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LABMICTA, DÉ PARTNER BIJ INFECTIES

ALS ONAFHANKELIJKE STICHTING BEPALEN WE ALS LABMICTA ONZE EIGEN 
KOERS. WE SPELEN FLEXIBEL EN SNEL IN OP KANSEN DIE WE ZIEN. VANUIT ONZE 
STEVIG GEWORTELDE BASIS IN HENGELO BREIDEN WE ONS WERKGEBIED, ONZE 
MARKT EN DIENSTVERLENING IN DE KOMENDE JAREN VERDER UIT. WE ZIJN EEN 
VAN DÉ PARTNERS BIJ INFECTIES IN NEDERLAND VOOR DE 0E, 1E, 2E EN 3E LIJN. ZO 
BEHOUDEN WIJ EEN PLEK IN DE ZORGKETEN EN WAARBORGEN WE ALS MEDISCH 
MICROBIOLOGISCH LABORATORIUM ONZE JARENLANGE KENNIS EN KUNDE. DAT IS ONZE 
MAATSCHAPPELIJKE PLICHT.

Koers naar 2023

Regionaal 
bestendigen,
uitbreiden naar 
Oost-Nederland

Uitbreiden 
dienstverlening 
en markt

MET PASSIE VOOR MICROBIOLOGIE GEEFT LABMICTA EEN POSITIEVE IMPULS 
AAN DE GEZONDHEIDSZORG VIA DE BESTE AANPAK BIJ INFECTIES.

Met state-of-the-art diagnostiek, (wetenschappelijke) kennis en onderzoek zijn we vanuit Twente 
voor alle zorglijnen –vooral in Oost-Nederland en soms landelijk- dé partner voor het voorkomen, 
snel diagnosticeren, gericht behandelen en indammen van infecties.

In ons laboratorium analyseren we lichaamsmateriaal op micro-organismen die infecties 
veroorzaken: virussen, schimmels, bacteriën of parasieten. We leveren brede diagnostiek: 
specialistisch-laagvolume en laagcomplex-hoogvolume. Aanvullend geven we gerichte adviezen 
voor behandeling en infectiepreventie en delen we kennis en expertise via (bij)scholing, deelname 
aan (wetenschappelijk) onderzoek en projecten.

Labmicta is trots op haar sterke positie in Twente en de 
Achterhoek en wil deze bestendigen in de komende jaren. 
Dat we met Menzis een vijfjarig contract afsloten, helpt ons hierbij. 
Alles wat deze regio nodig heeft om infecties te voorkomen, 
diagnosticeren, behandelen of in te dammen, bieden wij vanuit 
Hengelo. Op die stevige regionale basis breiden we ons werkgebied 
verder uit met als focus Oost-Nederland.

Van daaruit bedienen we uiteindelijk alle lijnen in de zorg: 0e, 1e, 2e 
en 3e. Als enige laboratorium in Nederland hebben we een ‘dubbele 
status’, wat betekent dat we brede diagnostiek bieden: laagcomplex-
hoogvolume én gespecialiseerd-laag-volume. Vooral met die 
laagcomplexe-hoogvolume diagnostiek boren we nieuwe markten aan 
op landelijk niveau. We breiden onze dienstverlening uit met onder 
meer laagdrempelige, praktische infectiepreventie specifiek voor de 0e 
en1e lijn. Dat is uniek in ons speelveld.

Missie & visie

Infectiepreventie:
voorkomen is beter 

dan genezen!

Indammen van ontstane
 infecties: door middel 

van diagnostiek en 
analyses.

Diagnostiek  
micro-organismen: 
virussen, bacteriën, 

schimmels en parasieten.

Adviseren behandelaren: 
het beste plan voor

patiënten.
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HET ZORGLANDSCHAP ONTWIKKELT ZICH RAZENDSNEL. ONZE BEVOLKING VERGRIJST 
EN GROEIT, KOSTEN STIJGEN, TARIEVEN STAAN ONDER DRUK EN (WETENSCHAPPELIJKE) 
INZICHTEN EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN NEMEN EEN VLUCHT. ONTWIKKELINGEN 
DIE WE TERUGZIEN IN DE MEDISCHE MICROBIOLOGIE. IEDERE PARTIJ ZOEKT Z’N PLEK IN 
DE ZORGKETEN ROND PATIËNTEN, OOK WIJ. MEDE DOOR HET CORONAVIRUS WERD DE 
ROL VAN DE MEDISCHE MICROBIOLOGIE IN DAT SPEELVELD ZICHTBAARDER. ONZE MEDEWERKERS MAKEN LABMICTA TOT WAT HET IS: EEN TOEGANKELIJK 

