrijpende verandering in de huisartsenzorg
van de laatste jaren is waarschijnlijk de zorg voor chronische patiënten volgens zorgstandaarden, met integrale zorg en tegen integrale bekostiging. ‘Jammer dat
diagnostiek niet in de integrale bekostiging zit’, vindt
Reesink. ‘Dat is een prikkel om kwalitatief goede diagnostiek kostenefficiënt in te kopen.’ Hij vindt consolidatie noodzakelijk. ‘Is de organisatie van zorggroepen wel
de beste methode? Wordt de patiënt er beter van? Leidt
dat inderdaad tot substitutie? Kijk eens goed naar de
effecten.’
Een andere wens: ‘Koppel de “d” (diagnose) los van de
“bc”, (behandelcombinatie). Als laboratoria los staan
van de omzet van ziekenhuizen, is de prikkel tot behandeling kleiner. De schotten tussen de eerste en tweede
lijn moeten echt weg. Als huisartsen meer zorg in de
eerste lijn houden, worden ze daarop afgerekend. Dat
werkt demotiverend en daardoor zullen innovaties in de
eerste lijn stroever verlopen. Terwijl juist die eerste lijn
zo van belang is voor kostenbeheersing.’

°
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Kwaliteit en keuzevrijheid zwangere voorop

Verloskundigen:
belangrijke groep verwijzers
Onder verwijzers vallen
niet alleen huisartsen,
maar ook verloskundigen.
Een belangrijke groep
voor de SAN, maar
andersom eveneens.
Medisch diagnostische
centra zijn voor
verloskundigen soms een
samenwerkingspartner,
soms een concurrent en in
een aantal gevallen een
combinatie van beide.

angela verbeeten

Naast het standaard bloedonderzoek hebben zwangere vrouwen te maken met
prenatale screening: de combinatietest
naar Downsyndroom en de 20-wekenecho. ‘Het belang van de zwangere vrouw
moet voorop staan. Dat betekent goede
voorlichting, keuzevrijheid en veilige testen’, benadrukt Angela Verbeeten, voorzitter KNOV en verloskundige. ‘Het Diagnostisch Centrum Eindhoven (nu: Diagnostiek
voor U) had landelijk op dit gebied een
voortrekkersrol’, memoreert ze. ‘Er is nu
veel variatie in de organisatie van prenatale screening. Die kan in handen zijn van
een medisch diagnostisch centrum zoals in
Eindhoven, een verloskundig centrum zoals in Varsseveld of een samenwerkingsvorm van beide zoals in Nijmegen, om
maar enkele voorbeelden te noemen.’
Prenatale screening
‘In Nederland is de prenatale screening
goed geregeld’, stelt Verbeeten tevreden
vast. ‘Het doel is het bieden van goede
keuzemogelijkheid voor aanstaande ouders, waarbij niets doen óók een optie is.
Counseling vindt plaats door de verloskundigen. Het onderzoek wordt klantvriendelijk aangeboden, dicht bij de zwangere, in
de buurt, laagdrempelig en goed bereikbaar.’ Ze kijkt met enige zorg naar commerciële screeningscentra. ‘Die zijn in
buurlanden enorm in opkomst en we krijgen er in Nederland ook mee te maken.
Dat betekent dat er duidelijke spelregels
moeten komen, want het is van essentieel
belang dat de voorlichting aan de zwangeren goed is en de organisatie deugt.’
Voor prenatale screening is er inmiddels
goede regelgeving. ‘Naast de CCKL-accreditatie voor laboratoria bestaat er voor
counselers en echoscopisten een accreditatiesysteem van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek, omdat het onderzoek
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onder de wettelijke vergunningsplicht voor
bevolkingsonderzoek valt.’
Top 3 van de wereld
Samenwerking in de verloskundige zorg
heeft de laatste jaren volop aandacht. ‘De
babysterftecijfers dalen flink in Nederland.
Het is de ambitie weer bij de top 3 van
Europa te horen’, geeft Verbeeten aan.
‘Alle partijen zijn zeer gemotiveerd om dat
gezamenlijk aan te pakken onder het motto Samen Sterk. Dat betekent samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en natuurlijk de patiënten.
Het College Perinatale Zorg werkt dit uit
met het veld. Verloskundigen organiseren
zich in bovenpraktijkse coöperaties om
slagvaardiger te zijn. Er zijn verloskundige
centra opgezet en er wordt gewerkt aan
een webbased dossier.’ Voor de toekomst
ziet Verbeeten, naast de verticale samenwerking met de tweedelijnszorg, vooral
meer horizontale samenwerking. ‘Zoals
met de GGD voor het kinderwensspreekuur. Onderzoek toont aan dat je met leefstijladviezen voorafgaand aan de zwangerschap de beste resultaten bereikt.’
Samenvattend concludeert ze: ‘Het bruist
in de verloskunde!’

°

Samen sterk om
met Nederlandse
verloskunde tot de top
3 van Europa te horen
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Zichtbare kwaliteit wordt steeds belangrijker

Accreditatie maakt
kwaliteit aantoonbaar
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Hoe gaat een accreditatie in z’n werk? Herman Kuik,
projectleider RvA/CCKL weet daar alles van. En -belangrijker
nog- hij kan het ook op een heldere manier uitleggen.

