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Het (eenhoofdige) dagelijks bestuur (RvB) van 
Labmicta bestaat uit:

dhr. dr. N. Al Naiemi
bestuurder/arts-microbioloog.

Raad van Bestuur

Mw. G.C. Huisman MBA  
(tevens voorzitter)

Dhr. Prof. Dr. A. Voss 
(tot 23-12-2021)

Mw. Mr. A.M.T. Weersink

Labmicta heeft een onafhankelijke Raad van 
Toezicht (RvT) in lijn met de good governance 
code. De RvT van Labmicta bestond in 2021 uit:

Raad van Toezicht

Vanuit 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.

Missie en visie

ORGANISATIE
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In 2021 was de Covid-19-pandemie nog volop merkbaar in onze 

organisatie. We stroomlijnden de processen van de Covid-19-diagnostiek, 

waardoor we de pieken beter opvingen en deze voor minder ruis zorgden in 

de reguliere diagnostiek. In 2021 keken we vooral vooruit naar de periode 

na de pandemie. Zo bouwden we een toekomstbestendig hoogvolume lab 

en investeerden we nog meer in innovatieve vormen van diagnostiek, zoals 

Next Generation Sequencing (NGS). We zetten in 2021 grote stappen in het 

verder professionaliseren van onze organisatie en borduren daarop voort 

de komende tijd. We verkennen de markt van medische microbiologie en 

diagnostiek om onze sterke en zelfstandige positie te behouden en uit te 

bouwen. Net als de microbiologie blijft Labmicta altijd in beweging. 

De belangrijkste resultaten en 

highlights van 2021 beschrijven we in 

dit jaarverslag

Labmicta 
in 2021
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We begonnen met de bouw van een hoogvolume lab (HVL) in ons 
pand, dat we in januari 2022 opleverden. Het nieuwe lab biedt ruimte 
om diagnostiek in hoge aantallen te verwerken met een groot team van 
geschoolde analisten. In eerste instantie vooral Covid-19-monsters  voor 
de GGD’en. We verkennen ondertussen welke andere diagnostiek in 
hoge aantallen we in het HVL kunnen verwerken. Met haar eigen HVL 
neemt Labmicta een unieke positie in de Nederlandse microbiologie 
in. Als zelfstandige stichting is ze het enige lab met een ‘dubbele 
status’: laagcomplexe diagnostiek in hoge aantallen in het HVL en 
gespecialiseerde diagnostiek in lagere aantallen in onze reguliere labs. 

Bouw hoogvolume lab

We richtten in 2021 de combinatie MADMULIS op. Hierin werken vijf 
gerenommeerde Nederlandse medische microbiologische laboratoria samen 
in de landelijke Covid-19-diagnostiek: Labmicta (tevens penvoerder), Streeklab 
Haarlem, Diagnostiek voor U (Eindhoven), Microbe&Lab (Amsterdam) en 
het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Goes). De combinatie staat garant voor 
40.000 testen per dag, die conform heldere, passende afspraken verdeeld 
worden onder de vijf partners. Zo ontstaat een landelijk netwerk waarin 
doorlooptijden kort zijn en creëren we extra werkgelegenheid in de regio’s 
van de vijf partners. We werden met MADMULIS de eerste gegunde voor het 
landelijke perceel in de aanbesteding voor Covid-19-diagnostiek vanuit het 
Ministerie VWS.

Oprichting MADMULIS

We investeerden veel in Next Generation Sequencing, 
zoals de handzame testkit MinION.

Vijf gerenommeerde laboratoria werken samen 
in de landelijke Covid-19-diagnostiek.

We breidden onze point-of-care-testing (POCT) uit 
onder onze eerstelijnspartners.

Ook in 2021 voerden we volop Covid-19-diagnostiek uit voor zowel de 
regionale als landelijke GGD’en (publieke gezondheidszorg) en diverse 
zorginstellingen (1e en 2e lijnszorg). Labmicta won in de landelijke 
aanbesteding voor Covid-19-diagnostiek het perceel van GGD regio 
Twente. Op piekmomenten verwerkten we voor de GGD rond de 12.000 
monsters per dag in ons hoogvolume lab (zie hierna).

Diagnostiek Covid-19

Algemeen

Intensieve regionale samenwerking tussen 
laboratoriumorganisaties, zorgverzekeraars, 

ziekenhuizen en regionale koepelorganisaties.

We begonnen met de bouw van ons 
hoogvolume lab in ons pand in Hengelo.

