Juryrapport Publieksprijs Klinische Chemie 2018

Voor de editie van 2018 waren er 5 inzendingen, van ICT tot DNA en alles waar dat tussen ligt,
oftewel zeer divers. Dat maakte het voor de jury behoorlijk lastig om ze ten opzichte van elkaar te
wegen. Maar tegelijkertijd ziet de jury voor elk ingezonden project wel een vervolgtraject en/of een
opdracht. Daar is deze prijs ook voor bedoeld: verspreiding van best practices die veel patiënten ten
goede komen.
Want het is natuurlijk een uitkomst dat er èn een juridische èn een technische oplossing is gevonden
voor de uitwisseling van gegevens tussen laboratorium en stadsapotheek via het eLab-project van
Elkerliek in Helmond en hun partners. Het moet alleen nog wel zijn brede toepassing vinden.
Elkerliek: blijf daarom over (de resultaten van) dit traject publiceren, en u NVKC-leden: blijf dit
volgen!
De laboratoriumspecialist van Saltro Artsenlaboratorium en Trombosedienst Utrecht als vlogger:
helemaal van deze tijd en een prima manier om ‘het vak aan de man te brengen’, want Duiding is een
van de pijlers daarvan. Bedenk hierbij echter wel wie je doelgroep is en laat je teksten reviewen door
peers. Wellicht is een nationale aanpak dan gewenst.
Hoe concreet, compleet en professioneel kun je zijn: het project Farmacogenetica van het
ErasmusMC heeft het allemaal en timmert hier flink mee aan de weg. Personalised Medicine heeft de
toekomst. Deze totaalaanpak is wellicht niet voor elk laboratorium weggelegd. Maar kennis is te
delen.
Haal de druk van de -vooral emotionele- ketel door een heel simpele maar wetenschappelijk goed
onderbouwde faciliteit: opgewerkt semen kun je best wat langer bewaren zonder dat het aan
kwaliteit inboet om terug te plaatsen voor IUI. Mooi project van OLVG- MC-groep. Elk lab zou deze
dienst op zo’n manier moeten leveren, daar help je heel veel mensen mee.
Bloedtransfusie al in de traumahelikopter: een levensreddende toepassing in een levensbedreigende
situatie. Knap dat de mensen van Bernhoven wet- en regelgeving hebben weten om te draaien in het
voordeel van de patiënt en daar belangrijke partners in mee kregen. Al 3 van de 4 Lifeliners hebben
dit aan boord. Groningen, waar blijven jullie? En het perspectief is natuurlijk dat ook de ambulance,
wanneer geïndiceerd, zo’n kit meeneemt. Onderzoek ook dat traject!
Vanwege dit perspectief wint het project ‘Bloedproducten voor de traumahelikopter’ van het Klinisch
Chemisch Laboratorium van Ziekenhuis Bernhoven in Uden de Publieksprijs Klinische Chemie 2018.
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