LABORATORIUM MET KORTE, SNELLE LIJNEN EN ACADEMISCHE KWALITEIT. WE ZIJN 
TROTS OP HET BIJZONDER LAGE ZIEKTEVERZUIM EN DE PASSIE EN INZET WAARMEE 
ONZE PROFESSIONALS DAG EN NACHT BIJDRAGEN AAN DE BESTE ZORG RONDOM 
INFECTIEZIEKTEN. KOMENDE JAREN ZETTEN WE VOORAL IN OP:

Onze hoge kwaliteit dienstverlening en marktpositie vergen goed en actueel geschoolde 
professionals. We investeren flink in scholing, maar nog belang-
rijker, in ‘leren’ van elkaar en van fouten in ons dagelijkse werk. Dit schept ruimte voor 
groei en haalt het beste uit onze medewerkers. We realiseren 
verschillende vormen van laagdrempelig leren, zoals via e-learning. Niet alleen voor 
verplichte scholing maar ook om kennis van collega’s onderling te delen.

We realiseren een functiehuis met daarin alle profielen die we bieden, inclusief 
bijbehorende competenties en beloningen. Dit schept helderheid voor iedereen en geeft 
concrete, professionele handvatten voor groei en ontwikkeling.

Meten is weten, als laboratorium weten we dat als geen ander. Een mede-
werkerstevredenheidonderzoek (MTO) biedt inzicht en houvast voor het 
gezond, tevreden, betrokken en aan boord houden van medewerkers. We gaan dit 
invoeren onder begeleiding van een professionele partij en op een manier die past bij 
onze organisatie.Krachten 

bundelen
Stimuleren leren

Medewerkers

Ontwikkelen functiehuis

MTO opzetten

Onze missie en koers voor de komende jaren realiseren we alleen 
samen met diverse zorgspelers op regionaal en landelijk niveau. 
We stemmen beleid met hen af, trekken met elkaar op in projecten en 
wetenschappelijke onderzoeken. Kortom, we bundelen onze krachten 
zodat we samen het meeste betekenen voor de  
gezondheidszorg rondom infecties. Enkele partners met wie  
we regelmatig schakelen:

SPEELVELD MEDISCHE DIAGNOSTIEK

Klinische chemie

Gericht op  
bloedwaarden

(onderzoek naar
samenstelling bloed)

Microbiologie

Gericht op infecties
(onderzoek

lichaamsmateriaal op 
micro-organismen)

Radiologie

Gericht op
diagnostische 
beeldvorming

(onderzoek naar
afwijkingen op beeld)

Pathologie

Gericht op kanker
(weefsel-/orgaan-

onderzoek op
tumoren)

Het
zorglandschap

Waarop
we inzetten
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ONS LABORATORIUM IS HET HART VAN ONZE ORGANISATIE. HOE STRAKKER DE 
PROCESSEN OP ORDE ZIJN, HOE OPTIMALER ONZE DIENSTVERLENING. KOMENDE 
JAREN ZETTEN WE VOORAL IN OP:

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIE VERSTERKT ONS WERK. SLIMME APPARATEN EN 
TECHNIEKEN WAARMEE WE VIRUSSEN, BACTERIËN, PARASIETEN EN SCHIMMELS 
NOG BETER EN SNELLER IN BEELD KRIJGEN. INNOVATIEVE SYSTEMEN DIE ONS 
WERK VERGEMAKKELIJKEN. WE VOLGEN ONTWIKKELINGEN OP DE VOET EN ZETTEN 
KOMENDE JAREN VOORAL IN OP:

Onze organisatie groeit qua aantal medewerkers en qua functies. We zetten 
komende jaren vooral in op het uitbreiden en professionaliseren van de 
verschillende ondersteunende diensten. De structuur van onze organisatie passen 
we aan op deze ontwikkelingen en vernieuwen we.

