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Even voorstellen

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 functieonder
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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de san bestaat 35 jaar als brancheorganisatie van de 
medisch diagnostische centra en laboratoria in neder-
land. mijn hartelijke gelukwensen. en vooral dank aan 
alle leden die in de afgelopen jaren de medische diag-
nostiek op zo’n hoog peil hebben gebracht. dankzij hun 
inzet hebben we een belangrijke plaats in de gezond-
heidszorg. vakmanschap, klantvriendelijkheid en kwali-
teit  zijn de pijlers waardoor de medische diagnostiek 
een hoge vlucht heeft genomen. innovaties worden 
snel ingevoerd en dat leidt direct tot merkbare effectivi-
teit voor de patiënt en arts. dat betekent inzet van mo-
derne technologie, maar ook gebruik van moderne 
communicatiekanalen.

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 spe-
cifieke therapie?”
het antwoord is afhankelijk van de uitslagen van de 
diag nostiek. en omdat iedereen eerst bij de huisarts 
komt, is het van het grootste belang de huisarts maxi-
maal uit te rusten met mogelijkheden om op deskundi-
ge 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 eerstelijnslaborato-
ria staan de huisartsen hierbij ten dienste. zij bieden een 
fijnmazig netwerk van diagnostische dienstverlening.

Nieuwe Directeur
in dit jubileumjaar neemt de san afscheid van de direc-
teur bert reijners. hij gaat per 1 juli 2012 met prepensi-
oen. hij heeft vele jaren op deskundige wijze de san en 
haar leden gestuurd op deze voortvarende koers, sa-
men met het bestuur. wij verwelkomen van harte onze 
nieuwe directeur rob Olie en hopen dat hij zich snel 
thuis zal voelen bij de san!

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 samen-
werken, efficiënt werken, gebruik maken van alle mo-
derne technieken en inspelen op mogelijkheden. met 
daarbij altijd met het belang van de patiënt voor ogen: 
de juiste uitslag voor de juiste behandeling. °

Chiel Bos, voorzitter SAN

Voorwoord

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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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 aanvraagge-
drag 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 on-
doorzichtig is. ‘een ander tarief in het ziekenhuis is een 
verkeerde prikkel. we moeten naar een functioneel ta-
rief, dat is van belang voor de kostenbeheersing. tege-
lijk is er dan sprake van een zelfde speelveld. dat leidt 
ook tot enige competitie tussen kwalitatief hoogwaar-
dige 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 in-
dien mogelijk en behandeling indien noodzakelijk. diag-
nostiek moet efficiënt zijn georganiseerd, met samen-
werking tussen huisartsen, verloskundigen en 
diagnostische aanbieders.’

BeheerSiNg koSteN
‘als land kunnen we trots zijn op onze kwalitatief hoog-
waardige 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 naden-
ken hoe we de zorg duurzaam en financierbaar kunnen 
houden. alle partijen moeten daarin hun verantwoorde-

lijkheid nemen. dat gebeurt al in de contracten met zie-
kenhuizen over beheerste groei en dat geldt ook voor 
de ggz. volumebeheersing is ook van belang in de diag-
nostiek. 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 inzet-
ten.’ eerlijk: ‘dat is een complexe opgave.’

poSitioNeriNg DiAgNoStiek
er ligt een kostenonderzoek van de nza over eerstelijns-
diagnostiek. vws is hierover in gesprek met de nza. een 
ander aandachtspunt is de positionering van de diag-
nostiek. ‘in de zomer komt vws daarover met een 
standpunt’, kondigt van halder aan. ‘dat is nu nog enigs-
zins een zoektocht’. °

Eerstelijnsdiagnostiek is 

essentiële trigger 

om kosten te beheersen 

en bij te dragen 

aan houdbaarheid 

van de zorg 
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‘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.

Bert Reijners en Rob Olie

De gaande  
en komende man
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bert reijners (fOtO 

bOven) en rOb Olie 

(fOtO Onder)

‘het is een goed moment om er nu uit te stappen’, is de 
overtuiging van reijners. ‘het voortraject voor de nieu-
we bekostiging is afgerond. het nza-kostenonderzoek is 
gereed, de brief naar de tweede kamer over de bekos-
tiging 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 vereni-
ging en daardoor heel persoonlijk. dat maakt het pret-
tig. 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 ma-
ken 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 inmid-
dels 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 vervolg-
kosten 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. eerstelijnsdiag-
nostiek 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 bedra-
gen gemiddeld zo’n 45 euro per inwoner per jaar.’

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 pre-
miebetaler. het credo van de san en haar leden is: na-
bije, zinnige en zuinige zorg. waarbij de san zich ook 
sterk maakt voor het zogenaamde probleemgeoriën-
teerd 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 

Adequate diagnostiek 

is een essentiële en 

kosteneffectieve stap in 

het proces. het voorkomt 

onderbehandeling 

evenals een teveel 

aan zorg.
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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 le-
den wordt gehoord en daar ga ik me hard voor maken.’ 
hij is zich ervan bewust dat de leden niet in alle geval-
len 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 stuur-
manskunst. 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 explo-
sieve groei aan kosten. ‘we hebben aan vws aangege-
ven dat we serieus willen meewerken aan volumebe-
heersing’, geeft reijners aan. Olie is het daar hartgrondig 
mee eens. ‘de san heeft bewust haar maatschappelijke 
verantwoording genomen om de gezondheidszorg toe-
komstbestendig te maken. daarom hoop ik ook dat het 
bkz (budgettair kader zorg) eerstelijnsdiagnostiek op 
een stabiele, verantwoorde manier wordt vormgege-
ven. en tegelijk moeten we de bedrijfsvoering van de 
leden bestendigen. dat klinkt paradoxaal, maar dat is 
het niet.’ 

