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Tijdens de pandemie pakte Labmicta landelijk positie in een snel 
veranderende markt, gedomineerd door grote, commerciële 
buitenlandse laboratoria. Deze Twentse parel en belangrijke partner 
in de regionale zorgketen is ondernemend, flexibel en innovatief. 
Een gouden combinatie waardoor het doet en kan wat anderen niet 
doen of kunnen. Vanaf het eerste uur van de pandemie schakelde 
Labmicta snel, waardoor Twente en de regio’s daarbuiten nooit 
verlegen zaten om diagnostiek met korte doorlooptijden. En hoewel 
het in die tijd alle hens aan dek was, werden er direct strategische 
plannen gesmeed voor de toekomst. 

Twents hoogvolume laboratorium
Labmicta realiseerde een eigen hoogvolume laboratorium met 
hooggeschoold personeel en geavanceerde apparatuur, geschikt 
voor het verwerken van verschillende type testen in hoge aantallen, 
zoals Covid-19-tests. Het is hiermee het enige Nederlandse 
laboratorium buiten een ziekenhuis dat volledige pallet aan 
diagnostiek van infectieziekten biedt: hele hoge én lagere aantallen, 
zeer gespecialiseerde en minder gespecialiseerde onderzoeken. 
Allemaal vanuit een pand aan de Geerdinksweg/Boerhaavelaan 
in Hengelo. De unieke positie droeg bij aan het winnen van de 
landelijke Covid-19-aanbesteding met het samenwerkingsverband 
MADMULIS. Bestuurder en arts-microbioloog Nashwan Al Naiemi: 
‘Ons bestaansrecht is het vervullen van onze maatschappelijke 
rol, namelijk de beste zorg rond infectieziekten; breder dan alleen 
Covid-19 en altijd met andere partners. We ontwikkelen, innoveren 
en denken verder vooruit en hebben als zelfstandige stichting die 
ruimte. Naast het hoogvolume-laboratorium investeerden we nog 
tijdens de pandemie volop in de innovatieve techniek NGS.’

Innovatieve moleculaire diagnostiek  
In de reguliere moleculaire diagnostiek onderzoekt Labmicta 
in lichaamsmateriaal van patiënten heel gericht op een 
ziekteverwekker van een infectie, door bijvoorbeeld specifieke 
stukjes van het genetisch materiaal van die ziekteverwekker aan te 

Het belang van goede zorg rond infectieziekten is na 
de Covid-19-pandemie definitief helder. De pandemie 
bood pittige uitdagingen, wijze lessen én kansen. Het 
ondernemende Twente kent vele innovatieve parels 
die kansen zien en benutten. Het Hengelose medische 
laboratorium Labmicta is er één. Met de techniek 
‘Next Generation Sequencing: NGS’ tilt het de grip op 
infectieziekten en daarmee een eventuele toekomstige 
pandemie naar een hoger niveau. 

Innovatieve infectiezorg 
vanuit Twente Over Labmicta

Labmicta is een medisch microbiologisch laboratorium  
in Hengelo dat patiëntmateriaal onderzoekt op  
virussen, bacteriën, schimmels of parasieten en 
behandelaren consulten biedt voor de beste behandeling.  
Aangevuld met infectiepreventie, antibioticaresistentie, 
scholing en diagnostiek op locatie (POCT) bieden we 
complete infectiezorg.

tonen. 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, zoals de Britse of Omikronvariant.  
Al Naiemi: ‘We praten nu met de overheid over het typeren van  
ruim 1.000 verschillende luchtwegvirussen per week.’ Zover is het 
nog niet helemaal, maar wordt het binnen afzienbare tijd wel, 
dankzij de investering van Labmicta in de benodigde infrastructuur, 
het netwerk, kennis en personeel voor het analyseren met NGS.

NGS: een vak apart
Jessica de Beer, medisch moleculair microbioloog in opleiding: 
‘NGS valt onder de medisch moleculaire microbiologie, de zeg 
maar ‘technische’ kant van het vak. Met de data die wij verzamelen 
kunnen onze artsen-microbioloog behandeladviezen geven.  
NGS is niet nieuw, maar staat in de kinderschoenen. Het wordt 
vooral toegepast in universitaire settings voor zeer specifiek 
onderzoek. Met de aanpak van Labmicta wordt NGS breder 
ingezet voor de gezondheidszorg.’ Waarom gebeurde dat niet 
eerder, gezien de bijzondere mogelijkheden? ‘NGS is geen kant-
en-klaar verkrijgbare techniek, het vraagt specifieke expertise en 
ondersteuning om ermee te kunnen werken. Hooggekwalificeerd, 
specialistische professionals (zeer schaars), geavanceerde ict-
infrastructuur en machines, zorgvuldig ontworpen processen…  
Dat Labmicta dit kan en doet op deze schaal met hoge 
diagnostische kwaliteit, vind ik fantastisch.” 

Meer grip op een volgende pandemie
Zo zet het innovatieve medische laboratorium Labmicta als 
ketenpartner vanuit Twente de zorg rond infectieziekten nog 
steviger op de kaart. Kennis en ervaring die bijdragen aan een 
veiligere, gezondere maatschappij. En die meer grip bieden voor het 
samen in goede banen leiden van een volgende pandemie. Hoewel 
we natuurlijk hopen dat die nog even uitblijft… De Beer: ‘Hoe 
mooi is het dat Twente hierin vooroploopt?’ Niet alleen de zorg, 
maar ook de Twentse werkgelegenheid krijgt hierdoor een boost. 
Al Naiemi: ‘Waar Labmicta vier jaar geleden moeite had om goede 
professionals aan te trekken, krijg ik nu zeer regelmatig aanvragen 
vanuit alle hoeken van Nederland. Dat helpt ons om verder te 
bouwen aan onze missie: de beste infectiezorg voor iedereen.’  \

‘We ontwikkelen, innoveren en 
denken verder vooruit’  

Nashwan Al Naiemi