‘CCKL is opgericht als stichting voor accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg’,
start hij zijn toelichting. ‘In 1995 was er de eerste laboratoriumaccreditatie, inmiddels zijn
er 281 accreditaties toegekend. CCKL is onderdeel van de Raad voor de Accreditatie (RvA).
De overheid heeft RvA aangewezen als nationale accreditatie-organisatie. Onafhankelijk
en daarom kunnen mensen vertrouwen hebben in de verklaringen, accreditatiebewijzen
en rapporten van de RvA.’
De beoordelingsfrequentie is inmiddels twee jaar, conform de norm voor accrediterende
instellingen. Het CCLK-systeem is gebaseerd op peer-evaluaties binnen de eigen sector.
Dat wil zeggen: collega’s kijken bij collega’s. Kuik: ‘Er is een stilzwijgend principe dat een
beoordeeld laboratorium auditoren levert. Dat houdt het systeem betaalbaar en zo kun je
samen de kwaliteit verbeteren.’
Intensief traject
Bij de accreditatie gaat het om beoordeling van drie pijlers: 1. de organisatie als geheel
(de bedrijfsvoering), 2. de productkwaliteit (de laboratoriumverrichtingen/-resultaten),
3. de competentie (de beroepsinhoudelijke kennis en kunde). Het proces verloopt in een
aantal stappen. Te beginnen bij de aanmelding en registratie. Dan volgt de planning en
het samenstellen van het auditteam. Er komt een systeembeoordeling, waarna een “go”
of ‘no go” volgt. Op een overeengekomen datum vindt de audit op locatie plaats. Aan de
hand van de bevindingen wordt een voorlopig rapport opgesteld. Daarop volgen verbetermaatregelen, die worden beoordeeld. Dan volgt een definitief rapport. Tot slot rest
een voordracht aan de Commissie Accreditaties, die de directeur adviseert over de toekenning van de accreditatie, waarmee het proces wordt afgerond. De registratie is twee
jaar geldig.
Een korte opsomming van een intensief traject. Neem het auditteam. Deze bestaat uit
een teamleider, een ambtelijk secretaris en een aantal vakdeskundigen. Zij gaan eerst
aan de slag het doornemen van veel documentatie, waaronder interne auditverslagen,
SOP’s (standard operation procedure), managementreviews, jaarverslag e.d. Op basis
daarvan wordt beoordeeld of de organisatie klaar is voor een audit.
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Verbeterplannen
Het accreditatieproces laat zien hoe het er mee staat. Score 1 komt het meest voor: veel
zaken gaan goed. Bij een score 2 gaat het om verbeterpunten die geen direct gevaar
opleveren voor het kwaliteitssysteem. Daarvoor moet een plan van aanpak worden geformuleerd en de acties moeten binnen één jaar zijn afgerond. Bij een score 3 gaat het
om corrigerende maatregelen. De implementatie moet binnen 4,5 maand zijn uitgevoerd.
Score 4 betekent dat onmiddellijke aanpak noodzakelijk is. Gelukkig komt dat sporadisch
voor. CCKL en het auditteam beoordelen de verbeterpunten. Het geaccordeerde plan van
aanpak c.q. corrigerende maatregelen vormen een onderdeel van het definitieve rapport.
Accreditatie biometrie
Het is goed als er aantoonbare kwaliteit is voor het volledige pakket van diagnostisch
onderzoek, inclusief biometrie. ‘Accreditatie van biometrie is mogelijk’, stelt Kuik tevreden
vast. ‘Dat kan als onderdeel van de laboratoriumaccreditatie. Dan benoemt de bijlage van
het accreditatiebewijs (naast de werkterreinen klinische chemie, hematologie en trombosedienst) biometrie. Waaronder ambulante bloeddrukmeting, ambulante ecg-registratie,
fundusfotografie, inspannings-ecg, longfunctieonderzoek en rust-ecg.’ Momenteel lopen
er twee proefaccreditaties, waardoor duidelijk wordt op welke zaken moet worden gelet.’
Tot slot merkt Kuik op: ‘Een accreditatie is niet verplicht. Maar zichtbare kwaliteit wordt
steeds belangrijker. Eerstelijns diagnostische centra doen het goed, hebben aandacht
voor kwaliteit, werken met kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen. Een accreditatiebewijs
maakt deze inzet aantoonbaar!’

°

Vakdeskundigen gezocht
Voor accreditatie van de biometrie is er behoefte aan vakdeskundigen. Momenteel zijn er 7 opgeleid, maar er zijn er 25
– 30 nodig. Het gaat om mensen met voldoende inhoudelijke kennis en ervaring, die tenminste twee richtlijnen kunnen
beoordelen. Ervaring met interne audits is een pre. CCKL verzorgt en betaalt de driedaagse opleiding tot extern auditor.
Vakdeskundigen worden twee tot drie maal per jaar ingezet, tegen een onkostenvergoeding. Interesse? U kunt u opgeven
bij de CCKL: hkuik@cckl.nl
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Openstaan voor andere werkwijzen

Auditor
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een kijkje in de keuken van een
ander laboratorium
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Willen degenen die vakdeskundige willen worden, zich melden? Deze oproep staat bij het
artikel over CCKL-accreditatie. Erica Timperley, kwaliteitsdeskundige ATAL-mdc, geeft aan wat
er van een vakdeskundige wordt verwacht. En wat het oplevert. ‘Het is leerzaam, je werkt mee
aan kwaliteit, doet ervaring op, maar bovenal: het is erg leuk!’

Het woord auditor stamt af van audi’tores, dat toehoorder betekent. ‘Je bent een toehoorder’, beaamt Erica. ‘We horen veel en we vragen veel. Wat we niet doen, is met een
opgeheven vingertje wijzen op fouten. Je bent te gast. Als auditor moet je openstaan voor
andere werkwijzen. En het meest belangrijk: er is een geheimhoudingsplicht.’
Lezen en kijken
‘Om inzicht te krijgen in de organisatie neemt de auditor eerst alle documentatie door.
Het kwaliteitshandboek, jaarverslagen, SOP’s en eventuele eerdere CCKL-rapporten. Dat
duurt 5 – 10 uur. Naarmate je meer ervaring hebt, kun je beter selecteren. In het begin
las ik alles.’
‘Tijdens de audit moet de organisatie aantonen dat er een goedwerkend kwaliteits
systeem is dat voldoet aan de richtlijnen. De CCKL-praktijkrichtlijn is de basis, de SANrichtlijn vormt een aanvulling. De beoordeling gebeurt door middel van waarnemingen
en gesprekken. Doet de organisatie werkelijk wat ze heeft beschreven? Zo niet, wijken ze
dan verantwoord en onderbouwd af? Je kijkt als het ware over de schouder mee.’
Schrijven
Dan komt het schrijfwerk. ‘Aan de hand van de waarnemingen stelt de auditor een rapport op. Dit vormt een onderdeel van de totaalrapportage. De teamleider en ambtelijk
secretaris voegen deze samen. De auditor beoordeelt tot slot zijn/haar deel van het plan
van aanpak en de corrigerende maatregelen. Zijn ze oplossingsgericht en klopt de uitvoeringstermijn?’ Ze besluit: ‘De teamleider is eindverantwoordelijk voor het geheel van de
audit.’ Erica heeft beslist geen spijt van haar aanmelding, integendeel. ‘Als vakdeskundige
bevind je je in een bevoorrechte positie. Je mag legitiem in de keuken kijken van een
ander laboratorium!’

°

Geen opgeheven vingertje, maar waarnemen
en een open houding voor andere werkwijzen

Erica Timperley
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Laboratoriumspecialisten zijn gids in diagnostica-land

NVKC en SAN:
samen optrekken is een must
NVKC is de afkorting van
Nederlandse Vereniging
voor Klinische Chemie en
laboratoriumgeneeskunde,
de wetenschappelijke
beroepsvereniging van
laboratoriumspecialisten.
NVKC heeft als motto:
voorop in veilige
en verantwoorde
laboratorium
diagnostiek voor U!

Hans Janssen

Het afsluitende “voor U” betekent dat de
NVKC de patiënt voorop stelt. ‘Inderdaad’,
bevestigt Hans Janssen, klinisch chemicus
en voorzitter NVKC. ‘Het gaat om de patiënt. Die komt in de eerste lijn, de tweede
lijn, de derde lijn, maar doet ook zelfmeting thuis. Dat betekent dat de laboratoriumdiagnostiek zodanig moet zijn vormgegeven, dat elke behandelaar toegang
heeft tot de uitslagen van zijn patiënt. Hij
zou zich niet hoeven afvragen waar hij de
aanvraag moet doen. Daarvoor zijn geen
verschillende organisaties nodig, naar mijn
mening. Dat moet regionaal goed worden
uitgewerkt.’
Efficiency
De SAN bestaat 35 jaar, NVKC inmiddels
65 jaar. ‘Ergens in het verleden was er een
reden om specifieke huisartsenlaboratoria
in te richten’, zegt Janssen. ‘Dat wordt nu in
stand gehouden door regelgeving vanuit
VWS en verschil in bekostiging. Dat is in
mijn optiek niet meer realistisch. We zullen
veel meer naar een combinatie moeten. Ik
krijg direct een warm gevoel bij het motto
van de SAN: nabije, zinnige en zuinige
zorg. Dichtbij de patiënt laboratoriumdiagnostiek uitvoeren. Efficiency is van groot
belang. Die wordt vooral bereikt door samenwerking.’
‘De oproep van de SAN “bezuinig niet óp
maar door middel van eerstelijnslaboratoria” onderschrijf ik van harte, hoewel ik
deze iets anders zou willen verwoorden,
namelijk: “bezuinig door middel van laboratoriumdiagnostiek”. Het gaat om het actieve proces tussen behandelaar en laboratoriumspecialist. Dankzij dat proces kan
de juiste diagnose worden gesteld en effectvolle therapie worden ingezet voor de
patiënt. Dáár gaat het om, tenslotte wil iedereen zo snel mogelijk beter worden!’