We behaalden voor de komende vier jaar opnieuw de 
accreditatie voor NEN-EN-ISO 15189:2012 en NEN-EN-

ISO 22870:2016.
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De uitbreiding van point-of-care-testing (POCT) onder onze eerstelijnspartners, maakt de doorgang van de zorg laagdrempeliger. 
Moleculaire sneltesten vervingen eerdere antigeentesten en zijn gevoeliger én sneller. POCT is servicegericht en op bepaalde 
plekken aanvullend op onze reguliere diagnostiek, geen vervanging ervan.

Uitbreiding POCT

Labmicta, LabPON, Medlon BV en MRON ondertekenden de statuten van IDON (Integrale Diagnostiek Oost-Nederland) in bijzijn 
van Menzis. Daarmee vormt IDON een coöperatie die zich inzet voor integrale medische diagnostiek in deze regio met als doel 
om zorgverleners, zoals huisartsen, optimaal te ondersteunen. Omdat de medische diagnostiek via huisartsen regelmatig vervolg 
krijgt in het ziekenhuis, betrekt IDON ook ZGT en Medisch Spectrum Twente nauw bij haar visievorming. Het vormen van een 
coöperatie waarborgt het commitment van Labmicta, LabPON, Medlon en MRON als IDON-partners op de afspraken en inzet 
dat in 2020 in een convenant met Menzis is beklonken.

Ondertekenen statuten IDON

In 2021 maakten we opnieuw grote stappen in de 
professionalisering van onze zelfstandige stichting. 
We breidden onder andere de afdelingen HR en 
relatiebeheer uit en namen een juridisch adviseur 
in dienst. We richtten een afdeling communicatie & 
marketing op die letterlijk meer gezicht geeft aan 
onze organisatie in de buitenwereld. Verder stond 
2021 in het teken van het professionaliseren van 
onze processen, bijvoorbeeld het scheiden van 
hoogvolume diagnostiek van reguliere diagnostiek 
en projectmatig werken.

Professionalisering organisatie

Op onze resultaten kun je bouwen: Labmicta hanteert 
de hoogste kwaliteit voor effectieve diagnostiek en 
voldoet aan de eisen van technische competenties en 
aan de door het managementsysteem gestelde eisen 
voor het leveren van consistent technisch geldige 
resultaten. We behaalden in 2021 voor de komende 
vier jaar opnieuw de accreditatie voor de norm 
NEN-EN-ISO 15189:2012 (kwaliteit en competentie 
van het laboratorium) en NEN-EN-ISO 22870:2016 
(POCT).

Kwaliteit

We investeerden afgelopen jaar veel in de 
innovatieve techniek Next Generation Sequencing 
(NGS). Met NGS is het mogelijk om alle aanwezige 
ziekteverwekkers van infecties én grote stukken 
van hun genetisch materiaal te ‘zien’. Dit geeft heel 
veel informatie waarmee we bijvoorbeeld virussen 
en hun ontwikkeling actief, grondig en breed 
kunnen monitoren. Die behoefte is versterkt door 
de pandemie. Labmicta typeerde voor het RIVM 
het afgelopen jaar zo’n 50 Covid-19-monsters 
per week (voor de zogeheten kiemsurveillance) 
om zicht te houden op circulerende varianten. 

Next Generation Sequencing

We gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens 
en onderschrijven het belang van patiëntveiligheid 
en privacy als kernwaarden. Daarom werken we 
volgens de eisen die worden gesteld in de wet 
Algemene verordening gegevens-bescherming 
(AVG). Voor het onderdeel informatiebeveiliging 
hiervan, nemen we de norm NEN 7510 als 
uitgangspunt.

Privacy

Daarnaast startten we in samenwerking met het KNCV 
Tuberculosefonds en het RIVM het project ‘Nooit 
meer een pandemie’, waarin de testkit MinION – een 
handzaam apparaat dat de ngs-techniek toepast – een 
hoofdrol speelt. 
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Voor 2022 verwachten we nog steeds veel Covid-19 diagnostiek. We waren voor het 
perceel van de GGD Twente en landelijke GGD'en (als MADMULIS) de eerste gegunde in de 
aanbesteding van Dienst Testen. Hoe de crisis zich de komende tijd gaat ontwikkelen, is 
nog onzeker. Daarom gebruiken we het positieve resultaat van 2021 om ons verder te 
bestendigen voor de toekomst.

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt 
€18,8 miljoen positief (2020:  
€16,0 miljoen positief). De omzet over het jaar 
2021 is buitenproportioneel hoog als gevolg 
van de Covid-19 diagnostiek. Het resultaat voor 
2021 was begroot op €16,0 miljoen positief.

