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Vooraf
Het curriculum van de opleiding tot laboratorium-
specialist klinische chemie, in het verleden ook wel 
klinisch chemicus genoemd, is in het eerste decen-
nium van deze eeuw ingrijpend veranderd. Een aantal 
met elkaar samenhangende ontwikkelingen lag 
hieraan ten grondslag. Ingegeven door de aanbeve-
lingen uit het rapport ‘De Zorg van Morgen. Flexibili-
teit & samenhang’ van de Commissie LeGrand uit 
2003 besloot toenmalig minister van VWS Hooger-
vorst het stelsel van opleidingen en beroepen in de 
gezondheidszorg ingrijpend te vernieuwen en hiervoor 
ruimte te scheppen middels een nieuw transparant 
bekostigingssysteem: het Opleidingsfonds. Binnen dat 
kader kreeg de NVKC te verstaan dat de klinisch 
chemicus van toen ‘te oud, te duur en te knap’ zou zijn. 
Tijdens de vrijdagmiddagsessie op het Voorjaars-
congres 2004 in Lunteren onder het motto ‘Strippen, 
sublimeren of subspecialiseren?’ werd de wenselijk-
heid van herstructurering van de opleiding met de 
leden besproken en vervolgens door het bestuur een 
werkgroep ingesteld die met de resultaten aan de slag 
ging. Deze Werkgroep Herstructurering  Opleiding 
(WHO) onder de bezielende leiding van prof. dr. J.L. 
(Hans) Willems en met projectsteun vanuit de toen-
malige Stuurgroep MOBG heeft in de periode 2005 - 
2008 gewerkt aan een nieuw curriculum. De belang-
rijkste wijzigingen: het ‘indalen’ van de specialisa-
tiefase in de reguliere opleiding door het volgen van 
drie modules in een aandachtsgebied, het loslaten van 
de instroomeis van voorafgaande onderzoekservaring, 
het opdelen van de opleiding in een basisjaar en een 
verdiepingsfase en de introductie van het competentie-
gericht opleiden volgens het zgn. CanMeds model. 
Sinds mei 2009 worden alle AIOS klinische chemie 
op deze manier opgeleid.

Thans bevinden we ons in een situatie waarin wederom 
een vernieuwing van de opleiding op stapel staat. 
De achtergrond daarvan is complex en de resultante 
van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikke-
lingen en discussies, die we hier slechts kort duiden. 
Van de aanvankelijke groei van het aantal opleidings-
plaatsen gebaseerd op een model waarin geen reke-
ning is gehouden met het stijgen van de pensioenleef-
tijd, waardoor het arbeidsmarktperspectief voor jonge 
klaren verslechterde, naar nu een krimpsituatie waarbij 
steeds minder AIOS verdeeld worden over een gelijk-
blijvend aantal opleidingsinstituten. De  roep om het 
stellen van kwaliteitseisen aan opleidingsinstituten 
dateert alweer van enkele jaren, maar over een werk-
bare set criteria werd geen overeenstemming bereikt. 
Het toewijzen van opleidingsplaatsen op basis van niet 
gevalideerde criteria stuit op interne verdeeldheid en 
tegengestelde belangen. Daarnaast zijn er verder-
gaande technologische ontwikkelingen aan de gang en 

in het verschiet, die om anticipatie en toerusting van 
de beroepsgroep vragen. 

Op verzoek van het bestuur heeft de Opleidings-
commissie daarom vorig jaar de ‘Werkgroep 
Kwaliteits eisen Opleidingsinstituten ingesteld’. Deze 
werkgroep is op eigen wijze aan de slag gegaan en 
heeft -onder leiding van een onafhankelijke onder-
wijskundige voorzitter – ons een spiegel voorge-
houden. Ze heeft op basis van onze eigen recente 
documenten geconstateerd dat wij geen eenduidig 
beroepsbeeld hebben en dat de nadruk in de “resul-
taatgebieden” van ons vak vooral ligt op management 
en organisatie en in iets mindere mate op klinisch 
chemische zorg en kwaliteit. Daarnaast de constate-
ring dat vooral opleiding, onderwijs, innovatie en 
onderzoek behoorlijk onderbelicht blijven. Dit wordt 
door de werkgroep als een ongewenste verdeling voor 
een wetenschappelijke beroepsgroep gezien. De werk-
groep adviseert tot meer nadruk op innovatie en 
onderzoek binnen de opleiding tot laboratoriumspeci-
alist klinische chemie, die bovendien en vooral gericht 
moet zijn op “het etaleren van professionele autonomie 
en klinisch leiderschap”. De  AIOS wordt daarbij 
nadrukkelijk zelf ‘in the lead’ geplaatst. De werkgroep 
heeft vervolgens criteria opgesteld waar een toekomst-
gerichte opleiding aan moet voldoen. In deze uitgave 
staat het advies van de werkgroep, inmiddels in de 
volksmond naar haar voorzitter het ‘Rapport Miedema’ 
geheten, integraal weergegeven.

De  bevindingen uit het rapport zijn o.a. in de 
 Opleidingscommissie en de opleidersvergadering 
besproken. Zowel Opleidingscommissie als bestuur 
NVKC zijn van mening dat de adviezen moeten 
worden opgevolgd. Daartoe is op verzoek van het 
bestuur door de Opleidingscommissie de nieuwe 
Werkgroep Curriculum Innovatie (WG Curri) 
 ingesteld die vóór de zomer 2017 de adviezen vanuit 
het Rapport Miedema in een nieuw curriculum moet 
omzetten. Op grond van de inhoud van het nieuwe 
curriculum zullen dan door een volgende werkgroep 
de aan opleidingsinstituten te stellen eisen worden 
opgesteld.

Met deze aanpak hopen wij ons vak toekomst bestendig 
vorm te geven, met nadruk op de specifieke deskun-
digheid en meerwaarde die de laboratoriumspecialist 
aan de zorg voor de patiënt te bieden heeft. Ik wil 
voorgaande werkgroep danken voor het rapport 
waarmee we, samen met de werkgroep Curri, 
succesvol aan de slag kunnen. 

Claudia Pronk-Admiraal, 
voorzitter bestuur NVKC
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Inleiding
De voorzitter van het bestuur van de NVKC, mevrouw 
Claudia Pronk-Admiraal, heeft in maart 2014 de 
Opleidingscommissie verzocht een werkgroep samen 
te stellen met als opdracht kenmerken van kwaliteit en 
doelmatigheid van de opleiding te formuleren en deze 
te verwerken in toekomstbestendige voorstellen voor 
regelgeving met bijbehorend toetsingskader. Hierbij 
dient uitdrukkelijk het minimum aantal assistenten 
per opleidingsinstituut en de omvang van het oplei-
dingsteam te worden betrokken (ref. 14/ 2842). 
De  startdatum van de werkgroep, ingesteld door de 
Opleidingscommissie cluster opleiding, was 30 juni 2015. 