SAN staat goed op de kaart

als ander aandachtspunt noemt Olie de patiënt. ‘goed 
dat de san heeft gepromoot om de patiënt serieus te 
nemen, door middel van patiënttevredenheidsonder-
zoeken, 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 zei-
len. dat herinnert rob Olie direct aan zijn wandeltocht 
twee jaar geleden, de camino naar santiago de com-
postella. ‘dan ben je heel erg bezig met verleden, he-
den en toekomst. daarmee zal bert ook worden gecon-
fronteerd 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!’ °

san-beleids-

medewerker  

merel  

arnOldussen
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Nabije, zinnige en 
zuinige zorg
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Eerstelijnsdiagnosiek heeft een cruciale functie

NZaadvies:  
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 con-
tact met de san. ‘de san is een constructieve branche-
organisatie’, 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 ge-
raadpleegd. ‘natuurlijk kunnen we niet iedereen op alle 
onderdelen tevreden stellen’, stelt femke nuchter vast. 
‘maar ze kunnen zich, voor zover ons bekend, wel vin-
den in het geheel.’ nu is het aan de minister om te be-
palen 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 bekos-
tigingssysteem. het advies luidt om over te stappen op 
prestatiebekostiging. de nza schat de condities voor ef-
fectieve marktwerking binnen de eerstelijnsdiagnostiek 

links: femke v.d. vOOrt,  

rechts maaike verkOOijen

Nza adviseert een 

functiegericht prestatiemodel 

met integrale tarieven
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minimaal even gunstig in als binnen de markt van de 
medisch specialistische zorg, waar ook prestatiebekosti-
ging van kracht is. zorgverzekeraars kunnen zo inkopen 
op een goede prijs/kwaliteitverhouding. daaraan ge-
koppeld adviseert de nza een functiegericht prestatie-
model met integrale tarieven. 

eeNDuiDige preStAtielijSteN
er moet een uniforme, overzichtelijke prestatielijst wor-
den opgesteld. ‘nu zijn er aparte lijsten voor huisartsen, 
verloskundigen, eerstelijnsdiagnostische centra en zie-
kenhuizen’, meldt maaike. ‘het opstellen van deze ver-
nieuwde lijst is al in uitvoering, daarover hoeft de minis-
ter 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 meege-
nomen, zodat er ruimte komt voor innovaties.

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 eerste-
lijnsdiagnostiek, niet mogen worden beantwoord met 
een korting, terwijl elders minder aan diagnostiek wordt 
uitgegeven. stijgingen in uitgaven aan eerstelijnsdiag-
nostiek moeten in samenhang worden gezien met 
eventuele besparingen elders.’ °

in het Nza-advies staat versterking van de 

eerstelijnsdiagnostiek centraal. met als doel 

elders in de zorg kosten te besparen.
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35 jaar eerstelijnsdiagnostiek

Nog steeds vaste 
steunpilaar
van de huisarts
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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 pu-
blicatie 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 op-
richting 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 al-
leen 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 ondersteu-
ning. 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 huis-
artsenlaboratoria is steeds meer gaan functioneren als facilite-
rende dienst voor huisartsen. ze nemen een deel van de admini-
stratieve 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 brancheorgani-
satie. 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 eer-
stelijnsdiagnostiek, 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 zieken-
huiscontract. 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 NHGstandaarden onderbouwde, 
onderzoeken aan te vragen. Het is een nuttige imple
mentatiemethode voor de NHGstandaarden 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.’

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. 
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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.’

meer uitgaan vanuit de patiënt, die gehol-
pen moet worden. diagnostiek is onder-
deel van het totale zorgaanbod.’

kwAliteitSeiSeN Voor De hele 
Sector
‘de voornaamste taak van de zorgverze-
keraar 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: la-
ten 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 vervol-
gens als sector gezamenlijk met een aan-
tal kwaliteitscriteria. want als patiënt moet 
je ervan opaan kunnen dat het onderzoek 

plaatsvindt naar de eisen van de tijd. als 
een diagnostisch lab dan niet voldoet aan 
de gestelde norm, heeft het iets uit te leg-
gen, in eerste instantie naar de klanten.’