Behaalde omzet 
en resultaten

Het saldo liquide middelen per ultimo 2021 nam 
toe met €17,6 miljoen. Het werkkapitaal steeg 
met €16,0 miljoen. Dit komt door de toename 
van liquide middelen en de hogere voorraad.

Liquiditeitspositie

De solvabiliteit van Labmicta bedraagt op 31 
december 2021 88% (2020: 77%) en is daarmee 
goed te noemen. Het eigen vermogen nam 
door het positieve resultaat van 2021 sterk toe. 
Hierdoor groeide de financiële buffer.

Solvabiliteit
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€ 16,0 miljoen
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Liquide middelen
in 2021

Werkkapitaal
in 2021

€ 17,6 miljoen € 16 miljoen

Financiën
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In 2021 begonnen we met de bouw van het hoogvolume lab. Met het nieuwe lab scheiden we de hoog- en laagvolume 
processen voor diagnostiek. Dit verbetert de snelheid en kwaliteit. Ook zijn er nieuwe apparaten aangeschaft voor point-of-care 
testing (POCT). De uitbreiding van point-of-care testing maakt de doorgang van de zorg laagdrempeliger. 

Investeringen

Labmicta kende in 2021 een aantal risico’s en onzekerheden die het resultaat zowel qua omzet als kosten 
in belangrijke mate beïnvloedden. Dit zijn de belangrijkste financiële risico’s:

Voornaamste risico’s en onzekerheden

We ontvingen in 2021 subsidie voor de regeling Bonus zorgprofessionals Covid-19 voor een klein deel van onze medewerkers 

en voor de volgende projecten: 

Multiplex PCR voor de diagnose van gastro-entritisABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

Subsidies

BUDGETRATIOEIGEN VERMOGEN

€ 39,9 miljoen 
2021

87,2%
2020

€ 22,2 miljoen 
2020

59,9%
2020

Disbalans in kosten/opbrengsten van de gerelateerde diensten op productniveau, mede als gevolg 
van prijsonderhandelingen en concurrentie in de markt.

Door de krapte op de arbeidsmarkt was het lastig om goed personeel te vinden. Dat hadden we 
nodig voor de opschaling van Covid-19-diagnostiek. 

Dynamiek in de markt voor medisch microbiologische laboratoria op het gebied 
van overnames, samenwerkingsverbanden en focus van marktpartijen op 
specifiek hoogvolume productie.

Een stijgende inflatie en hoge brandstofprijzen.

Het positieve resultaat is verdeeld over de overige 
reserve en de bestemmingsreserves. Het eigen 
vermogen sluit per 31 december 2021 op 39,9 miljoen 
(2020: €22,2 miljoen). De verhouding tussen het eigen 
vermogen en de omzet (budgetratio) bedraagt 87,2% 
van de omzet (2020: 59,9%) Het eigen vermogen 
houden we aan voor een effectieve bedrijfsvoering in 
alle facetten.

Vermogenspositie

‘Nooit meer een pandemie’ i.s.m. 
KNCV Tuberculosefonds en RIVM

Identificatie van micro-organismen o.b.v. 
16S sequenties 
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Enkele medewerkers hadden een tijdelijk dienstverband, 
waardoor zij zowel in als uit dienst traden.

Formatie

De pandemie had ook in 2021 veel impact op het werk in onze organisatie. Door toename 

in de vraag naar Covid-19-diagnostiek, groeide de personele bezetting op de afdeling 

moleculaire microbiologie binnen een paar weken enorm. Door het goed inwerken door de 

bestaande groep, draaiden de nieuwe collega’s in no time vlekkeloos mee in de diagnostiek. 

De snelle groei zorgde er ook voor dat we veel aandacht hadden voor het welzijn van 

collega’s. Daarnaast maakten we stappen in de digitale leeromgeving en gaven we vaker 

interne scholingen om kennis op niveau te houden. 