Leden van de werkgroep
Dr. Heleen A.Th. Miedema, Opleidingsdirecteur, 
Universiteit Twente, Enschede. Voorzitter
Prof. dr. Christa M. Cobbaert, LUMC, Leiden
Dr. Jeffrey F.W. Keuren, Groene Hart ziekenhuis, 
Gouda & Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden
Dr. Anke J. Laskewitz, KCio, Certe, Leeuwarden
Christine Ruiter, BA, NVKC

Achtergrondinformatie
1. Professionele standaard NVKC 
2. Publicatie over regionaal opleidingsplan specialisten -

opleiding klinische chemie OOR Leiden. Neds  
Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2014; 39: 249-263

3. Presentatie Regionaal Opleidingsplan (ROP) OOR 
Leiden

4. Opleidingsschema
5. Opleidingsreglement NVKC
6. Huishoudelijk reglement behorend bij het 

 Opleidingsreglement en het registratiereglement
7. Beoordelingsformulieren
8. Verslagen van opleidingsbijeenkomsten
9. Meerjarenbeleidsplan op hoofdlijnen: 

 Meetbaar betere zorg

Analyse
De werkgroep heeft de documenten zorgvuldig bestu-
deerd en vele discussies gevoerd. In eerste instantie 
vond de voorzitter van de werkgroep de opdracht wat 
vreemd, omdat het beroepsprofiel is beschreven en de 
eindcompetenties zijn bepaald, hetgeen een heldere 
leidraad zou moeten zijn voor het vaststellen van 
criteria voor een opleidingsinstituut. Als onderwijs-
kundige valt haar in de documenten op dat het beroeps-
profiel en de eindtermen, beschreven in de opleidings-
reglement niet eenduidig en transparant zijn. Als leek 
in het vakgebied van de Klinische Chemie gaven beide 
documenten haar geen heldere omschrijving van de 
essentie van een laboratoriumspecialist klinische 
chemie. Het is in haar optiek een document dat voor de 
beroepsgroep is geschreven door de beroepsgroep, 
waarbij veel impliciete kennis wordt verondersteld. 
Dit is logisch in een stabiele situatie, waarin de ouderen 
de jongeren opleiden conform hun eigen ervaring en 
eigen opleiding. 
Maar de situatie lijkt niet stabiel. En dat beeld, dat de 
beroepsgroep een vorm van transitie doormaakt, 
kwam ook naar voren uit de discussies. Elk lid van de 
werkgroep bepleitte een ander aspect van het handelen 
van de laboratoriumspecialist klinische chemie. 
De één pleitte voor meer onderzoek en ontwikkeling, 
terwijl de ander vond dat de aandacht vooral uit moest 
gaan naar consultfunctie en management & organi-
satie, en weer een ander vond dat de positie van de 
laboratoriumspecialist klinische chemie moest worden 
erkend.

Dan is de opdracht ineens iets minder vreemd, want 
dan is het logisch dat de criteria niet eenduidig zijn af 
te leiden uit de eerder genoemde documenten. Vanuit 
een historisch perspectief verandert een beroepsgroep 
doorlopend (zie bijlage 3 voor context informatie). 
De  laboratoriumspecialist klinische chemie past de 
bedrijfsvoering van het laboratorium continu aan op 
grond van de nieuwste technologische ontwikkelingen 
en op basis van nieuwe wetenschappelijke resultaten 
over de waarde van medische testen. De  manier 
waarop de laboratoriumspecialist klinische chemie 
zijn beroep uitoefent zien wij dan ook veranderen in de 
tijd. Door een aantal factoren, zoals volumegroei, 
automatisering en toegenomen arsenaal aan testen is 
een verschuiving te zien van activiteiten binnen de 
grenzen van het laboratorium naar steeds meer 
 activiteiten buiten deze grenzen. Het accent van de 
activiteiten is verschoven van de ontwikkeling en 
implementatie van analyses naar het interpreteren van 
onderzoeksresultaten en de advisering naar aanvra-
gers en patiënt. Het uitdragen van de kennis over labo-
ratoriumtesten en uitkomsten door de laboratorium-
specialist klinische chemie is essentieel voor veilige 
en effectieve zorg. Deze doelstelling kwam sterk terug 
in het meerjarenbeleidsplan 2008-2013, getiteld van 
C(hemisch) naar M(edisch), met andere woorden, 
“de  kast uit, de kliniek in”. Dit beleid heeft ervoor 
gezorgd dat de laboratoriumspecialist klinische 
chemie “zichtbaarder” is geworden buiten de muren 
van het lab. Hij past zijn consultfunctie toe door 
adviezen te geven over de betekenis van laboratorium-
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uitslagen. De  vraag die bij deze intensieve verschui-
ving rijst is: zijn we in ons enthousiasme niet te ver 
doorgeschoten van C naar M? Met andere woorden, 
past deze verschuiving in een erkend toekomstbe-
stendig beroepsprofiel. Het nieuwe meerjarenbeleids-
plan 2014-2018 heeft 3 pijlers: zorgvernieuwing, inte-
grale kwaliteitszorg en innovatie en wetenschap. 
De nadruk ligt dus op kwaliteit, innovatie en het verder 
ontwikkelen van klinisch chemische zorg. De vraag is 
echter of deze 3 pijlers op dit moment al voldoende 
vormgegeven worden, en of ze voldoende tot hun recht 
komen in de opleiding.

In een tijdsgewricht dat zich kenmerkt door verande-
ring en waarin de beroepsgroep een transitie door-
maakt (of door moet maken) is een expliciet beroeps-
profiel, een expliciete beschrijving van het handelen 
van de expert en expliciete doelstellingen voor een 
opleiding essentieel. Zij vormen het ijkpunt om de 
beroepsgroep een helder doel te geven waar het naar 
toe werkt. Het geeft opleiders en KCio’s een richting 
en verwachting. Op basis van dit ijkpunt kan gewerkt 
worden met verwachtingenmanagement voor de 
ontwikkeling van de jongeren en de organisatie van en 
beleid voor de beroepsgroep. 
In tijden van verandering blijkt het oude niet langer 
vanzelfsprekend en dient de beroepsgroep zichzelf 
opnieuw uit te vinden. Zij heeft een toekomstbestendig 
beroepsprofiel nodig. Een profiel dat kan dienen als 
ijkpunt voor de eindtermen en het curriculum van de 
opleiding. Een ijkpunt waardoor streefnormen en 
opleidingscriteria en -cultuur in wezen logisch uit het 
voorgaande voortvloeien. 

Deze analyse betekende voor de werkgroep dat zij 
eerst helderheid moet krijgen over de essentie van 
het  beroep. Het beroepsprofiel is heel algemeen 
omschreven (blz 23, professionele standaard). Zonder 
het woord chemie is het uit de tekst moeilijk af te 
leiden om welke beroepsgroep het gaat. 
Doordat voor de omschrijving van de doelstellingen in 
het opleidingsplan de CanMeds structuur van de arts 
is gebruikt, wordt vooral het klinisch beeld beschreven. 
Deze competentie omschrijvingen werden blijkbaar 
door de opleidingscommissie al als te beperkt ervaren, 
want er zijn 32 kerncompetenties toegevoegd. Deze 
toevoegingen zijn echter niet eenduidig terug te vinden 
in opleidingsdoelen. En de opleidingsdoelen zouden 
de noodzakelijke criteria moeten vormen voor een 
opleidingsinstituut. Bovendien zijn de geformuleerde 
minimumnormen en streefnormen uit de professionele 
standaard niet direct af te leiden uit de opgeschreven 
CanMeds. 