mAAtSchAppelijk 
VerANtwoorDe opStelliNg
natuurlijk ziet lamping ook de komst van 
de commerciële spelers met hun adver-
tenties 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 me-
disch diagnostische labs dat ook doen. ze 
moeten zich maatschappelijk verantwoord 
opstellen en zich als zodanig profileren als 
beroepsgroep. dat vereist ook zelfregule-
ring 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 voorbeel-
den. kijk kritisch naar het handelen van de 
eigen organisatie: doen we het goed, be-
steden we het geld zoals het moet, met de 
beste kwaliteit per euro?’  °

tOny lamping

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 cre-
do van de san: niet bezuinigen óp, maar 
door middel van de eerstelijnsdiagnostiek, 
plaatst lamping een kanttekening. ‘de na-
druk op “eerstelijnsdiagnostiek” neigt naar 
het indelen in hokjes. terwijl diagnostiek 
van belang is voor de hele gezondheids-
zorg, ongeacht welke lijn. we moeten veel 

het moet gaan om 

de beste diagnostiek 

die de beste bijdrage 

levert aan de zorg
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Diagnostische 

laboratoria moeten 

zich maatschappelijk 

verantwoord opstellen
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de boodschap voor medisch diagnostische centra luidt: 
u bent beter dan de buitenwereld weet! mensen den-
ken bij diagnostiek vaak aan bloedprikken, het plaspot-
je, cryptische aanvraagformulieren en ingewikkelde ap-
paratuur, 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. 

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-kwali-
teit. 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 fi-
nancieel risico op hun inkoop en dat betekent tegelijk 
dat ze kritischer zullen kijken naar de kwaliteit.

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 kwaliteitsinsti-
tuut 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 

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 (!) kwaliteitsin-
stituten. het is niet verwonderlijk dat er sprake is van 
veel overlap en onduidelijkheid. daarbij is 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. 

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 van-
zelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. dat 
blijkt wel uit de artikelen in dit tijdschrift over de speci-
fieke inzet om de kwaliteit te verkennen, te meten en te 
borgen. juist de san-leden kunnen laten zien wat kwa-
liteit is: naar patiënten en naar zorgverzekeraars. ze kun-
nen daar trots op zijn. laat het daarom vooral zien: be 
good and tell it ! °

Be good and tell it

SANleden  
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? 

kwaliteit: onderdeel van 

bedrijfsvoering

THEMAKWALITEIT
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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.’ 
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‘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 men-
sen 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 prach-
tige uitbreiding van het arsenaal dat ons ter beschikking 
staat.’ Overigens staat het san memoboek in zijn prak-
tijk 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 zieken-
huizen duurder dan in huisartsenlabs. we hebben alle-
maal 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 chro-
nische patiënten volgens zorgstandaarden, met inte-
grale zorg en tegen integrale bekostiging. ‘jammer dat 
diagnostiek niet in de integrale bekostiging zit’, vindt 
reesink. ‘dat is een prikkel om kwalitatief goede diag-
nostiek kostenefficiënt in te kopen.’ hij vindt consolida-
tie 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 behan-
deling 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.’ °

met een snelle diagnostische uitslag zijn minder 

verwijzingen nodig naar tweede lijn

jOhan reesink
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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.

naast het standaard bloedonderzoek heb-
ben zwangere vrouwen te maken met 
prenatale screening: de combinatietest 
naar downsyndroom en de 20-weken-
echo. ‘het belang van de zwangere vrouw 
moet voorop staan. dat betekent goede 
voorlichting, keuzevrijheid en veilige tes-
ten’, benadrukt angela verbeeten, voorzit-
ter knOv en verloskundige. ‘het diagnos-
tisch centrum eindhoven (nu: diagnostiek 
voor u) had landelijk op dit gebied een 
voortrekkersrol’, memoreert ze. ‘er is nu 
veel variatie in de organisatie van prena-
tale screening. die kan in handen zijn van 
een medisch diagnostisch centrum zoals in 
eindhoven, een verloskundig centrum zo-
als in varsseveld of een samenwerkings-
vorm 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 ou-
ders, waarbij niets doen óók een optie is. 
counseling vindt plaats door de verloskun-
digen. het onderzoek wordt klantvriende-
lijk aangeboden, dicht bij de zwangere, in 
de buurt, laagdrempelig en goed  bereik-
baar.’ ze kijkt met enige zorg naar com-
merciële screeningscentra. ‘die zijn in 
buurlanden enorm in opkomst en we krij-
gen 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 zwange-
ren goed is en de organisatie deugt.’

voor prenatale screening is er inmiddels 
goede regelgeving. ‘naast de cckl-accre-
ditatie voor laboratoria bestaat er voor 
counselers en echoscopisten een accredi-
tatiesysteem van het centrum voor bevol-
kingsonderzoek, omdat het onderzoek 

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 mot-
to samen sterk. dat betekent samenwer-
king tussen verloskundigen, gynaecolo-
gen, 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 samen-
werking met de tweedelijnszorg, vooral 
meer horizontale samenwerking. ‘zoals 
met de ggd voor het kinderwensspreek-
uur. Onderzoek toont aan dat je met leef-
stijladviezen voorafgaand aan de zwan-
gerschap de beste resultaten bereikt.’ 
samenvattend concludeert ze: ‘het bruist 
in de verloskunde!’ °

angela verbeeten
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Samen sterk om 

met Nederlandse 

verloskunde tot de top 

3 van Europa te horen
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‘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 verbe-
termaatregelen, die worden beoordeeld. dan volgt een definitief rapport. tot slot rest 
een voordracht aan de commissie accreditaties, die de directeur adviseert over de toe-
kenning 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. 