Het ziekteverzuim steeg in 2021 ten opzichte van 2020. Toch lag het percentage nog ver onder het landelijk gemiddelde in de 
zorgsector (7,29%). De stijging van het ziekteverzuim schrijven we deels toe aan de langdurige druk door Covid-19-diagnostiek. 
Voor die druk was veel aandacht en samen met Arbodienst HCC onderzochten we hoe we werkdruk en -stress konden verlagen.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim in 2021
(4,3% in 2020, 7,29% 

landelijk gemiddelde in de 
zorg 2021)

5,79%

Aandeel 
medewerkers langer 

dan 1 jaar ziek

0,22%

Ziekmeldings-
frequentie

0,82

Gemiddelde 
verzuimduur

6,8
dagen

183 medewerkers
(131,83 FTE)

BEGIN 2021

220 medewerkers
(159,98 FTE)

EIND 2021

85 medewerkers
IN DIENST

51 medewerkers 18 medewerkers
UIT DIENST (VANWEGE 
SALARIS, DRIJFVEREN 
OF NIEUWE UITDAGING)

ZOWEL IN ALS UIT DIENST

HRM
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Door de contactbeperkende maatregelen was er minder scholing en steeg het aantal online opleidingen na 
de zomer. 

Opleiding

In 2021 bezochten drie medewerkers onze externe vertrouwenspersoon. Eén hulpvraag betrof 
intimidatie en onheuse bejegening in de lijn. Twee hulpvragen werden gecategoriseerd als 
‘overig’. De medewerkers ontvingen advies voor het omgaan met de ontstane situatie en dit bleek 
voldoende voor hen. De meldingen vormen geen aanleiding voor verdere actie. In 2022 brengen we 
de mogelijkheden van onze vertrouwenspersoon meermaals actief onder de aandacht. 

Externe vertrouwenspersoon

In 2021 maakten we kennis met een partij die ons gaat helpen bij het opzetten van een nieuw 
functiehuis. Begin 2022 werken we met een projectgroep een plan van aanpak uit, waarna we 
concreet aan de slag gaan. We verwachten het nieuwe functiehuis in 2023 af te ronden.

Functiehuis/competentiemanagement

In 2021 breidden we ons adviesbureau stevig uit, met onder meer een juridisch adviseur, HR-adviseur, 
communicatieadviseur en relatiebeheerders. Onze inschrijving voor de landelijke aanbesteding van 
Covid-19-diagnostiek, betekende dat we binnen een paar weken qua personele bezetting flink moesten 
opschalen op de afdeling moleculaire microbiologie. Met behulp van een extern recruitmentbureau 
bouwden we een flexibele schil om ons heen, waardoor we op elke situatie goed voorbereid waren. 

Personeel

DOOR 115 MEDEWERKERS

61 EXTERNE SCHOLINGEN

DOOR 115 MEDEWERKERS205 INTERNE SCHOLINGEN

DOOR 36 MEDEWERKERS

ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN

31 INTERNE SCHOLING 

53 EXTERNE SCHOLINGEN 

LABAFDELINGEN
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Rapid methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) detection using Panther Fusion® MRSA assay

M. Henderikx, M. Oosting, J. De Beer, A. Van Der Zanden, M. Schijffelen.

Comparison of eight PCR methods for SARS-CoV-2 detection in clinical samples

J. de Beer, M. Vellinga, A. van der Zanden.

European Congress of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ECCMID) 2021 July 09, Vienna

Defining a risk area for tick-borne encephalitis (TBE) in a country where TBE is emerging, the 
Netherlands, July 2016-October 2020. 

Geeraedts F, Wertenbroek A, de Klerk J, Prick JJ, Reichman LJA, Hess D, Bosma F, 

Reimerink J, Skidmore B, Laverman GD.

Ticks & Tick Borne Dis. 2022 Mar;13(2):101898

Blood Culture-negative Endocarditis Caused by Tropheryma whipplei: Whipple's endocarditis. 

Knol S, Nijhuis RL, Geeraedts F, Linssen GC. 

Meta-analysis of the clinical performance of commercial SARS-CoV-2 nucleic acid and antibody 
tests up to 22 August 2020.

Van Walle I, Leitmeyer K, Broberg EK; European COVID-19 microbiological laboratories group

Eur J Case Rep Intern Med. 2021 May 19;8(5):002596 

Euro Surveill. 2021 Nov;26(45)

Who is providing HIV diagnostic testing? Comparing HIV testing by general practitioners and 
sexual health centres in five regions in the Netherlands, 2011−2018.

Bogers SJ, Twisk DE, Beckers LM, Gotz HM, Meima B, Kroone M, Hoornenborg E, Ott A, 

Luning- Koster MN, Dukers- Muijrers NHTM, Hoebe CJPA, Kampman CJG, Bosma F, Schim 

van der Loef M, Geerlings S, van Bergen J. 

Sexually Transmitted Infections Online: 2021 July 27 10.1136/
sextrans-2021-055109

Publicaties 
medische staf

10
Meta-analysis of the clinical performance of commercial SARS-CoV-2 nucleic acid and antibody 
tests up to 22 August 2020.