Zoals gezegd ontstaat idealiter uit deze stukken een 
helder, eenduidig en transparant beeld van de essentie 
van een laboratoriumspecialist klinische chemie 
(beroepsprofiel). Een profiel dat adequaat wordt weer-
gegeven in competenties en eindtermen (ideale weer-
gave van een eindstation, namelijk een klinisch 
chemicus), die op hun beurt weer zijn vertaald in een 
eenduidig en logisch consistent curriculum, waarmee 
de volgende generatie wordt opgeleid. Een opleiding 
die wordt ondersteund door onderzoek dat het vakge-
bied verder brengt en dat structuur en duiding geeft 
aan het beroepsprofiel. 
Er ontbreekt dus een eenduidig en helder profiel waar 
het onderwijs en onderzoek aan moet voldoen en dat is 
de reden dat elk lid van de werkgroep een andere 
perceptie heeft aangaande de essentie van een labora-
toriumspecialist klinische chemie. Dat betekent naar 
ons idee dat de beroepsgroep van laboratoriumspecia-
list klinische chemie zichzelf weer expliciet vorm 
moet geven. 

Methode
Door het ontbreken van een eenduidig beeld van het 
beroep, is de werkgroep gestart met het vaststellen van 
de essentie van het handelen van een laboratorium-
specialist klinische chemie (voor een uitgebreide 
omschrijving zie bijlage 1). In wezen vormt de essentie 
van het handelen beschreven in resultaatgebieden, de 
kern van een (ideaal) beroepsprofiel. De essentie van 
het handelen werd na een aantal discussies terugge-
voerd tot vijf resultaatgebieden:
A. Klinisch Chemische zorg 
B. Innovatie en Onderzoek
C. Management en Organisatie
D. Kwaliteit
E. Opleiding en Onderwijs

De  vastgelegde en erkende doelstellingen en streef-
normen zijn vastgesteld door de beroepsgroep. Dit zou 
dus een representatie dienen te zijn van het huidige 
plaatje van een laboratoriumspecialist klinische 
chemie. Vandaar dat wij deze vijf resultaatgebieden 
naast de beschreven minimum- en streefnormen 
hebben gelegd van de professionele standaard en naast 
de geformuleerde doelstellingen uit de CanMeds. Van 
elke norm en doelstelling is vastgesteld onder welk 
resultaatgebied deze viel. Dit om een beeld te krijgen 
van het gewicht of waarde dat elk resultaatgebied 
wordt toegekend in het huidige beeld van het handelen 
van een laboratoriumspecialist klinische chemie. 
Op basis van deze analyse kan een gewenste waarde 
worden vastgesteld.
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De  resultaatgebieden, verwoord door de werkgroep, 
vergeleken met de eindcompetenties uit het opleidings-
reglement (cf de CanMeds), leverden het volgende 
beeld op:

De vergelijking van de resultaatgebieden van de werk-
groep met de minimumnormen en streefnormen uit de 
professionele standaard, leverde het volgende resultaat 
op:

A  Klinisch Chemische Zorg  12 + 22 = 34
B Innovatie en Onderzoek  4 +  2 = 6
C  Management en Organisatie 13 + 27 = 40
D Kwaliteit  4 +  7 = 11
E Opleiding en Onderwijs  7 +  2 = 9

Conclusie en visie
1. Management en Organisatie worden in de 

beschreven eindtermen en streefnormen blijkbaar 
gezien als meest belangrijke doelen en normen 
voor het handelen van een laboratoriumspecialist 
klinische chemie (LKC). Ofwel een LKC wordt 
opgeleid tot een manager.

2. Klinisch Chemische Zorg krijgt minder aandacht 
en wordt dus beschouwd als het tweede doel. Een 
LKC wordt opgeleid tot inhoudelijk specialist. 

3. Opleidingen en Onderwijs, spelen een vrij kleine 
rol. Er is sprake van impliciet training on the job.

4. Innovatie en onderzoek, is blijkbaar nog minder 
belangrijk.

5. Kwaliteit speelt een iets grotere rol dan onderwijs 
en onderzoek. Maar de vraag blijft. Wat wordt er 
verstaan onder het streven naar kwaliteit?

De  aanwezige laboratoriumspecialisten klinische 
chemie van de werkgroep (h)erkenden deze verdeling 
als de huidige situatie, maar zagen het niet als de 
gewenste situatie. 

Management en organisatie is heel belangrijk en is 
onlosmakelijk verbonden met het organiseren van de 
klinisch chemische zorg. Maar dat is een middel. Het 
doel van het handelen zou toch de klinisch chemische 
zorg dienen te zijn als belangrijk onderdeel van 
adequate patiëntenzorg. Innovatie en onderzoek 
vormen als het goed is de ruggengraat van elke acade-
mische discipline. Elke zichzelf respecterende acade-
mische beroepsgroep stelt het eigen handelen op een 
systematische wijze ter discussie met als doel het 
ontwikkelen van het vakgebied. Onderzoek, en zeker 
toegepast onderzoek, zou veel meer waarde moeten 
hebben. 
Onderwijs en opleiding vormen het middel om de 
resultaten uit het onderzoek te implementeren in het 
handelen van de praktijk. Omdat de beroepsgroep in 
transitie is, zal de jongere generatie niet meer alles 
kunnen leren van de vorige generatie en moeten zij 
leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwik-
keling. Dit vergt een paradigma shift, een cultuurver-
andering in het opleiden. En daarmee een hard crite-
rium voor de opleiders in een opleidingsinstituut. 
Het streven naar kwaliteit is voorwaardelijk voor alle 
resultaatgebieden. Management en Organisatie vormt 
de structuur van het vakgebied en zal dus vorm moeten 
krijgen op een wijze dat de doelstellingen van klini-
sche zorg, onderwijs en onderzoek en kwaliteitsstreven 
kunnen worden behaald. 

Klinisch Chemische zorg staat centraal en de andere 
resultaatgebieden hebben als doelstelling om via inter-
actie met elkaar de klinisch chemische zorg te optima-
liseren. Doel is dat innovatie (of beter optimalisatie) en 
ontwikkeling, alsook opleiding en onderwijs integraal 
gewaarborgd zijn in de opleidingsinstituten (naast 
M&O, kwaliteit en klinisch chemische zorg). 
De toekomst van het (onbeschermde) vakgebied dient 
derhalve te worden verzekerd door op te leiden tot lab 
specialisten klinische chemie die professionele auto-
nomie en klinisch leiderschap etaleren. De toekom-
stige generatie dient een proactieve rol te spelen in de 
verdere ontwikkeling van het vakgebied en zichtbare 
medische (meer)waarde te creëren. 

Tweede opdracht
De conclusies van de werkgroep zijn gedeeld met het 
bestuur en er is een presentatie over gehouden op de 
Algemene Ledenvergadering van de NVKC(IO) in 
Papendal. Het bestuur heeft als vervolgopdracht 
aangegeven meer expliciete criteria te willen zien waar 
een opleidingsinstituut aan moet voldoen. Bovendien 

A 22 
B 2
C 27
D 7
E 2

A = 12
B = 4
C = 13
D = 4
E = 7
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vroeg het bestuur meer argumenten als onderbouwing 
van de visie van de werkgroep.

