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Inleiding 

• Doel van presentatie 

– m.n. gericht op testlabs voor microbiologische analyses 

– discussie voeden, als onderdeel van deze sessie 

– bijdragen aan (betere) afstemming van onderwijs en praktijk 
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• Wat is/doet LabQuest 

– onafhankelijk adviesbureau op laboratoriumgebied 

– richt zich op advies, projecten en interim management 

– samenwerking met verschillende experts 

 

– Eigen expertise: 

• microbiologie (levensmiddelen) 

• laboratoriummanagement 

• projectmanagement 

 

– Ervaring met veel verschillende laboratoria, m.n. testlabs 

 

– info: www.labquest.nl 
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De analist van “vroeger”… 

• De “oude” situatie in microbiologische testlabs 

– Klassieke methoden 

– Concurrentie was beperkt 

– Uitvoering analyse door 1 analist (van inzetten tot rapportage) 

 

– Meer tijd… 
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Veranderingen in testlaboratoria:  

de afgelopen 10 jaar 

 

• Hogere eisen van klanten/opdrachtgevers  

• Kwaliteitssysteem is essentieel (m.n. ISO17025) 

• Regelgeving (EU, Nationaal, branche, productschappen, ISO- 

standaarden) 

• Concurrentie is enorm toegenomen 

– output labs is kostengestuurd 

– efficiëntie omhoog 

– levertijden naar beneden 

 

NVvM voorjaarsvergadering  6 22 april 2009 



Hoe spelen labs in op deze ontwikkelingen ? 

• Technische ontwikkelingen: 
– alternatieve analysemethoden (m.n. immunologisch en PCR) 

– chromogene platen 

– diagnostische kits 

– Automatisering/mechanisering 

• LIMS 

• mediumbereiding 

• labeling v. monsters (tracking & tracing) 

• pipetteerrobots 

• verdunners 

• platengietstations 

• geautomatiseerde incubatiestraten 

• kolonietellers en digitale beeldverwerking 

• … 

 
NVvM voorjaarsvergadering  7 22 april 2009 



• Procesmatige ontwikkelingen: 

– LIMS 

– Monsterlogistiek en distributie 

– Planning werkzaamheden (uitvoering analyses vs. capaciteit) 

 is labspecifiek 

– Optimalisatie kwaliteitssysteem 

– Afstemming P&O beleid op labsituatie 
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Wat betekent dit voor de analist van nu? 

• Goed opgeleid personeel blijft een “must”  HLO/MLO 

– weten wat je doet en waarom 

– kritisch zijn op je werk 

 

• Het vraagt wel om extra kwaliteiten/competenties van 

met name de HLO-er in een testlabomgeving.  
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Kwaliteiten/competenties v.d. HLO-er 

• Inhoudsdeskundig 

– beslist over uitslagen en beoordelingen van analyses 

– houdt ontwikkelingen bij in eigen vakgebied 

– ontwikkelt/implementeert nieuwe methoden 

– monitoring van kwaliteit/betrouwbaarheid v.d. analyses 

 

    “Keepers”-rol ! 

 

• Kwaliteitsbewust 

– implementatie en naleving van kwaliteitseisen (volgens 

ISO17025) 
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• Projectmatig werken 

 

• Inzicht in laboratoriumprocessen 

– Logistiek 

– LIMS 

– planning 

– … 

 

• Klantgerichtheid 
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Wat is de rol van het onderwijs? 

• primair: 

De HLO-er is inhoudsdeskundig 

 

 Stelling: 

  Een net afgestudeerde HLO-er wordt aangenomen op 

 zijn/haar deskundigheid. Niet op hoe goed hij/zij kan 

 leidinggeven, vergaderen of zelfreflectie-rapporten kan 

 schrijven… 

 

 Daarom: 

 Onderwijs vooral richten op deskundigheid, zowel 

theoretisch als praktisch (practicum, stage) 
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• M.b.t. testlaboratoria zou het onderwijs extra aandacht 

moeten besteden aan: 

– rekenen en statistiek 

– LIMS systemen 

– productkennis (m.b.t. microbiële besmetting, risico’s,…) 

– wet & regelgeving 

– Kwaliteitssystemen (m.n. ISO17025) 

– projectmatig werken 

Algemeen: 

– Een goede afstemming met de praktijk. 
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Conclusies 

• Testlaboratoria zijn in 10 jaar fors veranderd 

• Goed opgeleid personeel (HLO/MLO) is onverminderd 

van belang.  Inhoudelijke deskundigheid! 

• Extra eisen aan de huidige generatie HLO-ers 

• Naast inhoudelijke kennis en ervaring ook kennis van 

kwaliteitssystemen, labprocessen, statistiek, wet- en 

regelgeving etc. 

• Opleidingen moeten hierop inspelen, met name door 

betere afstemming met de echte praktijk. 
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