Via moleculaire diagnostiek onderzoeken we 
nauwkeurig op DNA-niveau of een micro-organisme 
aanwezig is. Die technieken worden slimmer, 
goedkoper en sneller. Waar je met sequencing
bijvoorbeeld vaststelt of er Covid-19 aanwezig is, breng je 
met next generation sequencing (ngs) álle in dat 
lichaamsmateriaal aanwezige micro-organismen in beeld. 
Bovendien ‘ziet’ deze techniek verschillende varianten. We 
benutten de mogelijkheden die ngs biedt voor onze koers.

Uitbreiding van ons werkgebied en onze dienstverlening vereist dat we onze 
processen (verder) digitaliseren. Zodat klanten en relaties veilig en snel
aanvragen en uitslagen ontvangen. Digitale scholing en consulten horen ook bij 
deze ontwikkeling. We bewaken de kwaliteit waaraan we moeten en willen voldoen 
en vanuit ICT bewaken we de veiligheid, vooral met het oog op
patiëntgegevens (AVG).

Vanuit de behoefte om samen grip te krijgen op het 
coronavirus, nam het POCT een vlucht. We installeren 
machines bij diverse relaties en verzorgen scholing om 
kwalitatief sneltesten op afstand mogelijk te maken. 
Deze voor het indammen en voorkomen van uiteen- 
lopende infecties belangrijke ontwikkeling zetten we door.

Door onze brede diagnostiek duidelijker te scheiden, worden deze processen 
efficiënter. Voor alle laagcomplex-hoogvolume diagnostiek realiseren we een 
hoogvolume lab op een andere plek in ons pand. Deze fysieke herpositionering 
helpt ons bij het bedienen van nieuwe markten voor deze dienstverlening.

Organisatiestructuur actualiseren
Next generation sequencing benutten

Processen Technologie

Digitalisering dienstverlening

Point of care testing (poct)
uitbreiden

Scheiden hoog- en laagvolume Automatisering en robotisering
Voor de digitalisering van onze dienstverlening moet de ICT op orde zijn. 
Het voorkomen van datalekken, AVG-proof werken en een sterke cloud-
strategie zijn essentieel. Daarnaast onderzoeken we welke repeterende
handelingen we door robots kunnen uitvoeren. Processen worden dan
efficiënter en onze professionals krijgen meer ruimte voor uitdaging.
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DOOR ONZE KENNIS EN EXPERTISE LEVEREN WE HOGE KWALITEIT. VOOR 
HET VOORKOMEN EN INDAMMEN VAN INFECTIES IS HET BELANGRIJK OM 
DIE KENNIS EN EXPERTISE BREED TE DELEN. KOMENDE JAREN ZETTEN WE 
VOORAL IN OP:

Enkele medische stafleden zijn auteur van nationale richtlijnen voor micro-
biologie en we begeleiden promotie-onderzoeken. Daarnaast delen we met verschillende partners 
onder wie UMCG en de UT in diverse wetenschappelijke onderzoeken en zijn we bijvoorbeeld 
partner in het expertisecentrum diabetische voet van ZGT. We blijven nauw betrokken bij 
wetenschappelijke ontwikkelingen en daarmee versterken we onze expertisestatus.

Kennis opdoen en delen blijft de komende jaren belangrijk. We benutten onze opleidingsstatus, 
van waaruit we tot arts-microbioloog of medisch moleculair microbioloog opleiden. En we delen 
steeds meer kennis met onze klanten en relaties via laagdrempelige scholing: zowel inhoudelijk 
als procesmatig. Daarmee dragen we samen gericht bij aan de beste, meest efficiënte aanpak bij 
infecties.

Ons managementinformatiesysteem GLIMS bevat een schat aan waardevolle data. Met de medische 
data bewaken we onze kwaliteit, met de procesinformatie onze efficiency en de bedrijfseconomische 
data vertellen wat rendabel is. Voor klanten biedt GLIMS ook waardevolle ‘spiegelinformatie’, die 
ze inzicht biedt in onder meer hun aanvragen en hoe dit zich verhoudt tot regionale cijfers. Door de 
informatie in GLIMS slimmer te combineren en genereren, scherpen we onze kennis, handelingen en 
dienstverlening aan.

Wetenschappelijk ontwikkelen

Scholing stimuleren

Optimalisering data (IB)

Kennis

Boerhaavelaan 59
7555 BB Hengelo

Receptie  +31 (0)88 5374 200

Labmicta-ontwikkelt.nl
Labmicta.nl

WELKOM!