Inleiding
De  werkgroep heeft op basis van nieuwe informatie 
(internationale congressen, literatuur, rapporten) een 
vervolganalyse gemaakt. De conclusie was dat de visie 
van de werkgroep wordt ondersteund door internatio-
nale zienswijzen, maar dat zij zich in haar rapportage 
te sterk heeft gericht op wat ontbrak en te weinig expli-
ciet heeft gemaakt wat goed is en zeker niet behoeft te 
veranderen. 
De positie van de Klinisch Chemicus in de zorg kan 
worden beoordeeld als goed en waardevol. Behalve 
dat de consulten en adviezen van de Klinische Chemie 
worden gewaardeerd is in elk ziekenhuis de klinisch 
chemicus lid van de medische staf. Ook de structuur 
van de opleiding is goed, maar door het ontbreken aan 
eenduidige doelstellingen ontbreekt het aan een expli-
ciete opleidingscultuur. Een cultuur gebaseerd op 
eenduidig perspectief waartoe de opleiding opleidt en 
vooral hoe de opleiding zou moeten opleiden.
Het huidige tijdsbeeld (zie bijlage 3), de technologi-
sche ontwikkelingen met een grotere focus op zelf-
diagnostiek en andere analysemogelijkheden maken 
dat het veld aan het veranderen is. Dit heeft gevolgen 
voor de beroepsgroep waardoor de opleiding zich 
moet aanpassen. De  meester weet van de nieuwe 
ontwikkelingen niet altijd meer dan de KCIO. Vandaar 
dat de algemene doelstelling van de opleiding het 
ontwikkelen van een eigenstandige verantwoordelijk-
heid voor het eigen leren zou dienen te zijn. Dat bete-
kent een cultuuromslag. Het is niet langer interessant 
dat een lerende een curriculum alleen maar volgt en de 
afzonderlijke opdrachten aftikt. Een persoonlijk curri-
culum is dat de lerende wordt begeleid in het leer-
proces. Dat er regelmatig feedback wordt gegeven. 
Dat de lerende een actieve rol krijgt in het leren en het 
leren zelf te beoordelen of de kennis en de vaardig-
heden voldoende zijn. 
Een lerende kan bijvoorbeeld een stuk informatie 
bestuderen en hierover een tentamen moeten maken. 
Boeiender wordt het om de lerende over die informatie 
te vragen een presentatie te geven met een flinke 
discussie. Dan moet de lerende zich actief in de materie 
verdiepen en zal de informatie langer beklijven.
Wetenschappelijk denken start met wetenschappelijk 
handelen. Methodologie en statistiek worden over het 
algemeen ervaren als een saai onderwerp, tenzij het al 
doende wordt onderwezen. Dan kan de informatie 
direct worden toegepast. Dat pleit voor wetenschappe-
lijk denken en handelen als geïntegreerd onderwerp in 
het begin van het curriculum. Doel is dat het acade-
misch denken en handelen van elke KCIO een actieve 
bijdrage levert aan de inhoud, rol en positie van de 
Klinische Chemie.
Al met al is het niet zo dat de werkgroep pleit voor een 
radicale omwenteling. Meer voor een nuancering. 
Maar vooral voor een cultuuromslag. Ook voor de 
opleiders. Het bestuur vraagt om een lijstje met 
criteria. Die volgen aan het einde van dit betoog. Maar 
dat is niet bedoeld zodat een commissie kan beoor-
delen wie aan de criteria voldoet. Het is interessanter 

om de zaak om te draaien en de bewijslast voor het 
voldoen te leggen bij de opleiders zelf. Laat hen 
aantonen waarom zij wel een opleidingsklimaat 
nieuwe stijl hebben en dus in aanmerking komen voor 
een KCIO.
Wetenschappelijke analyse van een bepaald probleem 
is een iteratief proces. De analyse over het veranderde 
vakgebied dat leidt tot een veranderde opleiding is niet 
alleen afkomstig uit de bestudeerde documenten en de 
gevarieerde ervaring van de leden van de werkgroep, 
maar ook door wetenschappelijke ontwikkelingen 
zoals gepresenteerd tijdens internationale congressen. 

Laboratoriumspecialist Klinische Chemie anno 
2016
Een kernboodschap van de IFCC (International 
 Federation of Clinical Chemistry) en in het bijzonder 
van de IFCC SD (Scientific Division) anno 2016 is dat 
laboratoriumspecialisten klinische chemie zich door-
lopend bewust moeten zijn van de nieuwste weten-
schappelijke ontwikkelingen én van hun mogelijke 
klinische toepasbaarheid (IFCC General Conference, 
maart 2016). Daartoe zal het samenwerken in multi-
disciplinaire teams met gezamenlijke gerichtheid op 
gezondheidswinst voor de patiënt de norm worden. 
De huidige schotting tussen diagnostische disciplines 
zoals radiologie, pathologie, klinische genetica, klini-
sche chemie, farmacie, erfelijke metabole ziekten en 
microbiologie komt onder druk te staan met de komst 
van nieuwe strategische technologieën zoals liquid 
biopsies, massaspectrometrie voor protein profiling 
van gezond en kankerweefsel gedurende chirurgische 
ingrepen, massaspectrometrie voor identificatie van 
bacteriën en schimmels, next generation sequencing, 
kwantitatieve proteomics, metabolomics en pharma-
cogenomics. De  laboratoriumspecialist klinische 
chemie van de toekomst dient een modus te vinden 
om, in afstemming met de andere ondersteunende 
disciplines, de diagnostische zorg integraal aan te 
bieden. Daarbij dienen de verschillende ondersteuners 
elkaar te versterken i.p.v. elkaar te beconcurreren.

Zeventig procent van de medische beslissingen is 
gebaseerd op medische testresultaten. Laboratoria 
acteren als kennis- en productiefaciliteiten voor 
urgente en niet-urgente testaanvragen, met adequate 
snelheid en accuraatheid. Naast de routinediagnostiek 
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worden binnen deze laboratoria of binnen gespeciali-
seerde diagnostische centra, speciële analyses uitge-
voerd en geïnterpreteerd door analisten en laborato-
rium specialisten met specifieke kennis. Het is essen-
tieel om de labprocessen gestaag te verbeteren en om 
de dienstverlening te blijven monitoren. Gebruik van 
pneumatische buizenpost, labautomatisering/roboti-
sering, een geavanceerd LIS en een geïntegreerd  
POCT-systeem dragen bij aan snelle doorlooptijden. 
Optimalisatie van testordering draagt bij aan snelle en 
kosteneffectieve dienstverlening. Autovalidatie levert 
arbeidstijd op voor de laboratoriumspecialisten, die 
dan weer gebruikt kan worden voor de ontwikkeling 
en interpretatie van hoogcomplexe testen. Anno 2016 
is het essentieel dat laboratoria tijdig accurate resul-
taten rapporteren en de diagnose of behandeling van 
patiënten ondersteunen met adequate interpretatieve 
commentaren van esoterische of complexe testen. 

Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde: 

de waardeladder
Bij ongewijzigd overheidsbeleid dreigen de kosten van 
de curatieve gezondheidszorg in Nederland op korte 
termijn onbeheersbaar te worden. Systeembiologie én 
de digitale revolutie laten toe om de curatieve zorg te 
transformeren naar proactieve zorg die Preventief, 
Predictief en Persoonlijk is, en Participatie toelaat, 
de zogenaamde P4-zorginnovatie. Daarbij wordt het 
vóórkomen van ziekten door gezond leven én actieve 
participatie van de burger erg belangrijk. Met een 
 integrale benadering van gezondheid en ziekte wordt 
moleculair inzicht verkregen in de ziektemechanismen, 
en wordt bloed een diagnostisch venster voor het 
onderscheiden van ziekte en gezondheid. Complexe 
aandoeningen worden onderverdeeld in verschillende 
subtypes die met specifieke medicatie effectief behan-
deld kunnen worden. Het is van belang dat toekom-
stige laboratoriumspecialisten klinische chemie mee 
bijdragen aan P4-zorginnovatie.
Het is ook van belang dat er voldaan wordt aan de 
eisen die gesteld worden in professionele standaarden 
voor Good Laboratory Practice, Good Medical 
 Practice en Good Research Practice. De  rol van de 
laboratoriumspecialist, als expert op het gebied van 
diagnostische zorg, dient expliciet naar voren te 
komen. Hij/ zij kent niet alleen de klinische indicatie 

en betekenis van medische testen, maar ook de positie 
in het klinische zorgpad, de analytische en klinische 
performance, de klinische effectiviteit, de kosten-
effectiviteit en de bredere impact (Horvath AR et al., 
CCA, 2014). De  laboratoriumspecialist van de 
toekomst dient zich te profileren als kenner van het 
totale diagnostische zorgproces dat verantwoord is 
ingebed in klinische zorgpaden, en waarbij hij/zij de 
toegevoegde waarde van (relatief goedkope) diagnosti-
sche zorg aan Value Based Healthcare kan objecti-
veren. Zie figuur en tabel onder. Laboratoriumspecia-
listen dienen daarbij een goede balans te zoeken tussen 
enerzijds wet- en regelgeving (IVD’s, ISO-docu-
menten, richtlijnen, …) die doorlopend op hen afkomen 
én anderzijds het behoud van eigen professionele auto-
nomie waarbij de laboratoriumspecialist zelf keuzes 
blijft maken aangaande klinisch relevante ontwikke-
lingen in de eigen setting. 

A. Visie aangaande gebruik van medische testen is in 
transitie: van essentialisme naar consequen-
tialisme. In elk onderzoek moet meer worden 
gekeken naar de klinische effectiviteit van 
 medische testen met objectivering van de gezond-
heidswinst van patiënten.

Implicaties voor opleidingsinstituten
Bovenstaande ontwikkelingen hebben gevolgen voor 
de opleiding en de opleidingsinstituten. Immers om 
de laboratoriumspecialist voldoende voor te bereiden 
op de toekomst is het van belang dat opleidings-
instituten en opleiders bijdragen aan de vorming van 
 professioneel autonome laboratoriumspecialisten 
die klinisch leiderschap vertonen met een integrale 
kijk op nieuwe, relevante ontwikkelingen enerzijds en 
kosteneffectieve diagnostische zorg met verantwoorde 
klinische inbedding anderzijds. Coachen van 
 assistenten naar professionele autonomie en klinisch 
leiderschap vergt een werkomgeving en een oplei-
dingsklimaat dat toelaat de klinische context van de 
huidige diagnostische zorg én de potentie van nieuwe 
ontwikkelingen goed te begrijpen. Opleidings-
instituten dienen daarbij ruimte te geven aan laborato-
riumspecialisten in spé zodat ze uitgedaagd worden 
om creatief te zijn. Hierbij is het belangrijk dat de 
laboratoriumspecialist in opleiding binnen het insti-
tuut mogelijkheden heeft of kan ontwikkelen om 
 diagnostische zorg integraal neer te zetten met 
andere  ondersteunende diagnostische en klinische 
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s pecialismen. Tevens zijn structurele middelen en 
passend beleid nodig voor gestage zorginnovatie en 
verdere ontwikkeling van het klinisch chemisch 
vakgebied. 

Kernbegrippen voor het beroepsprofiel
Op basis van de analyse zijn kerndoelen geformuleerd 
waar een laboratoriumspecialist aan moet voldoen. 
B. De  laboratoriumspecialist klinische chemie is de 

expert voor het klinisch indiceren, analytisch 
uitvoeren en post-analytisch interpreteren van 
medische testen in lichaamsvochten. De laborato-
riumspecialist klinische chemie heeft een expli-
ciete taak op de interfase van laboratorium én 
kliniek: hij adviseert over de juiste medische testen 
op de juiste tijd bij de juiste patiënt, en is verant-
woordelijk voor correcte implementatie van testen 
in het klinische zorgpad. In het belang van adequate 
patiëntenzorg stelt de laboratoriumspecialist klini-
sche chemie in het medische laboratorium die 
laboratoriumtesten ter beschikking die klinisch 
effectief zijn én aantoonbaar bijdragen aan betere 
gezondheidsuitkomsten van de patiënt.

C. De  laboratoriumspecialist klinische chemie heeft 
kennis van de analytische en diagnostische kwali-
teit die nodig is om een medische test “fit-for-
purpose” te krijgen.

D. De  laboratoriumspecialist klinische chemie is 
verantwoordelijk voor de organisatie van het gehele 
en continue proces van labonderzoek van aanvraag 
tot rapportage, waarbij alle stappen in het diagnos-
tische proces (preanalyse, analyse en postanalyse) 
ziekenhuisbreed en in de eerste lijn geprotocol-
leerd zijn en/ of in overeenstemming met vigerende 
richtlijnen of evidence. Daarbij streeft de laborato-
riumspecialist klinische chemie naar operationele 
excellentie van de processen met adequate track 
en  trace op monsters en testresultaten, en naar 
continue kwaliteitsbewaking en -verbetering ten 
behoeve van optimale patiëntveiligheid. De labora-
toriumspecialist klinische chemie implementeert 
waar mogelijk het concept van metrologische 
traceerbaarheid en besteedt systematisch aandacht 
aan duurzaamheid en metrologische traceerbaar-
heid van testresultaten, hetgeen essentieel is voor 
mondiale uitwisselbaarheid van testresultaten. 

E. Een laboratoriumspecialist klinische chemie doet 
gericht onderzoek naar optimalisatie van het diag-
nostische proces door:

a. Inhoudelijk vernieuwend onderzoek om 
klinisch chemische zorg te verbeteren

b. Processen te analyseren en te optimaliseren
c. Waarde te bepalen van aangeboden test-

mogelijkheden
F. De  laboratoriumspecialist klinische chemie kan 

resultaten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen 
naar patiëntspecifiek labonderzoek.

G. De  laboratoriumspecialist klinische chemie heeft 
een expliciete rol bij de translatie van beloftevolle 
biomarkers tot medische testen: hij/zij zal nieuwe 
medische testen of technologieën of ontwikke-
lingen op testgebied gesystematiseerd en interdis-
ciplinair op waarde onderzoeken. Dit vergt veel 
meer dan in het verleden onderzoek naar klinische 
effectiviteit van medische testen met objectivering 
van de gezondheidswinst van patiënten.

Criteria voor een toekomstgerichte opleiding
1. De eerste drie punten van A tot en met C lijken 

geborgd te worden in de huidige opleiding, maar 
er dient wel sprake te zijn van een cultuur, waarin 
de laboratoriumspecialist klinische chemie in 
opleiding zich bewust leert te zijn van zijn eigen 
verantwoordelijkheid in het bereiken van de 
eigen leerdoelen op basis van een helder beroeps-
beeld. Het gaat over het bewust bepalen van de 
eigen leerdoelen op basis van leergesprekken met 
de opleider. In een veranderende wereld gaat het 
niet om het slaafs volgen van een curriculum. 
De  cultuur van een opleidingsinstituut moet 
gericht zijn op het mogelijk maken van deze 
ontwikkeling.

2. De  afdeling dient te kunnen garanderen dat er 
een goede balans is tussen de resultaatgebieden 
onderwijs, onderzoek, kwaliteit, management en 
organisatie en klinisch chemische zorg, waardoor 
de laboratoriumspecialist klinische chemie in 
opleiding kennis over alle resultaatgebieden kan 
verwerven gedurende de opleiding, met een 
toenemende verantwoordelijkheid over de jaren 
voor elk van deze gebieden.