Complementair
De SAN en NVKC zijn in hoge mate complementair, aldus Janssen. ‘De SAN is een
ondernemende, marktgerichte, vernieuwende organisatie die een sterke bedrijfsmatige ontwikkeling van laboratoria heeft
doorgevoerd. Ik heb veel waardering voor
de aspecten die ze de afgelopen jaren
voor elkaar heeft gekregen. Bij de NVKC is
met name de wetenschappelijke poot
sterk ontwikkeld, daar maken de laboratoriumspecialisten graag gebruik van. Het is
zinvol elkaars sterke kanten te benutten.
Een deel van de leden van de NVKC is ook
lid van de SAN. Dat maakt de relatie soms
ingewikkeld, maar het brengt ons ook samen. In het bestuurlijk overleg zijn hierover al gesprekken gaande.’

Dankzij actieve proces
behandelaar en
laboratoriumspecialist
kan de juiste diagnose
worden gesteld

Gids
Janssen is een klinisch chemicus in hart en
nieren. ‘Ik kan me geen beter vak voorstellen. Met leiding geven op het lab, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, opleiden van jonge klinisch chemici en de
consulten met aanvragers. We zijn gids in
diagnostica-land.’ Hij besluit zijn betoog
met een oprecht: ‘Ik wil graag de SAN feliciteren het 35-jarig bestaan en met hetgeen zij op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek heeft neergezet. Dat is zeer
waardevol.’

°
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Elkaar hard nodig in veranderend zorgveld

FNT en SAN hebben allebei
kwaliteit hoog in het vaandel
De FNT en de SAN

jaar worden gedaan. Op basis van de uitslag wordt de dosering van de medicijnen
vastgesteld.’ Steeds meer mensen kunnen
dat zelf. ‘Zo’n 10% van de patiënten doet
aan zelfmeting’, geeft hij aan. ‘Dat geeft de
mensen meer vrijheid. Voorwaarde is dat
ze goed geschoold zijn voor die zelfmeting.
Niet iedereen is daartoe in staat.’

komen elkaar al jaren
tegen in het zorgveld.
Niet verwonderlijk: FNT
staat voor Federatie
van Nederlandse
Trombosediensten. Als
woordspeling zou je
ze “bloed-verwanten”
kunnen noemen. Beide
organisaties stellen
een goede relatie
met elkaar voorop.

hugo ten cate

verneuze
bloedafname

‘Bij deze wil ik de SAN van harte gelukwensen met deze belangrijke mijlpaal’, begint
professor Hugo ten Cate het gesprek. Ten
Cate is internist vasculair geneeskundige,
medisch leider van de trombosedienst
Maastricht en voorzitter van de FNT. SAN en
FNT zijn met elkaar in gesprek over mogelijkheden tot verdere samenwerking. ‘We
zullen elkaar in de nabije toekomst hard nodig hebben, harder dan in de afgelopen jaren’, is zijn overtuiging. ‘Zowel in de medische diagnostiek als in de trombosezorg
staan ons veel veranderingen te wachten.
Het is goed om versnippering tegen te gaan
en elkaar juist te versterken.’
Trombose is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het gaat om veel grote ziekten,
zoals hartinfarct, beroerte, trombosebeen,
longembolie, e.d. Dit komt voor bij zowel
mannen als vrouwen, vooral in een wat hogere leeftijd. Een behandeling met antistollingsmiddelen is vaak noodzakelijk om
de kans op stolselvorming te verlagen, zoals bij het veelvoorkomende boezemfibrilleren. ‘De antistollingszorg omvat zo’n
400.000 mensen’, licht Ten Cate toe. ‘Het effect daarvan is per persoon heel wisselend.
Dat betekent dat bloedtesten noodzakelijk
zijn. Die bloedtesten moeten 20 keer per

Nieuwe medicijnen
Aandachtspunt voor de FNT is de komst
van nieuwe antistollingsmiddelen. Het betreft directe stollingsremmers, die in beginsel als vaste dosering worden gegeven.
Regelmatige bijstelling is in beginsel niet
noodzakelijk en daarmee dus geen bloedtesten meer. Ten Cate: ‘Twee middelen zijn
al geregistreerd voor boezemfibrilleren. Als
er een vergoedingsregeling komt, neemt
dat gebruik ervan toe. Dat heeft directe gevolgen voor de trombosediensten.’
Marktwerking
De zorg is inmiddels een markt. ‘Er zijn
nieuwe spelers gekomen, dat hoort bij
marktwerking’, stelt Ten Cate nuchter vast.
‘Voorwaarde vind ik wel dat de zorg van
goede kwaliteit is. De veiligheid en gezondheid van de patiënt is in het geding.
Dat betekent dat er sprake moet zijn van
betrouwbare laboratoriumuitslagen en
goede behandelingsadviezen. Daarom zijn
bijna al onze diensten CCKL-geaccrediteerd.
Daarbij wordt kritisch gekeken naar het
hele proces: van de bloedafname tot en
met het doseringsadvies. Daarmee is de
basiskwaliteit van de diensten gegarandeerd.’ Hij vindt daarin een sterke medestander in de SAN, die ook kwaliteit hoog
in het vaandel heeft staan en accreditering
ziet als eis.

