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Robotisering
Organisator: Beckman Instruments Nederland

Islands of automation: present and future
J. QUINT, USA.

Robots op het klinisch-chemisch laboratorium: droom of werkelijkheid?
W.G. M. van den BROEK
Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

PFA 100
Organisator: Dade BV

Introductie van een nieuwe methode voor de evaluatie van de trombocytenfunctie in de primaire hemostase
Spreker wordt nader aangekondigd

Alcoholproblematiek in de huisartspraktijk
Organisator: Pharmacia & Upjohn BV

Vroegtijdige herkenningen en vroegtijdige interventie van alcoholproblematiek
J.A.M. van OERS
Ziekenhuiscentrum, Apeldoorn

Validiteit van CDTect in de huisartspraktijk
G. J. MEERKERK

Vergelijking van CDTect met andere biomarkers voor alcoholproblematiek
P. H. TRIENEKENS
Rotterdam

Allergie en astma in de huisartspraktijk
Organisator: Pharmacia & Upjohn

J.G.R. de MONCHY, P. TRIENEKENS en A.M.J. WEVER

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van decentraal testen
Organisator: Menarini Diagnostics Benelux

C. J. KIRCHER
NOVA-biomedical

Disease management
Organisator: Roche Nederland

Spreker wordt nader aangekondigd
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De beoefenaren van de klinische chemie in de toe-
komst zullen in belangrijke mate professioneel wor-
den gevormd tijdens hun opleiding klinische chemie.
De Commissie Klinisch Chemici in opleiding streeft
naar, en draagt bij aan, het verder optimaliseren van
deze opleiding. Ons inziens is er op microniveau nu
en in de toekomst ruimte voor verandering, zoals bij-
voorbeeld op het gebied van managementopleiding,
perifere/academische stage en aandachtsgebieden.
Bovendien zullen de komende jaren ontwikkelingen

op de volgende twee fronten op macroniveau leiden
tot aanpassingen van diverse aspecten van de oplei-
ding: (i) het profiel van de instromende klinisch che-
mici in opleiding en (ii) de gezichtsverandering van
het klinisch-chemisch laboratorium. Aandachtspunten
zijn in dit verband: 
- optimaal gebruik van de met de klinisch chemici in

opleiding binnenkomende kennis en vaardigheden
- “ouderwetse” aspecten van de opleiding in moderne

laboratoria.

De klinische chemie van de toekomst

Organisator en voorzitter: Mevr. Dr. A. Leyte, Amsterdam

Klinische chemie in de toekomst: de opleiding

A. LEYTE
Namens de Commissie Klinisch Chemici in opleiding, Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie, Academisch
Medisch Centrum, Amsterdam

Veranderingen in ons toekomstige beroep zullen ze-
ker niet uitblijven. Aan de ene kant wordt dit veroor-
zaakt door financiële druk, aan de andere kant door
nieuwe inzichten in de wetenschap en in de wijze van
organisatie van de gezondheidszorg. Daarbij zullen
maatschappelijke factoren ook hun bijdrage leveren
aan de veranderingen van de invulling van het beroep
‘klinisch chemicus’.
Om met de financiële druk om te gaan zijn er ver-
schillende zaken die op een inspirerende manier aan-
gepakt kunnen worden. Doelmatigheid van laborato-
rium-onderzoek zou adequater getoetst kunnen
worden. Daarnaast zou een meer gestructureerde re-
gionale of intramurale samenwerking een middel
kunnen zijn om in het eigen laboratorium (groot of

klein!) efficiënter te kunnen werken. De zogenaamde
‘goedkope’ postorder klinische chemie krijgt aldus
geen kans. Ook het instellen van aandachtsgebieden
of specialisaties binnen de klinische chemie kan wel-
licht helpen om méér kwaliteit te kunnen leveren
voor hetzelfde geld.
Er moet echter, ondanks de toenemende financiële
druk, wel voldoende ruimte blijven voor onderzoek,
nieuwe ontwikkelingen en scholing om onze bijdrage
op het gebied van patiëntenzorg en preventieve ge-
neeskunde te kunnen aantonen. Maatschappelijke
veranderingen zoals de toenemende behoefte om
part-time te werken kunnen bij al deze zaken als een
extra uitdaging voor de klinische chemicus van de
toekomst beschouwd worden.

Klinische chemie in de toekomst: het vak

C.J. PRONK-ADMIRAAL
Namens de Commissie Klinisch Chemici in opleiding, Laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie en Immuno-
logie, Medisch Centrum Alkmaar

Last part of clinical haematology laboratory automated: “Auto Vue”
Organisator: Ortho Clinical Diagnostics

S. MACKENZIE

Een verfrissende kijk op management
Organisator: Boehringer Mannheim BV

Management training ondermeer gericht op holistisch leiderschap
R.J.C. WEIL
Vice President, Krauthammer International SA