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. 

zichtbare kwaliteit wordt steeds belangrijker 

Accreditatie maakt 
kwaliteit aantoonbaar

THEMAKWALITEIT
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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

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 ge-
formuleerd 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 trombo-
sedienst) 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!’ °
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Openstaan voor andere werkwijzen

Auditor 

een kijkje in de keuken van een 
ander laboratorium

THEMAKWALITEIT
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het woord auditor stamt af van audi’tores, dat toehoorder betekent. ‘je bent een toehoor-
der’, 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 san-
richtlijn 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 rap-
port 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 uitvoe-
ringstermijn?’ 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!’ °

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!’

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! 

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 pa-
tiënt. die komt in de eerste lijn, de tweede 
lijn, de derde lijn, maar doet ook zelfme-
ting thuis. dat betekent dat de laboratori-
umdiagnostiek zodanig moet zijn vormge-
geven, 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 laboratoriumdiag-
nostiek uitvoeren. efficiency is van groot 
belang. die wordt vooral bereikt door sa-
menwerking.’

‘de oproep van de san “bezuinig niet óp 
maar door middel van eerstelijnslaborato-
ria” onderschrijf ik van harte, hoewel ik 
deze iets anders zou willen verwoorden, 
namelijk: “bezuinig door middel van labo-
ratoriumdiagnostiek”. het gaat om het ac-
tieve proces tussen behandelaar en labo-
ratoriumspecialist. dankzij dat proces kan 
de juiste diagnose worden gesteld en ef-
fectvolle therapie worden ingezet voor de 
patiënt. dáár gaat het om, tenslotte wil ie-
dereen zo snel mogelijk beter worden!’

complemeNtAir
de san en nvkc zijn in hoge mate com-
plementair, aldus janssen. ‘de san is een 
ondernemende, marktgerichte, vernieu-
wende organisatie die een sterke bedrijfs-
matige 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 laborato-
riumspecialisten 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 sa-
men. in het bestuurlijk overleg zijn hier-
over al gesprekken gaande.’ 

giDS
janssen is een klinisch chemicus in hart en 
nieren. ‘ik kan me geen beter vak voorstel-
len. met leiding geven op het lab, uitvoe-
ren van wetenschappelijk onderzoek, op-
leiden 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 feli-
citeren het 35-jarig bestaan en met het-
geen zij op het gebied van eerstelijnsdiag-
nostiek heeft neergezet. dat is zeer 
waardevol.’ °

hans janssen 

Dankzij actieve proces 

behandelaar en 

laboratoriumspecialist 

kan de juiste diagnose 

worden gesteld
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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 

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. 

‘bij deze wil ik de san van harte gelukwen-
sen 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 moge-
lijkheden tot verdere samenwerking. ‘we 
zullen elkaar in de nabije toekomst hard no-
dig hebben, harder dan in de afgelopen ja-
ren’, is zijn overtuiging. ‘zowel in de medi-
sche 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 gezondheids-
probleem. 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 ho-
gere leeftijd. een behandeling met anti-
stollingsmiddelen is vaak noodzakelijk om 
de kans op stolselvorming te verlagen, zo-
als bij het veelvoorkomende boezemfibril-
leren. ‘de antistollingszorg omvat zo’n 
400.000 mensen’, licht ten cate toe. ‘het ef-
fect daarvan is per persoon heel wisselend. 
dat betekent dat bloedtesten noodzakelijk 
zijn. die bloedtesten moeten 20 keer per 

jaar worden gedaan. Op basis van de uit-
slag 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.’  

Nieuwe meDicijNeN
aandachtspunt voor de fnt is de komst 
van nieuwe antistollingsmiddelen. het be-
treft  directe stollingsremmers, die in be-
ginsel als vaste dosering worden gegeven. 
regelmatige bijstelling is in beginsel niet 
noodzakelijk en daarmee dus geen bloed-
testen meer. ten cate: ‘twee middelen zijn 
al geregistreerd voor boezemfibrilleren. als 
er een vergoedingsregeling komt, neemt 
dat gebruik ervan toe. dat heeft directe ge-
volgen 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 ge-
zondheid 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 gegaran-
deerd.’ hij vindt daarin een sterke mede-
stander in de san, die ook kwaliteit hoog 
in het vaandel heeft staan en accreditering 
ziet als eis. °

verneuze 
blOedafname

Nieuwe spelers horen bij marktwerking.  

Voorwaarde is wel dat de zorg van goede kwaliteit is.

hugO ten cate
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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!

tatief goede procedures.’ in richtlijnen, zoals de nhg 
standaarden, staat vermeld wat zorgverleners worden 
geacht te doen, in de san praktijkrichtlijnen is opgeno-
men hoe ze dit kwalitatief goed kunnen uitvoeren.

hulpmiDDel
ze vervolgt: ‘het is in feite een hulpmiddel voor de san-
leden. 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 beoor-
deling (inclusief de verslaglegging) en stellen kwali-
teitseisen aan de uitvoering en interpretatie. als het 
ware dus de voorschriften betreffende het gehele pro-
ces waar de medewerkers van san-leden zich aan 
moeten houden. 

wat is een san praktijkrichtlijn eigenlijk? ‘een praktijk-
richtlijn is géén evidence-based richtlijn en ook géén 
protocol’, begint mariska tuut haar uitleg. zij is epidemi-
oloog en oprichter van prOva. dit bedrijf is gespeciali-
seerd 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 hulp-
middel, gericht op standaardisatie en borging van kwali-
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mariska tuut

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 auto-
risatie 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 ma-
riska 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 ECGregistratie, echocardiografie, fundus
fotografie, inspanningsECG, longfunctieonderzoek en rustECG.  
In ontwikkeling: dexametrie, echografie, enkelarm 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.