°

Nieuwe spelers horen bij marktwerking.
Voorwaarde is wel dat de zorg van goede kwaliteit is.
magazine mei 2012, thema kwaliteit
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Praktische leidraad voor alle onderdelen van de uitvoering

SAN Praktijkrichtlijnen
leidt tot standaardisatie
Er zijn zeven SAN Praktijkrichtlijnen gereed
en vijf in ontwikkeling. De totstandkoming
is bepaald geen sinecure. Als het zoveel
tijd en energie kost, moeten ze dus wel
van belang zijn voor de SAN en haar
leden. En dat is zeker het geval!
Wat is een SAN Praktijkrichtlijn eigenlijk? ‘Een praktijkrichtlijn is géén evidence-based richtlijn en ook géén
protocol’, begint Mariska Tuut haar uitleg. Zij is epidemioloog en oprichter van PROVA. Dit bedrijf is gespecialiseerd in evidence-based richtlijnontwikkeling en is vanaf
de start betrokken bij de SAN Praktijkrichtlijnen. Tja: wat
is een praktijkrichtlijn dan wel? Ze antwoordt: ‘Het zit
tussen een richtlijn en een protocol in. Het is een hulpmiddel, gericht op standaardisatie en borging van kwali-
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tatief goede procedures.’ In richtlijnen, zoals de NHG
Standaarden, staat vermeld wat zorgverleners worden
geacht te doen, in de SAN Praktijkrichtlijnen is opgenomen hoe ze dit kwalitatief goed kunnen uitvoeren.
Hulpmiddel
Ze vervolgt: ‘Het is in feite een hulpmiddel voor de SANleden. Het laboratoriumonderzoek is gestandaardiseerd
sinds de LESA Laboratoriumdiagnostiek in 2006. Deze
LESA is overigens recentelijk herzien. Maar daarnaast
was er behoefte aan standaardisatie van procedures
voor functieonderzoek en beeldvormende diagnostiek.
Dat gebeurt dus met de SAN Praktijkrichtlijnen.’
De praktijkrichtlijnen bevatten een praktische leidraad
voor alle onderdelen van de uitvoering, voor de beoordeling (inclusief de verslaglegging) en stellen kwaliteitseisen aan de uitvoering en interpretatie. Als het
ware dus de voorschriften betreffende het gehele proces waar de medewerkers van SAN-leden zich aan
moeten houden.

A
THEM EIT
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KWA

Mariska Tuut

“Goede aanvulling op LESA
Laboratoriumdiagnostiek”

Van concept naar implementatie
Het opstellen van zo’n praktijkrichtlijn vergt de nodige
stappen. ‘Eerst is gekeken voor welke diagnostiek c.q.
onderzoek er behoefte is aan een praktijkrichtlijn. Na
deze selectie gaat een werkgroep praktijkrichtlijnen aan
de slag met literatuursearch, literatuurbeoordeling en
een inventarisatie van de SOP’s. Er komt een concept,
waarop de leden commentaar kunnen geven. Deze
wordt verwerkt tot een definitieve tekst. Na akkoord
volgt autorisatie door de Algemene Ledenvergadering
van de SAN.’
De SAN praktijkrichtlijnen zijn niet vrijblijvend. ‘Na autorisatie door de ALV, moeten leden de richtlijn binnen
een gestelde termijn implementeren en zich daaraan
houden. Tenzij er een goede reden is om dat niet te
doen. SAN-medici beoordelen jaarlijks of aanpassing
noodzakelijk is. Begin 2012 zijn alle geautoriseerde SAN
Praktijkrichtlijnen aangepast. Deze zijn weer helemaal
up-to-date.’

Praktijkrichtlijnenprogramma
‘Er zijn diverse SAN Praktijkrichtlijnen’, constateert Mariska tevreden. ‘En natuurlijk is er een koppeling met de
accreditaties die op stapel staan voor biometrie. Dat is
in de proefaccreditatie ook meegenomen.’ Er zijn nog
vijf praktijkrichtlijnen in de maak. ‘Als die gereed zijn,
ligt er een uitgebreide set, waar de SAN en haar leden
trots op kunnen zijn!’ 

°

Gereed en in ontwikkeling
Gereed zijn de SAN Praktijkrichtlijnen: ambulante bloeddruk
meting, ambulante ECG-registratie, echocardiografie, fundus
fotografie, inspannings-ECG, longfunctieonderzoek en rust-ECG.
In ontwikkeling: dexametrie, echografie, enkel-arm index, MRI,
Point of Care Testing en röntgendiagnostiek.
Alle praktijkrichtlijnen van de SAN staan op de website van de
SAN: www.de-san.nl/praktijkrichtlijnen.

magazine mei 2012, thema kwaliteit

29

Met deskundige ondersteuning op afstand
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Point of Care Testing:
testen dicht bij patiënt
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Point Of Care Testing (POCT) is in opmars, ook in de huisartsenpraktijk. Dat is een goede zaak,
want deze methode van testen levert gemak op voor de patiënt én de arts. In een
huisartsenpraktijk moet het net zo goed gebeuren als in een laboratorium, vindt de SAN.
Daarom komt er een praktijkrichtlijn.

POCT verschuift in een versneld tempo. ‘Van het laboratorium naar decentraal, direct bij het ziekenhuisbed,
maar ook naar de huisartsenpraktijk, en naar de patiënt
die thuis zijn glucose meet’, zegt Robbert Slingerland,
werkzaam als klinisch chemicus bij de Isala Klinieken.
Hij heeft ruime ervaring met POCT. Als oorzaken van de
verschuiving noemt hij de betere kwaliteit en de bredere inzetbaarheid van de apparaten voor POCT. ‘Er
staat nog een rem op het gebruik omdat een vergoeding niet goed is geregeld.’
Certificering
Slingerland vindt dat de inzet van POCT’s gecertificeerd
dient te gebeuren om de kwaliteit te kunnen waarborgen. ‘Het is lastiger dan mensen vermoeden. Als ziekenhuislaboratorium hebben wij hier al vijftien jaar ervaring
mee. Het is niet iets dat je als huisarts of praktijkondersteuner even doet. Je moet goed weten hoe en wat je
meet. Het is goed als de SAN of de NVKC het voortouw
neemt bij de certificering.’
Eenduidigheid
Het is heel belangrijk dat er in de hele keten op dezelfde manier wordt gemeten, benadrukt Slingerland.
‘Uit elke POCT moet hetzelfde resultaat komen, of er nu
gemeten is in de huisartspraktijk, bij het bed van de
patiënt in het ziekenhuis of in de thuissituatie. Bij verschillende resultaten kun je geen verantwoord beleid
bepalen.’
Daarnaast moeten de resultaten op een eenduidige
wijze in een datasysteem terechtkomen. ‘Dat moet ook
zorgvuldig gebeuren, om te voorkomen dat iemand verderop in de keten een verkeerde behandeling krijgt.’ De
apparatuur heeft nog beperkingen. ‘Het is niet goed
mogelijk om de huisartsen op afstand goed te begeleiden. Daar ligt nog een schone taak voor de fabrikanten:
software leveren die het mogelijk maken om op afstand
de apparatuur te controleren.’
Rode loper
Rogier Hopstaken heeft als huisarts ervaring met een
van de POCT-testen: de C Reactive Protein (CRP)-test. Hij
heeft daar ook onderzoek naar gedaan. ‘Met deze test
kan de huisarts het verschil zien tussen pneumonie en