3. Binnen het instituut is er sprake van een helder 
onderzoeksklimaat gericht op het bewust kiezen 
voor een eigen bijdrage van de KCIO aan Value 
Based Healthcare met meetbare gezondheids-
winst voor de patiënt. De klinische (meer)waarde 
van nieuwe ontwikkelingen voor de klinisch 
chemische zorg voor patiënten dient aantoonbaar 

Test Evaluatie bij translatie van nieuwe biomerkers tot medische testen.
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te zijn. Verder dienen klinische effectiviteit en 
kosteneffectiviteit ruim aandacht te krijgen.

4. De  laboratoriumspecialist klinische chemie in 
opleiding verdiept zich in de betekenis en waarde 
van labdiagnostiek binnen relevante zorg-
processen of klinische zorgpaden. Hierbij wordt 
gekeken naar de 1) klinische, 2) (pre/post-)analy-
tische en 3) logistieke aspecten van laboratorium-
diagnostiek. Naast het in kaart brengen van de 
huidige werkwijze kan de KCIO een keuze maken 
om te onderzoeken op welke punten een gekozen 
zorgpad kan worden verbeterd. Door de oplei-
ding ontdekt de laboratoriumspecialist klinische 
chemie in opleiding welke aspecten hem of haar 
fascineren. Hierdoor ontstaan vragen waar 
gericht aan kan worden gewerkt, eventueel ook in 
de academische fase van de opleiding. Focus zal 
gericht zijn op een kennisvraag (wat wil je 
weten?) en een innovatievraag (wat wil je verbe-
teren?). Het kan zelfs worden geformuleerd als 
eis: elke laboratoriumspecialist klinische chemie 
in opleiding dient een verbeterproject te hebben 
geïnitieerd, onderzocht en resultaten geïmple-
menteerd.

5. In de vervolgfase van de opleiding zal het accent 
verschoven worden naar onderzoek. Het onder-
zoek dient gericht te zijn op de verdere meer-
waarde en ontwikkeling van de klinische chemie, 
teneinde bij te dragen aan curatieve- of P4-zorg-
innovatie (= preventieve, predictieve, prognosti-
sche en participatieve zorg). In de huidige situatie 
is het zo dat iemand bij voorkeur gepromoveerd is 
voordat deze in opleiding komt. Indien men het 
verder ontwikkelen van het vakgebied centraal in 
de opleiding wil stellen, is het wellicht aan te 
raden dat een promotietraject binnen de klinische 
chemie specifiek gericht is op het verder ontwik-
kelen van het vakgebied.

6. Een opleidingsinstituut heeft een cultuur gericht 
op het stimuleren van leren en ontwikkelen. 
Dus  van een instructiegerichte opleiding naar 
studentgerichte opleiding in een omgeving 
waarin je wordt geconfronteerd met complexiteit 
en aandacht voor methodisch werken, waardoor 
de KCIO leert problemen op te lossen. De lerende 
is verantwoordelijk voor zijn eigen leren en 
handelen. Hij beoordeelt zichzelf en bewijst dat 
hij iets kan (in het kader van de wet BIG met haar 
nadruk op het beoordelen van de eigen bekwaam-
heid).

7. Elke laboratoriumspecialist klinische chemie in 
opleiding participeert met regelmaat in het onder-
wijs aan de betrokkenen van aanpalende gebieden 
(geneeskunde studenten, AIOS, medisch specia-
listen, huisartsen, analisten).

Met het formuleren van het beroepsprofiel en de oplei-
dingscriteria heeft de werkgroep voldaan aan de 
opdracht van de Opleidingscommissie kenmerken van 
kwaliteit en doelmatigheid van de opleiding te formu-
leren en deze te verwerken in toekomstbestendige 
voorstellen voor regelgeving. Indien de Opleidings-
commissie akkoord gaat met deze voorstellen zal een 

toetsingskader vrij eenduidig uit deze voorstellen zijn 
af te leiden. 
Het minimum aantal assistenten per opleidingsinsti-
tuut en de omvang van het opleidingsteam is beleid dat 
kan worden gemaakt nadat het bestuur zich akkoord 
heeft verklaard met bovenstaande voorstellen. Deze 
kwantitatieve vragen zijn onderdeel van een kosten-
analyse die deze werkgroep buiten beschouwing heeft 
gelaten, omdat er eerst besluitvorming moet plaats-
vinden over de voorstellen. 

Doelen van de opleiding tot klinisch chemicus 
•	 De vorming van professioneel autonome labora-

toriumspecialisten die klinisch leiderschap 
vertonen met een integrale kijk op nieuwe, rele-
vante ontwikkelingen enerzijds en kosteneffectieve 
diagnostische zorg met verantwoorde klinische 
inbedding anderzijds.

•	 Coaching van assistenten naar professionele auto-
nomie en klinisch leiderschap vergt een werk-
omgeving en een opleidingsklimaat dat toelaat om 
de klinische context van de huidige diagnostische 
zorg én de potentie van nieuwe ontwikkelingen 
goed te begrijpen.

•	 Opleidingsinstituten geven ruimte aan laborato-
rium  specialisten in spé zodat ze uitgedaagd worden 
om creatief te zijn.

•	 Het is transparant welke expertise een laboratorium-
specialist klinische chemie beheerst waardoor het 
helder is waarvoor aanvragers hem/haar consul-
teren.

•	 De laboratoriumspecialist klinische chemie is zich 
bewust van de nieuwste wetenschappelijke ontwik-
kelingen én van hun mogelijke klinische toepas-
baarheid.

•	 De  laboratoriumspecialist klinische chemie kan 
samenwerken in multidisciplinaire teams met 
gezamenlijke gerichtheid op gezondheidswinst 
voor de patiënt.

•	 De  laboratoriumspecialist klinische chemie pakt 
daar waar nodig in afstemming met de andere 
ondersteunende disciplines, de diagnostische zorg 
middels een systeembenadering integraal aan.

•	 De laboratoriumspecialist, als expert op het gebied 
van diagnostische zorg, kent niet alleen de klini-
sche indicatie en betekenis van medische testen, 
maar ook de positie in het klinische zorgpad, de 
analytische en klinische performance, de klinische 
effectiviteit, de kosteneffectiviteit en de bredere 
impact.

•	 De laboratoriumspecialist klinische chemie is zich 
bewust van kosten en draagt zorg voor efficiënte en 
effectieve processen en procedures. 

•	 De  laboratoriumspecialist klinische chemie is 
kenner van het totale diagnostische zorgproces dat 
verantwoord is ingebed in klinische zorgpaden, en 
waarbij hij/zij de toegevoegde waarde van (relatief 
goedkope) diagnostische zorg aan Value Based 
Healthcare kan objectiveren. De basis van het vak 
is kennis hebben en kennis bijhouden van beschik-
bare laboratoriumtesten (klinische chemie & 
hematologie): meetprincipes (hoe wordt iets 
gemeten, hoeveel tijd kost het), meetplatforms 
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(apparatuur en leveranciers) analytische (juistheid, 
meetonzekerheid) en klinische testeigenschappen 
(gevoeligheid, specificiteit, voorspellende waarde), 
mogelijke interferentie (door bijvoorbeeld medi-
catie, foutieve bloedafname, etc) op laboratorium-
testen wat kan leiden tot een foutieve uitslag.