Van Walle I, Leitmeyer K, Broberg EK; European COVID-19 microbiological laboratories group
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Increasing the Efficiency of a National Laboratory Response to COVID-19: a Nationwide 
Multicenter Evaluation of 47 Commercial SARS-CoV-2 Immunoassays by 41 Laboratories.

Van den Beld MJC, Murk JL, Kluytmans J, Koopmans MPG, Reimerink J, van Loo IHM, Wegdam-

Blans MCA, Zaaijer H; Serology Workgroup for SARS-CoV-2, Geurts van Kessel C, Reusken C. 

J Clin Microbiol. 2021 Aug 18;59(9):e0076721

Community-onset impetigo by methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an unusual outbreak 
with resistance to fusidic acid and exfoliative toxin genes.

K. Vendrik, E. Kuijper, E. Denie, W. Silvis, M. Dimmendaal, A. De Boer, B. Postma, S. 

Bantjes, A. Schoffelen, H. Ruijs, F. Koene, M. Petrignani, L. Schouls, D. Notermans.  

https://eacademy.escmid.org/escmid/2021/eccmid-2021/329182/karuna.vendrik.

community-onset.impetigo.by.methicillin-resistanthtml?f=menu%3D14%2Abrowseby%3D

8%2Asortby%3D2%2Amedia%3D2%2Aspeaker%3D864294

ESCMID eLearning, 2021 Sept 07

National surveillance pilot study unveils a multicenter, clonal outbreak of VIM-2-producing 
Pseudomonas aeruginosa ST111 in the Netherlands between 2015 and 2017.

Pirzadian J, Persoon MC, Severin JA, Klaassen CHW, de Greeff SC, Mennen MG, 

Schoffelen AF, Wielders CCH, Witteveen S, van Santen-Verheuvel M, Schouls LM, Vos MC; 

Dutch CPE surveillance Study Group. 

Sci Rep. 2021 Oct 25;11(1):21015

Respiratory Syncytial Virus, Human Metapneumovirus, and Parainfluenza Virus Infections in Lung 
Transplant Recipients: A Systematic Review of Outcomes and Treatment Strategies.

de Zwart A, Riezebos-Brilman A, Lunter G, Vonk J, Glanville AR, Gottlieb J, Permpalung 

N, Kerstjens H, Alffenaar JW, Verschuuren E. 

Malaria diagnosis in a malaria non-endemic high-resource country: high variation of diagnostic 
strategy in clinical laboratories in the Netherlands.

Boonstra MB, Koelewijn R, Brienen EAT, Silvis W, Stelma FF, Mank TG, Mulder B, van 

Lieshout L, van Hellemond JJ. 

Clin Infect Dis. 2021 Nov 22:ciab969

Malar J. 2021 Oct 19;20(1):411

11
Proefschrift Tobias Engel, Radboud Universiteit Nijmegen
Cystic fibrosis and fungi: Special emphasis on Aspergillus fumigatus 
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Boerhaavelaan 59
7555 BB Hengelo

Receptie  +31 (0)88 5374 200

Labmicta-ontwikkelt.nl
Labmicta.nl

WELKOM!

Nevenactiviteiten

Labmicta werkt sinds 2021 samen met het KNVC Tuberculosefonds en RIVM aan het 
project ‘Nooit meer een pandemie’. Adri van der Zanden en Jessica de Beer sturen het team 

van Labmicta binnen dit project aan. https://nos.nl/artikel/2372018-een-test-voor-alle-

infectieziekten-nieuw-apparaatje-maakt-het-mogelijk

Nashwan Al Naiemi was in 2021 opponent bij promotie aan de Universiteit Twente van J.M. 
(Magnus) van Niekerk. Titel van de thesis: ‘Predicting the occurence and spread of harmful micro 
organisms with statistical models’. 

Nashwan Al Naiemi was in 2021 co-promotor van J. (Julia) Keizer die promoveerde aan de 
Universiteit Twente. Titel van de thesis: ‘Supporting healthcare workers to improve the quality 
and safety of care through AMR stewardship’.

Nashwan al Naiemi was moderator bij het REMIS+ Symposium op 8 november 2021. Felix 
Geeraedts en Froukje Bosma hielden een presentatie.

De richtlijn voor behandeling van influenza werd gepubliceerd. Annelies Riezebos-Brilman is 

voorzitter van de werkgroep hiervoor. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_

influenza/startpagina_-_behandeling_influenza.html