“goede aanvulling op lESA 

laboratorium diagnostiek”

THEMA

KWALITEIT



30   mAgAziNE mEi 2012, thEmA kwAlitEit

met deskundige ondersteuning op afstand

point of care testing:  
testen dicht bij patiënt

THEMAKWALITEIT
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pOct verschuift in een versneld tempo. ‘van het labora-
torium 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 bre-
dere inzetbaarheid van de apparaten voor pOct. ‘er 
staat nog een rem op het gebruik omdat een vergoe-
ding niet goed is geregeld.’

certificeriNg
slingerland vindt dat de inzet van pOct’s gecertificeerd 
dient te gebeuren om de kwaliteit te kunnen waarbor-
gen. ‘het is lastiger dan mensen vermoeden. als zieken-
huislaboratorium hebben wij hier al vijftien jaar ervaring 
mee. het is niet iets dat je als huisarts of praktijkonder-
steuner 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 de-
zelfde 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 ver-
schillende 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 ver-
derop in de keten een verkeerde behandeling krijgt.’  de 
apparatuur heeft nog beperkingen. ‘het is niet goed 
mogelijk om de huisartsen op afstand goed te begelei-
den. 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 

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. 

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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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 randvoorwaar-
den?’, legt hij uit.
‘testen zijn niet nieuw in de huisartsenpraktijk’, bena-
drukt 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 vra-
gen 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 omar-
men.’ 

VAliDe eN BetrouwBAAr
pOct moet valide en betrouwbaar zijn, dat is het stand-
punt 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 toe-
passen van pOct in de huisartsenpraktijk moet net zo 
goed gebeuren als in een laboratorium, waar het plaats-
vindt onder verantwoordelijkheid van de klinisch che-
micus. 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 aan-
tonen dat hun apparatuur en hun instructie aan de prak-
tijkondersteuner of assistente deugt.

Ook voor zelftesten ziet hopstaken een rol voor san. 
“die zelftesten vallen ook onder pOct. de san be-
schouwt het als haar verantwoordelijkheid om erop toe 
te zien dat het aanbieden van deze testen en de con-
trole 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, instru-
eren de assistente en geven uitleg aan de huisarts over 
de betekenis van de uitslag. Ook monitoren we op af-
stand of het apparaat nog goed functioneert en of het 
op de juiste wijze wordt gebruikt. voor ons is de huisart-
senpraktijk een vooruitgeschoven laboratorium. een 
goede uitvoering van de test blijft wel onze verant-
woordelijkheid.’
momenteel probeert een aantal medisch diagnostische 
centra uit op welke wijze de uitslag van de test gekop-
peld 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 pro-
ductie van een laboratorium tegen lage kosten.’ voor-
alsnog 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 antibiotica-
gebruik. we dragen daar collectief ons steentje aan bij, 
omdat we dat van maatschappelijk belang vinden. we 
willen daar graag met de zorgverzekeraars over in ge-
sprek, 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.’ °

het toepassen van POCt in de huisartsenpraktijk 

moet net zo goed als in een laboratorium
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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.

One stop is het eerste centrum in 
ons land dat getrapte huisartsendi-
agnostiek biedt. cliënten kunnen er 
snel terecht en er wordt binnen een 
halve dag een betrouwbare diag-
nose gesteld. dat levert tijdwinst en 
gezondheidswinst op. directeur 

harrie wilms: ‘we hebben een unie-
ke, innovatieve aanpak van huisart-
sendiagnostiek ontwikkeld. medisch 
specialisten beoordelen direct op 
afstand de resultaten en koppelen 
die terug aan de huisarts van ons 
centrum. de keuze voor een vol-
gend onderzoek staat niet bij voor-
baat vast. we durven gefundeerd af 

te wijken van het protocol. we zeg-
gen 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 losgekop-
peld van de medisch specialist. de 
diagnose is leidend voor wat er ver-
der 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 be-
handelen als het kan of doorverwij-
zen als het moet. hij is ervan over-
tuigd 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 heb-
ben 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 organisa-
tie, maar we proberen zinnige en 
zuinige huisartsendiagnostiek te le-
veren, al is dat bedrijfseconomisch 
natuurlijk niet ideaal. ik hoop dat 
meer san-leden ons concept over-
nemen. dan kunnen we gezamen-
lijk onze meerwaarde laten zien en 
aantonen dat onze aanpak kosten 
bespaart.’ hopelijk krijgt het cen-
trum binnenkort de status van ex-
periment-locatie. vws neemt daar 
binnenkort een besluit over. °