•	 Laboratoriumspecialisten zoeken een goede balans 
tussen enerzijds wet- en regelgeving (IVD’s, ISO-
documenten, richtlijnen, …) én anderzijds het 
behoud van eigen professionele autonomie waarbij 
de laboratoriumspecialist zelf keuzes blijft maken 
aangaande klinisch relevante ontwikkelingen in de 
eigen setting. 

Bijlage 1:
De essentie van de klinisch chemische zorg

1. Contacten met aanvragers (huisartsen, verlos-
kundigen, medisch specialisten, patiënt/maat-
schappij).

	- Reguliere gesprekken: onderwerpen zijn tevreden-
heid/gewenste service voor optimale patiëntenzorg, 
nieuwe ontwikkelingen (beide kanten), aanvraag-
pakketten. De essentie van deze gesprekken is in 
samenspraak met de aanvragers de labdiagnostiek 
optimaal neerzetten binnen het klinische zorg-
proces. Hierbij is continu aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen en staat de patiënt centraal. Beno-
digde vaardigheden: kennis (technisch, klinisch, 
logistiek, automatisering) en gesprekstechnieken.

	- Patiënt/casuïstiek besprekingen: bijdrage bestaat 
uit interpretatie van uitgevoerde onderzoeken 
(wat betekent de uitslag?), advies geven over even-
tueel specifiek vervolgonderzoek, etc.

	- De  laboratoriumspecialist in opleiding leert dit 
door aan te sluiten bij klinische besprekingen en 
casuïstiek uit te diepen en te presenteren. Scholing/
onderwijs geven over laboratoriumonderzoek 
(indicatie, meetprincipes, interpretatie, wanneer 
wel/niet gebruiken).

	- Diagnostisch toetsoverleg: samen met een aanvra-
gend arts onderwijs geven aan een groep aanvra-
gers over een ziektebeeld en bijbehorende diagnos-
tiek gebruik makend van o.a. richtlijnen. Daarbij 
ook feedback geven op aanvraaggedrag van indivi-
duele deelnemers.

	- Diensttelefoon: 24 uur per dag bereikbaar voor alle 
vragen die betrekking hebben op laboratoriumdi-
agnostiek en de bloedtransfusieketen (indicatie, 
interpretatie).

  Ze moeten het 24/7 testpakket beheersen inclusief 
bloedtransfusie & hemovigilantie – wij laten ze in 
de diensten meedoen na 1,5 jaar. Wel is er altijd 
een back-up.

	- Uit kunnen leggen aan aanvragers en patiënt/maat-
schappij of en wanneer een nieuwe test geschikt is.

	- Uitslagen autoriseren en indien nodig toevoegen 
van klinische interpretatie (telefonisch, schrifte-
lijk commentaar bij uitslag).

	- Diagnostiek bijsturen (onnodige diagnostiek tegen-
houden, nuttige diagnostiek toevoegen, in overleg 
met aanvrager).

  De  essentie van dit hele stuk is dus inhoudelijke 
kennis bezitten, het overzicht hebben en hierover 
in discussie kunnen gaan met leken en experts.

2. Klinisch chemische processen optimaliseren
	- Overzicht van diagnostische laboratoriumpro-

cessen, inclusief gehele pre-analyse (aanvragen, 
monstername, transport, monsterbewerking), 
analyse en post-analyse. 

	- Overzicht van verschillende aanvragers/zorgpaden/ 
afdelingen.

	- Continu processen analyseren en optimaliseren 
n.a.v. nieuwe ontwikkelingen, vragen van aanvra-
gers, incidenten.

	- Overlegstructuur neerzetten met betrokken 
personen/medewerkers op de verschillende 
gebieden in het proces.

	- Uit kunnen leggen hoe het diagnostisch proces 
veilig en efficiënt moet worden ingericht: keuzes 
die je maakt kunnen beargumenteren (aan bijv 
RvB, aanvragers).
Dit leren assistenten door participatie in stafover-
leggen (beleid en aanpak) en deelname aan werk-
groepen (uitvoering).

3. Innoveren
	- LS'en hebben inzicht in de klinische behoeftes van 

arts-aanvragers enerzijds en in bruikbare nieuwe 
ontwikkelingen (liquid biopsies, massaspectro-
metrie, nanotechnologie met labs-on-a-chip…) 
anderzijds.

	- LS'en dragen bij aan het ontwikkelen/evalueren/
implementeren van nieuwe testen met focus op 
patient outcome en value for money.

	- LS'en brengen in kaart of en hoe nieuwe ontwik-
kelingen efficiënt en veilig kunnen worden toege-
past/kunnen worden vertaald naar de klinisch 
chemische praktijk.

	- LS'en kunnen uitleggen aan aanvragers en patiënt/
maatschappij of en wanneer een nieuwe test 
geschikt is voor klinische toepassing.

	- LS'en hebben een rol bij de biomerker – medische 
testontwikkeling aan de hand van trans-sector 
netwerken met o.m. IVD-industrie, clinici-onder-
zoekers en biomerker researchers. LS'en dragen 
actief bij aan P4-zorginnovatie door het selecteren 
van beloftevolle biomerkers uit discovery onder-
zoek die preventief, predictief en prognostisch zijn, 
en patiëntparticipatie mogelijk maken.

4. Onderwijs om anderen te stimuleren hun kennis 
en vaardigheden te optimaliseren

	- Medewerkers (analisten, bloedafnamemedewerkers, 
administratieve medewerkers, etc)

	- Aanvragers (artsen, verpleegkundigen, verloskun-
digen, etc)

	- Klinisch chemici in opleiding
	- Analisten in opleiding
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Bijlage 2:
Resultaatgebieden laboratoriumspecialist 
klinische chemie

Klinisch chemische zorg
Het in nauw contact met de behandelaar ondersteunen 
van de diagnose en behandeling van de patiënt door 
gericht patiënt-specifieke laboratoriumonderzoeken 
uit te voeren. De positie van de laboratoriumspecialist 
klinische chemie is daarbij die van medebeoordelaar. 
De laboratoriumspecialist klinische chemie heeft een 
adviserende en sturende rol richting de behandelaar 
met betrekking tot de aangevraagde diagnostiek. 
Daarnaast geeft de laboratoriumspecialist klinische 
chemie uitleg aan aanvragers over de betekenis van de 
testresultaten in de vorm van een telefonisch consult of 
een interpretatief commentaar. Hierbij kan ook gericht 
vervolgonderzoek ingezet worden. 
De  laboratoriumspecialist klinische chemie werkt 
samen met huisartsen, medisch specialisten, verlos-
kundigen en andere laboratoriumspecialisten.

Innovatie en onderzoek
De  laboratoriumspecialist klinische chemie is op de 
hoogte van de nieuwe technologische ontwikkelingen 
op het gebied van de klinische chemie en hematologie. 
Nieuwe klinisch effectieve toepassingen en medische 
testen worden geïmplementeerd en vertaald naar de 
klinische praktijk. Daarnaast wordt er door middel 
van wetenschappelijk of klinisch toegepast onderzoek 
een actieve bijdrage geleverd aan de verbreding of 
verbetering van het diagnostisch arsenaal. 