Wat is POCT?
POCT staat voor Point Of Care Testing. Het is
een methode om een laboratoriumtest uit te
voeren naast het bed van de patiënt. POCT
wordt steeds meer uitgevoerd in het zieken
huis op momenten dat directe resultaten no
dig zijn, omdat snel ingrijpen van de arts no
dig kan zijn. Ook huisartsen gebruiken in hun
praktijk steeds meer POCT. De uitvoering is
eenvoudig en vereist slechts een geringe hoe
veelheid bloed. Het is daarom een goede ser
vice voor huisartsen en patiënten.
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Het toepassen van POCT in de huisartsenpraktijk
moet net zo goed als in een laboratorium

bronchitis, waardoor het antibioticagebruik omlaag kan.
Belangrijk om de ontwikkeling van antibioticaresistentie
tegen te gaan’. Daarnaast werkt hij bij de SAN waar hij
zich bezighoudt met POCT. ‘Zijn er POCT-systemen die
een plek verdienen in de huisartsenzorg? Kunnen we
dat SAN-breed oppakken? En wat zijn de randvoorwaarden?’, legt hij uit.
‘Testen zijn niet nieuw in de huisartsenpraktijk’, benadrukt Hopstaken. ‘Zwangerschaps- en glucosetesten zijn
eigenlijk ook POCT-analyses, al noemden we het niet zo.
We zien nu nieuwe diagnostische mogelijkheden. De
CRP-test beschouw ik als een doorbraak, en is ook in
een NHG-standaard opgenomen. Wellicht kan deze als
rode loper gelden voor andere testen. Belangrijke vragen daarbij zijn: zit de dokter op zo’n test te wachten?
Wordt de patiënt er beter van? Het is nog niet zo dat
huisartsen op grote schaal Point of Care-testen omarmen.’
Valide en betrouwbaar
POCT moet valide en betrouwbaar zijn, dat is het standpunt van de SAN. Hopstaken: ‘Het klinkt gek maar voor
huisartsen is dat niet logisch. Hun vertrouwen in een
apparaat en een testuitslag is soms te groot. Het toepassen van POCT in de huisartsenpraktijk moet net zo
goed gebeuren als in een laboratorium, waar het plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus. De SAN heeft een POCT-werkgroep en hoopt met
andere partners, als het NHG, de NVKC en wellicht de
IGZ, tot een praktijkrichtlijn te komen.’ Ook Hopstaken is
voorstander van certificering. Hij denkt trouwens dat
binnen afzienbare tijd huisartsen moeten kunnen aantonen dat hun apparatuur en hun instructie aan de praktijkondersteuner of assistente deugt.

Ook voor zelftesten ziet Hopstaken een rol voor SAN.
“Die zelftesten vallen ook onder POCT. De SAN beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om erop toe
te zien dat het aanbieden van deze testen en de controle op het gebruik ervan door patiënten, kwalitatief
verantwoord gebeurt.’
Vooruitgeschoven laboratorium
Het medisch diagnostisch centrum STAR-mdc faciliteert
huisartsen bij het toepassen van de CRP-test in hun
praktijk. Thijs Veerman, SAN-bestuurslid en voorzitter
raad van bestuur van STAR-mdc: ‘Wij stellen de huisarts
in staat de CRP-test in de praktijk kwalitatief goed uit te
voeren. Wij kopen het apparaat voor de huisarts, instrueren de assistente en geven uitleg aan de huisarts over
de betekenis van de uitslag. Ook monitoren we op afstand of het apparaat nog goed functioneert en of het
op de juiste wijze wordt gebruikt. Voor ons is de huisartsenpraktijk een vooruitgeschoven laboratorium. Een
goede uitvoering van de test blijft wel onze verantwoordelijkheid.’
Momenteel probeert een aantal medisch diagnostische
centra uit op welke wijze de uitslag van de test gekoppeld kan worden aan de patiëntgegevens en hoe die in
het Huisartseninformatiesysteem (HIS) getransporteerd
kan worden.
Lager antibioticagebruik
De vraag is wie deze CRP-test gaat betalen. ‘Er is wel
een tarief, maar dat is gebaseerd op grootschalige productie van een laboratorium tegen lage kosten.’ Vooralsnog betalen de centra de proef uit eigen middelen.
De business case krijgen ze niet rond. Veerman: ‘Gebruik
van de test in de huisartspraktijk is een zeer gewenste
ontwikkeling, omdat het leidt tot een lager antibioticagebruik. We dragen daar collectief ons steentje aan bij,
omdat we dat van maatschappelijk belang vinden. We
willen daar graag met de zorgverzekeraars over in gesprek, dat wordt hoog tijd. We moeten gezamenlijk een
slimme oplossing vinden.’
Veerman benadrukt dat de bemoeienis van laboratoria
nodig blijft. ‘Een huisartspraktijk is geen laboratorium.
Om de kwaliteit te kunnen blijven borgen, is deskundige
ondersteuning op afstand noodzakelijk.’

°
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Brede portfolio van
medische diagnostiek
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SAN-leden aan het woord

Keur aan diversiteit
De SAN-leden laten een keur aan diversiteit zien. Niet alleen qua grootte en aanbod, maar
ook als het gaat om innovatieve aanpak. We laten een aantal verschillende leden aan het
woord. Wat houdt hen bezig, wat bindt hen? Het mag duidelijk zijn dat de SAN de hele
branche van medische diagnostiek vertegenwoordigt.

Twee nieuwe leden: Izore en One Stop

One Stop: Medisch specialisten beoordelen direct resultaten
One Stop is het eerste centrum in
ons land dat getrapte huisartsendiagnostiek biedt. Cliënten kunnen er
snel terecht en er wordt binnen een
halve dag een betrouwbare diagnose gesteld. Dat levert tijdwinst en
gezondheidswinst op. Directeur

Diagnose is leidend voor wat
verder moet gebeuren
Harrie Wilms: ‘We hebben een unieke, innovatieve aanpak van huisartsendiagnostiek ontwikkeld. Medisch
specialisten beoordelen direct op
afstand de resultaten en koppelen
die terug aan de huisarts van ons
centrum. De keuze voor een volgend onderzoek staat niet bij voorbaat vast. We durven gefundeerd af
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te wijken van het protocol. We zeggen bijvoorbeeld dat we op grond
van de uitslag liever kiezen voor
een echo dan een foto. Eventueel
overleggen we met de verwijzende
huisarts. Met andere woorden: we
hebben de diagnostiek losgekoppeld van de medisch specialist. De
diagnose is leidend voor wat er verder moet gebeuren. Dat is lang nog
niet overal zo. Het innovatieve zit
vooral in ons logistieke proces.’
Kennis tweede lijn direct
toegepast
One Stop brengt de kennis van de
tweede lijn zo naar de eerste lijn.
Huisartsen kunnen volgens Wilms
prima de afweging maken: zelf behandelen als het kan of doorverwijzen als het moet. Hij is ervan overtuigd dat deze werkwijze een
besparing oplevert in de tweede lijn
en een verplaatsing van kosten naar
de eerste lijn. ‘Maar dan verminderd
met factor drie.’
One Stop is nog maar kort lid van de
SAN. ‘Ik wil graag mijn ervaringen
uitwisselen en meewerken aan het
versterken van de eerste lijn. We
moeten dan eerst beginnen bij de
huisartsenlaboratoria. Ik wil laten
zien dat zoals wij het doen ook kan.
Maar ik hoor ook graag kritische
feedback. De SAN kent de huisart-

senwereld als geen ander. Wij hebben huisartsen te laat benaderd. Ik
heb soms het gevoel dat ik als een
soort Don Quichot tegen molens
vecht. Veel mensen zien One Stop
als een puur commerciële organisatie, maar we proberen zinnige en
zuinige huisartsendiagnostiek te leveren, al is dat bedrijfseconomisch
natuurlijk niet ideaal. Ik hoop dat
meer SAN-leden ons concept overnemen. Dan kunnen we gezamenlijk onze meerwaarde laten zien en
aantonen dat onze aanpak kosten
bespaart.’ Hopelijk krijgt het centrum binnenkort de status van experiment-locatie. VWS neemt daar
binnenkort een besluit over.