TwEE NIEUwE LEDEN: IZORE EN ONE STOP

oNe Stop: meDiSch SpeciAliSteN BeoorDeleN Direct reSultAteN 

Diagnose is leidend voor wat 

verder moet gebeuren
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izore is recent als eerste medisch mi-
crobiologisch laboratorium toegetre-
den tot de san. de zorg van izore 
gaat verder dan alleen de diagnos-
tiek. de dienstverlening richt zich 

ook op preventie, behandel- en be-
leidsadviezen. deze vier vormen van 
dienstverlening zijn volgens izore 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
‘de eerste lijn gaat een steeds gro-
tere rol spelen in de gezondheids-
zorg. daarom zijn we heel actief in 
de richting van huisartsen, assisten-
ten en praktijkondersteuners. we 
geven hen (vaak persoonlijke) uitleg 
over diagnostiek in de medische mi-
crobiologie en specifiek bij izore: wat 

doet izore in haar laboratorium, wel-
ke klinische gegevens zijn relevant, 
welk patiëntenmateriaal heeft ze 
dan nodig en wat is daarvoor de 
juiste afnametechniek?’, licht be-
stuurder harjan van dam, toe. 

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 be-
handeling en we geven de huisarts 
houvast. daar is behoefte aan, want 
het is soms complex. positieve uit-
slagen geven we altijd mondeling, 
naast digitaal. we geven geen uit-
slag, 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 beleidsadvie-
zen over geven.’
izore gaat niet voor winstmaximali-
satie, maar voor zuinige en zinnige 
zorg. ‘we onderkennen het belang 
van samenwerking tussen de di-
verse disciplines, zodat we de huis-
artsen en de specialisten optimaal 
kunnen bedienen. uiteindelijk profi-
teert natuurlijk de patiënt.’ 

waarom lid geworden van san? ‘er 
gebeurt momenteel van alles in de 
eerste lijn en het heeft prioriteit van-
uit onze visie. daarom zocht izore 
aansluiting bij de san. Om te halen 
en te brengen’, aldus van dam. °

TwEE NIEUwE LEDEN: IZORE EN ONE STOP

izore: DiAgNoStiek, preVeNtie, BehANDel- eN BeleiDSADViezeN 

we geven geen uitslag, 

maar een antwoord
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de Ondernemende huisartsenver-
eniging friesland (Ohf) en de stich-
ting regionaal huisartsenlaborato-
rium friesland (hal) vormen samen 
ketenzorg friesland (kzf). ze zijn 
beide aandeelhouder. ‘deze con-
structie komt niet veel voor. zorg-
groepen zijn veelal organisaties van 
en voor huisartsen. veel van onze 
collega’s leveren ondersteuning aan 
zorggroepen op het vlak van diag-
nostiek en organisatie. zij dragen 
geen bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en hebben geen medezeggen-

schap. hier is gekozen voor een an-
dere insteek. de friese huisartsen 
zochten een uitvoerende organisa-
tie om ketenzorg te organiseren. wij 
zijn graag op dit verzoek ingegaan, 
want we willen brede ondersteu-
ning bieden in de praktijk. maar we 
hebben dus ook zeggenschap en 
zijn mederisicodrager, we zijn een 
ketenpartner’, verklaart hubert 
Oversteegen, gedelegeerd be-
stuurslid 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 kwaliteits-
controleprogramma van de meet-
apparatuur en geeft adviezen over 
het juiste gebruik. ‘de huisarts blijft 
de regie houden. daar ligt het start-
punt voor de kwaliteit van de keten-
zorg.’ volgens Oversteegen is de 
dia beteszorg nu beter gestructu-
reerd. maar er zijn nog knelpunten. 
‘het vergt een behoorlijke aanpas-
sing bij de ketenpartners om vanuit 
kis (ketenzorg informatiesysteem) 
te werken. het onvoldoende trans-
parante 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 multimorbi-
diteit. werken met een populatiege-
bonden 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, 

kan de ander niet verdienen. ik zie 
nu dat sommige zorggroepen op 
onverantwoorde wijze hele goed-
kope aanbiedingen vragen bij de 
ketenpartners, waarbij niet de kwa-
liteit kan worden geboden die we 
met elkaar beogen. dat vind ik een 
zorgelijke ontwikkeling. sturen we 
op samenwerking of op de euro?’ ° 