Management en organisatie
De laboratoriumspecialist klinische chemie is profes-
sioneel en mogelijk organisatorisch (financiën en 
personeel) eindverantwoordelijk voor de laboratorium-
organisatie en het gehele proces van aanvraag tot 
rapportage.
Hij/zij organiseert het laboratorium zodanig dat de 
diagnostiek optimaal verloopt voor de diverse aanvra-
gers van gynaecologie en kindergeneeskunde tot 
 geriatrie, tot eerstelijnsgeneeskunde. Hij heeft een 
ondernemende attitude en speelt flexibel in op veran-
derende behoeftes en nieuwe technologieën.
In een ziekenhuis betekent dit optimale allround 7x24 
ondersteuning bieden aan de medische zorg bij o.a. 
acute geneeskunde (sneldiagnostiek), bloedtransfusies, 
intra-uteriene inseminaties (weefselinstelling) en 
Point-Of-Care-Testing. 

Kwaliteit
De  laboratoriumspecialist klinische chemie creëert 
een cultuur van continue verbetering om optimaal te 
voldoen aan klinisch chemische zorg, met als ijkpunt 
de ISO-richtlijn 15189: 2012. De laboratoriumspecia-
list klinische chemie handelt volgens de principes van 
Evidence Based Laboratory Medicine (EBLM) en 
implementeert daarbij zoveel als mogelijk het concept 
van metrologische traceerbaarheid, conform IVD 
98/79/EC.

Opleiding en onderwijs
De laboratoriumspecialisten klinische chemie dragen 
kennis, zoals beschreven in dit beroepsprofiel, over 
aan de laboratoriumspecialisten in opleiding.
Daarnaast is de laboratoriumspecialist ook betrokken 
bij overdracht van kennis aan medewerkers, studenten 
en assistenten in opleiding van andere specialismen. 
Verder draagt de laboratoriumspecialist kennis over 
aan aanvragers zoals huisartsen en medisch specia-
listen. Ook zorgt hij voor onderwijs en spiegelinfor-
matie richting aanvragers met betrekking tot het 
aanvragen van laboratoriumonderzoek.

Bijlage 3:
Context 

Het veranderende zorglandschap
De  zorg staat momenteel in het middelpunt van de 
belangstelling. Gezondheid is voor de Nederlandse 
burger een groot goed. Ondersteuning en zorg 
leveren  een belangrijke bijdrage aan kwaliteit van 
leven en maatschappelijke participatie. De  Neder-
landse gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld 
als het gaat om kwaliteit en toegankelijkheid, en levert 
hierdoor een onmisbare bijdrage aan een gezonde, 
veerkrachtige, productieve en veilige samenleving. 
Burgers willen dat de zorg betaalbaar blijft. Die 
betaalbaarheid staat momenteel onder druk. Als 
gevolg van vergrijzing, medisch-technologische 
ontwikkelingen en een veranderende maatschappij 
stijgen de zorguitgaven. Bij ongewijzigd beleid worden 
we op termijn door vergrijzing en ontgroening van de 
beroepsbevolking geconfronteerd met grote kwantita-
tieve en kwalitatieve arbeidstekorten in de zorg.

In de Agenda voor de zorg (https://www.nvz-zieken-
huizen.nl/_library/3221) opgesteld door diverse stake-
holders zijn 9 thema’s geformuleerd die gerealiseerd 
dienen te worden om de toegang tot kwalitatief goede 
zorg voor iedereen in Nederland te waarborgen. 
De  samenwerkende partijen willen de navolgende 
doelen realiseren:
1. Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van 

leven
2. Zelfmanagement en eigen regie patiënt/cliënt
3. Hervormen van de care, optimaliseren van de cure
4. Zinnige en gepaste zorg
5. Een goed werkende arbeidsmarkt
6. Innovatieve zorg
7. Herinrichting van het zorglandschap
8. Mededinging ten dienste van samenwerking
9. Nieuwe bekostiging en financiering voor de zorg

De zorgvraag anno 2016 verandert. We worden steeds 
ouder en hebben vaak meerdere chronische aandoe-
ningen. Tegelijkertijd worden we mondiger en willen 
we in toenemende mate de regie hebben over onze 
eigen gezondheid en zorg. Zorg en behandeling komen 
in het teken te staan van het stimuleren, herstellen of in 
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ieder geval zoveel mogelijk behouden van de moge-
lijkheden om te kunnen functioneren en  participeren. 
De veranderende zorgvraag in combinatie met maat  -
schappelijke en technologische ontwikkelingen, even     -
als de transities in de zorg die nu al zijn ingezet, stellen 
nieuwe eisen aan het handelen van professionals. Dit 
vraagt om een andere toerusting en een ander gedrag 
van professionals en burgers. 

Er is eensgezindheid omtrent de visie op het toekom-
stige zorglandschap: het functioneren van burgers 
moet centraal staan en daarmee de bijdrage van de 
gezondheidszorg aan een kwalitatief betere partici-
patie en zelfredzaamheid van burgers die een beroep 
moeten doen op zorg en ondersteuning. Er is een 
ABCD-model met vier zorggebieden ontwikkeld (met 
voorzorg, gemeenschapszorg, laagcomplexe zorg en 
hoogcomplexe zorg) én met een continuüm van beno-
digde bekwaamheden. Tevens zijn richtlijnen opge-
steld t.b.v. een andere manier van werken: 1) dialogisch 
werken, 2) preventief werken, 3) in samengestelde 
teams werken, 4) andere taken en invulling van gene-
ralisten / specialisten, 5) meer mobiliteit en flexibiliteit 
van werkplekken en 6) nadruk op gelijkwaardigheid 
en toegankelijkheid. Deze veranderingen realiseren 
vergt een brede inbedding van de gezondheidszorg; 
het beperken van de zorg tot één sector in de samenle-
ving is niet langer voldoende. In plaats daarvan moeten 
andere sectoren zoals onderwijs, woningbouw, fysieke 
omgeving mee bijdragen aan preventie en voorzorg. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/ 
2015/04/10/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-
contouren. 

Zorginstituut Nederland heeft een Commissie Innovatie 
Zorgberoepen & Opleidingen ingesteld. Deze commissie 
adviseert de minister van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport (VWS) over de gewenste ontwikkeling van 
beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. 
De  commissie gaat daarbij uit van de toe komstige 
vraag naar zorg en de maatschappelijke en technologi-
sche ontwikkelingen. Belangrijke uitgangspunten zijn 
(a) het functioneren van de patiënt, (b) een nieuw 
concept van gezondheid en (c) de zorgvraag in 2030. 
Het doel is om een nieuw continuüm van bekwaam-
heden en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm 
voor de gezondheidszorg te ontwikkelen. Zie: https://
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/ 
04/10/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren. 

De zorg is voortdurend in beweging en daarmee ook 
het beroepsprofiel van medisch specialisten en labora-
toriumspecialisten klinische chemie. Een recente 
veldraadpleging over zorgberoepen in een verande-
rend zorglandschap, schetst de impact van boven-
staande veranderingen op beroepen en opleidingen in 
het rapport “Wat doet de zorgprofessional in 2030? 
(http://www.zorginstituutnederland.nl/beroepen+ 
en+opleidingen d.d. maart 2015). 
Omdat de veranderingen in de gezondheidszorg ook 
raken aan de diagnostische zorg, is het van belang om 
na te gaan hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot 
de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische 
chemie. Zijn aanpassingen nodig om laboratorium-
specialisten klinische chemie in opleiding voor te 
bereiden op hun toekomstig beroep? Is de huidige 
manier van opleiden toekomst-proof?