°

Twee nieuwe leden: Izore en One Stop

Izore: Diagnostiek, preventie, behandel- en beleidsadviezen
doet Izore in haar laboratorium, welke klinische gegevens zijn relevant,
welk patiëntenmateriaal heeft ze
dan nodig en wat is daarvoor de
juiste afnametechniek?’, licht bestuurder Harjan van Dam, toe.
Izore is recent als eerste medisch microbiologisch laboratorium toegetreden tot de SAN. De zorg van Izore
gaat verder dan alleen de diagnostiek. De dienstverlening richt zich

We geven geen uitslag,
maar een antwoord
ook op preventie, behandel- en beleidsadviezen. Deze vier vormen van
dienstverlening zijn volgens Izore
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
‘De eerste lijn gaat een steeds grotere rol spelen in de gezondheidszorg. Daarom zijn we heel actief in
de richting van huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners. We
geven hen (vaak persoonlijke) uitleg
over diagnostiek in de medische microbiologie en specifiek bij Izore: wat

Geen uitslag maar
antwoord
Izore heeft in 2011 een workshop
opgezet over urineweginfecties en
soa’s. ‘We wijzen de huisartsen en
assistenten op onze website en ons
online vademecum. We maken hen
deskundiger, vanuit de gedachte:
als men in de huisartspraktijk weet
wat Izore doet, krijgen wij gerichte
klinische informatie en kunnen wij
sneller en adequater reageren. Het
faciliteren van huisartsen op deze
manier verbetert de kwaliteit van
zorg. De patiënt krijgt de beste behandeling en we geven de huisarts
houvast. Daar is behoefte aan, want
het is soms complex. Positieve uitslagen geven we altijd mondeling,
naast digitaal. We geven geen uitslag, maar een antwoord.’

Patiënt profiteert
Ook in de tweede lijn is Izore actief.
‘We hebben in het ziekenhuis een
servicedesk met analisten die daar
training on the job geven. We willen
op deze manier ook een verbinding
tot stand brengen tussen de eerste,
tweede en derde lijn. Dat maakt de
regio sterker. We krijgen zicht op de
patiëntenstroom en signaleren
trends op het vlak van resistentie.
Daar kunnen we dan beleidsadviezen over geven.’
Izore gaat niet voor winstmaximalisatie, maar voor zuinige en zinnige
zorg. ‘We onderkennen het belang
van samenwerking tussen de diverse disciplines, zodat we de huisartsen en de specialisten optimaal
kunnen bedienen. Uiteindelijk profiteert natuurlijk de patiënt.’
Waarom lid geworden van SAN? ‘Er
gebeurt momenteel van alles in de
eerste lijn en het heeft prioriteit vanuit onze visie. Daarom zocht Izore
aansluiting bij de SAN. Om te halen
en te brengen’, aldus Van Dam.

°
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HAL Friesland: ketenzorg-partner met zeggenschap
De Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF) en de Stichting Regionaal Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) vormen samen
Ketenzorg Friesland (KZF). Ze zijn
beide aandeelhouder. ‘Deze constructie komt niet veel voor. Zorggroepen zijn veelal organisaties van
en voor huisartsen. Veel van onze
collega’s leveren ondersteuning aan
zorggroepen op het vlak van diagnostiek en organisatie. Zij dragen
geen bestuurlijke verantwoordelijkheid en hebben geen medezeggen-

schap. Hier is gekozen voor een andere insteek. De Friese huisartsen
zochten een uitvoerende organisatie om ketenzorg te organiseren. Wij
zijn graag op dit verzoek ingegaan,
want we willen brede ondersteuning bieden in de praktijk. Maar we
hebben dus ook zeggenschap en
zijn mederisicodrager, we zijn een
ketenpartner’, verklaart Hubert
Oversteegen, gedelegeerd bestuurslid van het HAL Friesland. Dat
komt volgens hem overeen met
wat demissionair minister Schippers

voor ogen staat. ‘De toekomst moet
uitwijzen of dit wijsheid is.’
Kwaliteits
controleprogramma
HAL Friesland biedt een kwaliteitscontroleprogramma van de meetapparatuur en geeft adviezen over
het juiste gebruik. ‘De huisarts blijft
de regie houden. Daar ligt het startpunt voor de kwaliteit van de ketenzorg.’ Volgens Oversteegen is de
diabeteszorg nu beter gestructureerd. Maar er zijn nog knelpunten.
‘Het vergt een behoorlijke aanpassing bij de ketenpartners om vanuit
KIS (Ketenzorg Informatiesysteem)
te werken. Het onvoldoende transparante declaratieverkeer is ook
nog een knelpunt.’
Insteken op
samenwerking
KZF biedt ketenzorg diabetes en
COPD; CVRM is in voorbereiding.
Oversteegen vindt het categoraal
indelen van patiënten niet meer
van deze tijd. ‘Er is veel multimorbiditeit. Werken met een populatiegebonden budget past beter bij de
huidige werkelijkheid, maar dat is
nog een heel traject.’ Tot slot noemt
hij een duivels dilemma: ‘We steken
in op samenwerking in de keten.
Daarbij geldt: wat de een verdient,

Insteken op
samenwerking
in de keten
kan de ander niet verdienen. Ik zie
nu dat sommige zorggroepen op
onverantwoorde wijze hele goedkope aanbiedingen vragen bij de
ketenpartners, waarbij niet de kwaliteit kan worden geboden die we
met elkaar beogen. Dat vind ik een
zorgelijke ontwikkeling. Sturen we
op samenwerking of op de euro?’

°
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Medlon: door schaalvergroting sneller en betere zorg

Medlon staat voor Medische Laboratoria Oost-Nederland. De organisatie is in juli 2011 tot stand gekomen door een fusie tussen het
ziekenhuislaboratorium van het Medisch Spectrum Twente en dat van
de Ziekenhuisgroep Twente. De beide laboratoria functioneren als één
bedrijf. ‘Schaalvergroting was noodzakelijk om efficiënte zorg te kunnen blijven leveren, sneller, met
betere service en logistiek. Het vak
van klinisch chemicus is enorm veranderd. We kunnen beter meten en
een breder pakket aan bepalingen
uitvoeren. De klant vraagt meer
kennis van ons en meer betrokkenheid bij de individuele patiënt. We
kunnen alleen goed aan deze vraag
voldoen en kwaliteit blijven leveren, als we samenwerken’, zegt
Cees Doelman, directievoorzitter
van Medlon. ‘Werken tegen lagere
kosten is ook nodig om concurrerend te kunnen blijven. Met Medlon
is er één laboratorium in de regio
ontstaan dat zowel eerstelijns- als
tweedelijnsdiagnostiek verricht.’