hAl frieSlAND: keteNzorg-pArtNer met zeggeNSchAp 

insteken op 

samenwerking 

in de keten
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medlon staat voor medische labo-
ratoria Oost-nederland. de organi-
satie is in juli 2011 tot stand geko-
men door een fusie tussen het 
ziekenhuislaboratorium van het me-
disch spectrum twente en dat van 
de ziekenhuisgroep twente. de bei-
de laboratoria functioneren als één 
bedrijf. ‘schaalvergroting was nood-
zakelijk om efficiënte zorg te kun-
nen blijven leveren, sneller, met 
betere service en logistiek. het vak 
van klinisch chemicus is enorm ver-
anderd. we kunnen beter meten en 
een breder pakket aan bepalingen 
uitvoeren. de klant vraagt meer 
kennis van ons en meer betrokken-
heid bij de individuele patiënt. we 
kunnen alleen goed aan deze vraag 
voldoen en kwaliteit blijven leve-
ren, als we samenwerken’, zegt 
cees doelman, directievoorzitter 
van medlon. ‘werken tegen lagere 
kosten is ook nodig om concurre-
rend 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 aan-
dachtspunt. doelman wil nog niet 
veel kwijt over concrete plannen of 
innovatieve producten. maar het 
aanbieden van een breder bepalin-
genpakket ligt voor de hand. ‘we 
merken dat huisartsen met één le-
verancier te maken willen hebben. 
daar is een goede infrastructuur 
voor nodig.’
de medisch diagnostische centra 
hebben te maken met een dynami-
sche markt. doelman kan zich voor-
stellen dat er diagnostische eenhe-
den ontstaan die gezamenlijk één 
offerte zullen uitbrengen voor bij-
voorbeeld een v&v-instelling of 
psychiatrisch ziekenhuis.
wordt de patiënt hier beter van? ‘ja-
zeker’, zegt doelman, ‘de patiënt 
heeft te maken met één loket en 
krijgt heel snel de uitslag. Ook hou-
den we onze dienstverlening zo be-
taalbaar voor iedereen.’

de san-leden moeten goede zorg 
blijven leveren. ‘dat is de kern van 
hun bestaansrecht. lastig is natuur-
lijk de concurrentie versus samen-
werking. bijdragen aan zinnige en 
zuinige zorg blijft een belangrijke 
taak van ons.’ °
 

meDloN: Door SchAAlVergrotiNg SNeller eN Betere zorg 

cees dOelman

Beter meten en een breder 

pakket aan bepalingen 
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atal-mdc  en medial gaan in 2012 
fuseren. ‘de plannen verlopen vol-
gens schema en iedereen werkt en-
thousiast 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 schaalver-
groting evident’, is zijn overtuiging. 
‘er komt steeds meer geavanceerde 
laboratoriumapparatuur. het ver-
schil tussen 1.000 en 100.000 bepa-
lingen leidt niet tot honderd maal 
zoveel analisten en apparatuur. bij 

grootschaligheid kun je efficiënter 
werken en kosten besparen.’ Ook 
jaap dijkman, voorzitter raad van 
bestuur medial, wijst op de nood-
zaak tot schaalvergroting. ‘daarmee 
hopen we de kwaliteit van onze 
dienstverlening te verhogen tegen 

lagere kosten. de beschikbare ken-
nis en technologie binnen de labo-
ratoriumdiagnostiek leidt al jaren 
tot vergroting van capaciteit. waar 
in de door ons omringende landen 
al een flinke consolidatieslag heeft 
plaatsgevonden, wordt in neder-
land hiervan tot dusverre onvol-
doende geprofiteerd.’

BureN
atal-mdc  en medial zijn in veel op-
zichten elkaars gelijken. zo bieden 
beide organisaties klinische chemie 
en biometrie en hebben beide een 
trombosedienst. atal-mdc heeft 
daarnaast nog medische microbio-
logie, toxicologie en binnenkort mo-
leculaire diagnostiek. het verschil 
zit met name in de afkomst. de oor-
sprong van medial ligt in zowel  zie-
kenhuizen als de eerste lijn, terwijl 
atal-mdc de roots in de eerste lijn 
heeft liggen. de werkgebieden 
grenzen aan elkaar, namelijk ken-
nemerland, waar medial opereert 
en groot amsterdam, waar atal-
mdc werkzaam is. 

groot gezAmeNlijk 
lABorAtorium
als fusieorganisatie hebben atal-
mdc  en medial  de opzet van een 
groot laboratorium voor ogen, cen-
traal in het gezamenlijke werkge-
bied. waar? dat blijft nog even ge-
heim. uiteraard blijven de 
bestaande bloedafnamepunten be-
schikbaar. 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 kli-
nisch chemische laboratorium van 
de rijnland zorggroep overgeno-
men en is over hetzelfde een inten-
tieverklaring getekend met het dia-
conessenhuis leiden. atal-mdc is in 
gesprek met enkele ziekenhuizen in 
de regio amsterdam over mogelijke 
aansluiting bij de nieuwe organisa-
tie. kortom: ambities zijn er volop.  
als de fusie slaagt, ontstaat het 
grootste diagnostisch centrum van 
nederland met een omzet van on-
geveer € 60 miljoen.  ° 

fuSie AtAl-mDc eN meDiAl leiDt tot grootSte DiAgNoStiSch ceNtrum 

Profiteren van 
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Dienstverlening zoveel 
mogelijk “in de buurt”
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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 cen-
trum in den bosch. daarmee be-
schikken huisartsen in de regio via 
diagnostiek voor u over één loket 
voor diagnostisch onderzoek, inclu-
sief 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 al-
lebei 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 onder-
zoeksuitslagen van diagnostiek 
voor u digitaal bekijken.

zorDDomeiN/telezorg
tot slot is diagnostiek voor u een 
samenwerking aangegaan met 
zorgdomein/telezorg (voorheen: 
telemc). daarbij worden beoorde-
ling van functieonderzoek gedigita-
liseerd, in eerste instantie de long-
functies, evenals de rapportage aan 
de huisartsen. °

SAN-leden aan het woord

ledennieuwtjes
ONLINE AFSPRAKEN MAKEN 
bIJ SHLGROEP
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 loca-
tie. wanneer de afspraak is ge-
maakt, 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 bevesti-
gingsmail aanvragen, zodat alle in-
formatie in één keer bij elkaar staat. 
dat deze service op prijs wordt ge-
steld, blijkt wel uit het feit dat er 
bijna 10.000 online afspraken zijn 
gemaakt.  °
SHLGROEP 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 omge-
ving hun patiënten doorverwijzen 
naar locatie trivium in etten-leur 
voor een foto. het maken van rönt-
genfoto’s vormt een mooie aanvul-

ling op het reeds bestaande aanbod 
van diensten van shl-groep in et-
ten-leur, zoals het maken van 
zwangerschapsecho’s, mri’s, fun-
dusfoto’s en dexametingen.  °
VERbETERDE ONDERSTEUNING 
AAN ZORGGROEPEN
Shl-groep keteNzorg 
werkt SAmeN met ict-
pArtNerS 
shl-groep ketenzorg heeft de afge-
lopen jaren reeds producten ont-
wikkeld ter ondersteuning van zorg-
groepen. hiermee verzorgt zij de 
registratie, afhandeling en rappor-
tage van zorgprogramma’s voor 
een groot aantal zorggroepen. 
inmiddels is shl-groep ketenzorg 
een samenwerking aangegaan met 
calculus. daardoor kan ze het decla-
ratieverkeer van huisartsen en zorg-
groepen verzorgen en worden er fi-
nanciële managementoplossingen 
geboden. huisartsen en zorggroe-
pen hebben direct toegang tot alle 
medische en financiële gegevens. 
Ook zijn er mogelijkheden tot het 
koppelen met het lab, afrekenen met 
ketenpartners, rapportages zorgver-
zekeraars, koppeling met boekhou-
ding en het leveren van manage-
mentrapportages. daarnaast is 
shl-groep een samenwerking aan-
gegaan met vital health, om aan de 
optimalisatie van ict-diensten verder 
invulling te geven. hiermee kunnen 
zorggroepen hun ketenzorgprogram-
ma’s in de toekomst verder verbre-
den en verdiepen.  °
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Snelle uitslagen voor een 
adequate behandeling
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SAN werkgroepeN
de san is een vereniging voor en door leden. via werk-
groepen 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 san-
organisaties. experts van binnen en buiten de organisaties 
bieden via de werkgroepbijeenkomsten kennis aan de le-
den. de san kent diverse (ad hoc) werkgroepen die regel-
matig bijeen komen. namelijk het san  medici overleg, het 
controllersoverleg, het overleg praktijkrichtlijnen en de 
werkgroepen ict, point Of care testing, nza en pr & com-
municatie.

themABijeeNkomSteN eN workShopS
Ongeveer zes keer per jaar wordt een middag georgani-
seerd die de doelstelling heeft kennis te vergroten met be-
trekking tot een specifiek onderwerp en een onderlinge 
discussie te starten. dit jaar zijn bijvoorbeeld succesvolle 
themamiddagen verzorgd over: kwaliteitsborging, wetge-
ving en ontwikkelingen (waaronder governance) en de fis-
caliteit 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 eerste-
lijnszorg en de nza–bijeenkomsten. evenals deelname aan de dis-
cussies en bijeenkomsten van stg/hmf en zorgpoort, een ont-
moetingsplatform voor zorg, wetenschap en politiek. 

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
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SAN memoBoek 2012 eN 
SAN-App
het san-memoboek voor diagnos-
tiek in de eerste lijn is dé gids die 
huisartsen en verloskundigen op be-
knopte wijze informeert over de in-
terpretatiemogelijkheden van: af-
wijkende laboratoriumuitslagen, 
ziekteparameters en geneesmidde-
lenconcentraties. deze is zeer bruik-
baar in de dagelijkse huisartsen- en 
verloskundigenpraktijk. 
Op verzoek van diverse verwijzers 
wordt het san memoboek in de zo-
mer van 2012 als app voor ipad en 
android telefoons uitgebracht. 

Memo
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Voor diagnostiek 
in de eerste lijn
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SAN NieuwSBrief 
in 2011 is de nieuwe san nieuwsbrief ontwikkeld die de 
san-leden tweemaandelijks op de hoogte houdt van ont-
wikkelingen binnen de branche, de san en collega-leden. 

klANteVreDeNheiDSoNDerzoek
in samenwerking met een onderzoeksbureau heeft san een 
klanttevredenheidsonderzoek ontwikkeld. negen san-organisa-
ties 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 klanttevreden-
heidsonderzoek bij de deelnemende leden.

prAktijkrichtlijNeN
voor de eerstelijns biomedische functie- en beeldvormende 
diagnostiek bleek behoefte aan standaardisatie van proce-
dures 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 ont-
wikkeld, waaronder ambulante bloeddrukmeting, fundusfo-
tografie en rust-ecg. vijf nieuwe richtlijnen worden in 2012 
ontwikkeld, waaronder de richtlijn voor mri en dexametrie.

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 aanvra-
gen laboratoriumdiagnostiek- met daarin het landelijk model van het probleemgeoriënteerd aanvraagformulier.

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.



de san is de landelijke branchevereniging van huisartsenlabOratOria en medisch diagnOstische centra
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