Breed bepalingenpakket
Het verder optimaliseren van de
dienstverlening blijft ook voor de
nabije toekomst een belangrijk aandachtspunt. Doelman wil nog niet
veel kwijt over concrete plannen of
innovatieve producten. Maar het
aanbieden van een breder bepalingenpakket ligt voor de hand. ‘We
merken dat huisartsen met één leverancier te maken willen hebben.
Daar is een goede infrastructuur
voor nodig.’
De medisch diagnostische centra
hebben te maken met een dynamische markt. Doelman kan zich voorstellen dat er diagnostische eenheden ontstaan die gezamenlijk één
offerte zullen uitbrengen voor bijvoorbeeld een V&V-instelling of
psychiatrisch ziekenhuis.
Wordt de patiënt hier beter van? ‘Jazeker’, zegt Doelman, ‘de patiënt
heeft te maken met één loket en
krijgt heel snel de uitslag. Ook houden we onze dienstverlening zo betaalbaar voor iedereen.’

De SAN-leden moeten goede zorg
blijven leveren. ‘Dat is de kern van
hun bestaansrecht. Lastig is natuurlijk de concurrentie versus samenwerking. Bijdragen aan zinnige en
zuinige zorg blijft een belangrijke
taak van ons.’
°

Cees Doelman

Beter meten en een breder
pakket aan bepalingen
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Fusie ATAL-mdc en Medial leidt tot grootste diagnostisch centrum
ATAL-mdc en Medial gaan in 2012
fuseren. ‘De plannen verlopen volgens schema en iedereen werkt enthousiast mee’, constateert Fred
Plukker, voorzitter Raad van Bestuur
ATAL-mdc, tevreden. ‘Een fusie kost
veel energie en groot is niet altijd
beter, maar in dit geval is schaalvergroting evident’, is zijn overtuiging.
‘Er komt steeds meer geavanceerde
laboratoriumapparatuur. Het verschil tussen 1.000 en 100.000 bepalingen leidt niet tot honderd maal
zoveel analisten en apparatuur. Bij

Profiteren van
vergroting van
de capaciteit
grootschaligheid kun je efficiënter
werken en kosten besparen.’ Ook
Jaap Dijkman, voorzitter Raad van
Bestuur Medial, wijst op de noodzaak tot schaalvergroting. ‘Daarmee
hopen we de kwaliteit van onze
dienstverlening te verhogen tegen

v.l.n.r.
Jaap Dijkman,
voorzitter RvB
Medial,
Claudia Pronk,
lid RvB Medial,
Fred Plukker,
voorzitter RvB
ATAL-mdc
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lagere kosten. De beschikbare kennis en technologie binnen de laboratoriumdiagnostiek leidt al jaren
tot vergroting van capaciteit. Waar
in de door ons omringende landen
al een flinke consolidatieslag heeft
plaatsgevonden, wordt in Nederland hiervan tot dusverre onvoldoende geprofiteerd.’
Buren
ATAL-mdc en Medial zijn in veel opzichten elkaars gelijken. Zo bieden
beide organisaties klinische chemie
en biometrie en hebben beide een
trombosedienst. Atal-mdc heeft
daarnaast nog medische microbiologie, toxicologie en binnenkort moleculaire diagnostiek. Het verschil
zit met name in de afkomst. De oorsprong van Medial ligt in zowel ziekenhuizen als de eerste lijn, terwijl
Atal-mdc de roots in de eerste lijn
heeft liggen. De werkgebieden
grenzen aan elkaar, namelijk Kennemerland, waar Medial opereert
en Groot Amsterdam, waar ATALmdc werkzaam is.

Groot gezamenlijk
laboratorium
Als fusieorganisatie hebben ATALmdc en Medial de opzet van een
groot laboratorium voor ogen, centraal in het gezamenlijke werkgebied. Waar? Dat blijft nog even geheim.
Uiteraard
blijven
de
bestaande bloedafnamepunten beschikbaar. Zoals dat ook geldt voor
de laboratoria voor spoedgevallen
in het Spaarne Ziekenhuis en het
Kennemer Gasthuis. Daarnaast
heeft Medial per 1 april jl. het klinisch chemische laboratorium van
de Rijnland Zorggroep overgenomen en is over hetzelfde een intentieverklaring getekend met het Diaconessenhuis Leiden. ATAL-mdc is in
gesprek met enkele ziekenhuizen in
de regio Amsterdam over mogelijke
aansluiting bij de nieuwe organisatie. Kortom: ambities zijn er volop.
Als de fusie slaagt, ontstaat het
grootste diagnostisch centrum van
Nederland met een omzet van ongeveer € 60 miljoen.

°

Dienstverlening zoveel
mogelijk “in de buurt”
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SAN-leden aan het woord
Ledennieuwtjes
Samenwerking
Diagnostiek voor U
met partijen
ter verhoging van
kwaliteit en service
Samen sta je sterker. Diagnostiek
voor U is daarom recent met een
aantal partijen een samenwerking
aangegaan. Zoals met het MRI Centrum in Den Bosch. Daarmee beschikken huisartsen in de regio via
Diagnostiek voor U over één loket
voor diagnostisch onderzoek, inclusief MRI. Via Diagnostiek voor U
kunnen patiënten binnen één week
voor een scan terecht bij dit MRI
Centrum.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
en Diagnostiek voor U verrichten allebei onderzoeken op aanvraag van
huisartsen en verloskundigen. Om
onnodige dubbeldiagnostiek te
voorkomen, kunnen de medisch
specialisten van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis vanaf dit jaar de onderzoeksuitslagen van Diagnostiek
voor U digitaal bekijken.
ZordDomein/Telezorg
Tot slot is Diagnostiek voor U een
samenwerking aangegaan met
ZorgDomein/Telezorg (voorheen:
TeleMC). Daarbij worden beoordeling van functieonderzoek gedigitaliseerd, in eerste instantie de longfuncties, evenals de rapportage aan
de huisartsen.

°

40

magazine mei 2012, thema kwaliteit

Online afspraken maken
bij SHL-Groep
Eenvoudig, snel, 24 uur
per dag bereikbaar
Wie een afspraak wil maken voor
een onderzoek bij SHL-Groep, kan
deze online inplannen. De patiënt
bepaalt zelf het tijdstip en een locatie. Wanneer de afspraak is gemaakt, krijgt de patiënt automatisch
informatie over de voorbereidingen
voor het onderzoek, evenals een
link naar de online brochure over het
desbetreffende onderzoek. Daarna
kan de patiënt nog een bevestigingsmail aanvragen, zodat alle informatie in één keer bij elkaar staat.
Dat deze service op prijs wordt gesteld, blijkt wel uit het feit dat er
bijna 10.000 online afspraken zijn
gemaakt. 

°

SHL-Groep en Amphia
richten afdeling
radiodiagnostiek op
Diagnostiek dicht bij huis
SHL-Groep biedt sinds maart 2012
radiodiagnostiek aan in Etten-Leur.
De röntgenfoto’s worden gemaakt
door radiologische laboranten van
SHL-Groep. De beoordeling gebeurt
door radiologen van het Amphia.
Met één druk op de knop worden
de beelden vanuit SHL-Groep naar
het Amphia Ziekenhuis gestuurd.
Dankzij deze voorziening kunnen
huisartsen uit Etten-Leur en omgeving hun patiënten doorverwijzen
naar locatie Trivium in Etten-Leur
voor een foto. Het maken van röntgenfoto’s vormt een mooie aanvul-

ling op het reeds bestaande aanbod
van diensten van SHL-Groep in Etten-Leur, zoals het maken van
zwangerschapsecho’s, MRI’s, fundusfoto’s en dexametingen. 

°

Verbeterde ondersteuning
aan zorggroepen
SHL-Groep Ketenzorg
werkt samen met ICTpartners
SHL-Groep Ketenzorg heeft de afgelopen jaren reeds producten ontwikkeld ter ondersteuning van zorggroepen. Hiermee verzorgt zij de
registratie, afhandeling en rapportage van zorgprogramma’s voor
een groot aantal zorggroepen.
Inmiddels is SHL-Groep Ketenzorg
een samenwerking aangegaan met
Calculus. Daardoor kan ze het declaratieverkeer van huisartsen en zorggroepen verzorgen en worden er financiële managementoplossingen
geboden. Huisartsen en zorggroepen hebben direct toegang tot alle
medische en financiële gegevens.
Ook zijn er mogelijkheden tot het
koppelen met het lab, afrekenen met
ketenpartners, rapportages zorgverzekeraars, koppeling met boekhouding en het leveren van managementrapportages. Daarnaast is
SHL-Groep een samenwerking aangegaan met Vital Health, om aan de
optimalisatie van ICT-diensten verder
invulling te geven. Hiermee kunnen
zorggroepen hun ketenzorgprogramma’s in de toekomst verder verbreden en verdiepen. 

°

Snelle uitslagen voor een
adequate behandeling
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De SAN en haar leden voeren een aantal activiteiten uit. We hebben deze hieronder
op een rij gezet. Zodat duidelijk is wat een brancheorganisatie zo al doet.

SAN-activiteiten
SAN werkgroepen
De SAN is een vereniging voor en door leden. Via werkgroepen hebben leden een actieve inbreng: dit zowel in
het ontwikkelen van SAN-brede producten, als in het delen
van kennis en ervaring op diverse niveaus binnen de SANorganisaties. Experts van binnen en buiten de organisaties
bieden via de werkgroepbijeenkomsten kennis aan de leden. De SAN kent diverse (ad hoc) werkgroepen die regelmatig bijeen komen. Namelijk het SAN Medici overleg, het
Controllersoverleg, het overleg Praktijkrichtlijnen en de
werkgroepen ICT, Point Of Care Testing, NZa en PR & Communicatie.

Themabijeenkomsten en workshops
Ongeveer zes keer per jaar wordt een middag georganiseerd die de doelstelling heeft kennis te vergroten met betrekking tot een specifiek onderwerp en een onderlinge
discussie te starten. Dit jaar zijn bijvoorbeeld succesvolle
themamiddagen verzorgd over: kwaliteitsborging, wetgeving en ontwikkelingen (waaronder governance) en de fiscaliteit in de zorg.

Actieve participatie in externe fora
De SAN maakt deel uit van diverse fora, zoals het LAN, de NDF en
het LOVE, het landelijk overleg voor de versterking van de eerstelijnszorg en de NZa–bijeenkomsten. Evenals deelname aan de discussies en bijeenkomsten van STG/HMF en Zorgpoort, een ontmoetingsplatform voor zorg, wetenschap en politiek.
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LESA
De SAN heeft in samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Chemie en de Vereniging van Medische Microbiologie de publicatie samengesteld: Rationeel aanvragen laboratoriumdiagnostiek- met daarin het Landelijk model van het probleemgeoriënteerd aanvraagformulier.

SAN Memoboek 2012 en
SAN-app
Het SAN-Memoboek voor diagnostiek in de eerste lijn is dé gids die
huisartsen en verloskundigen op beknopte wijze informeert over de interpretatiemogelijkheden van: afwijkende
laboratoriumuitslagen,
ziekteparameters en geneesmiddelenconcentraties. Deze is zeer bruikbaar in de dagelijkse huisartsen- en
verloskundigenpraktijk.
Op verzoek van diverse verwijzers
wordt het SAN Memoboek in de zomer van 2012 als App voor Ipad en
Android telefoons uitgebracht.

san memoboek 2012

Memo

boek

SAN nieuwsbrief
In 2011 is de nieuwe SAN Nieuwsbrief ontwikkeld die de
SAN-leden tweemaandelijks op de hoogte houdt van ontwikkelingen binnen de branche, de SAN en collega-leden.

Klantevredenheidsonderzoek
In samenwerking met een onderzoeksbureau heeft SAN een
klanttevredenheidsonderzoek ontwikkeld. Negen SAN-organisaties hebben hieraan deelgenomen. Ruim 50.000 patiënten zijn
bevraagd over hun tevredenheid met het diagnostische centrum.
Op de site kiesBeter.nl ziet u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek bij de deelnemende leden.

Praktijkrichtlijnen
Voor de eerstelijns biomedische functie- en beeldvormende
diagnostiek bleek behoefte aan standaardisatie van procedures op kwalitatief hoog niveau. Hiertoe heeft de SAN een
programma opgezet voor de ontwikkeling van een set van
SAN Praktijkrichtlijnen. SAN heeft in samenwerking met
een groep medische experts zeven praktijkrichtlijnen ontwikkeld, waaronder ambulante bloeddrukmeting, fundusfotografie en rust-ECG. Vijf nieuwe richtlijnen worden in 2012
ontwikkeld, waaronder de richtlijn voor MRI en dexametrie.

Voor diagnostiek
in de eerste lijn

11-11-11 12:29

SAN factsheet
In 2008 heeft SAN de SAN-factsheet uitgebracht met cijfers over de branche van medische diagnostiek. Wegens
groot succes wordt deze factsheet in 2012 geüpdate en opnieuw uitgebracht.
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Roche is meest innovatieve healthcare bedrijf ter wereld. Roche Diagnostics ontdekt, ontwikkelt en levert
innovatieve testen voor de vroege opsporing, preventie en monitoring van ziekten.
Goede diagnostiek is de basis van goede én doelmatige zorg.
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We zijn betrokken en actief in de zorgsector, een van onze kernmarkten. We zijn op de hoogte van de jong
ste ontwikkelingen. Dat komt doordat Deloitte voor de hele keten werkt, van het ministerie tot en met zor
ginstellingen en de zorgprofessionals. Ruim 250 professionals van Deloitte zijn dagelijks actief in de zorg
sector. Onze specialisten bouwen voortdurend aan hun kennis en kunde op het gebied van cure, care, GGZ
en overheid. Zodat u daar beter van wordt. En dat doen we goed. Deloitte staat stevig in de zorgmarkt. Dat
is voor u een hele zorg minder!
Voor meer informatie: Dick Catoen, emailadres dcatoen@deloitte.nl, telefoonnummer 06-21272331 of
Hans Buitenhek, emailadres hbuitenhek@deloitte.nl, tel nummer 06-12581785.

www.de-san.nl
De SAN is de landelijke branchevereniging van huisartsenlaboratoria en medisch diagnostische centra

