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Om een organisatie zo snel te laten groeien en tegelijkertijd - 
notabene in crisistijd - de vraag uit de markt ruim te bedienen,  
is er een mix aan ingrediënten nodig. In verschillende vormen is 
omzien naar elkaar een belangrijk hoofdingrediënt. Aangevuld  
door scherp zakelijk inzicht, lef en onbetwistbare medische inhoud.  
Het omzien naar elkaar begint binnen de muren van de organisatie.  
Want zonder goed geschoolde, flexibele medewerkers sta je met 
lege handen. Labmicta’s team van inmiddels ruim 200 professionals  
biedt meer dan een goede basis voor groei en ontwikkeling.  
De pandemie legde Labmicta geen windeieren en versnelde  
de groei in hoog tempo. 

Ruimte om te leren
Nashwan: “Niet iedereen vond en vindt dat tempo prettig. Hier oog 
voor houden door oprecht te luisteren, toelichten waarom we doen 
wat we doen, ondersteunen, waarderen en samen vieren, is voor 
mij omzien naar elkaar. De directeur bedrijfsvoering, Sanne Tempel, 
houdt ons hierin scherp. Samen hebben we de dagelijkse leiding en 
Sanne weet goed wat er intern speelt en nodig is. Ons team voelt 
haast als familie en aan de hechte, open sfeer leid ik af dat we  
goed op weg zijn. Maar ik erken dat er altijd ruimte is voor 
verbetering. Soms gaat het te snel, gaat er iets fout of wil iemand 
gewoon niet mee. Het gesprek aangaan, in de spiegel kijken en het 
de volgende keer eventueel anders doen, is mijn devies. Labmicta 
is in alle opzichten een lerende organisatie.” Het team is een 
belangrijk ankerpunt dat Labmicta zorgvuldig koestert. Het andere 
ankerpunt ligt buiten de organisatiemuren: een stevige positie in 
het regionale en landelijke speelveld. Daar liggen de wortels van het 

De maatschappelijke rol die medisch laboratorium 
Labmicta vervult, legitimeert het bestaansrecht.  
Als zelfstandige stichting ligt de focus op de beste 
zorg rond infectieziekten. Vier jaar geleden lag er nog 
een faillissement op de loer en nu heeft Labmicta een 
stevige (voorbeeld)positie in het landelijke speelveld. 
‘Een teamprestatie’, benadrukt bestuurder en arts-
microbioloog Nashwan Al Naiemi telkens weer.  
Eentje die alleen lukt als er voldoende naar elkaar  
wordt omgekeken. 

Omzien naar het team,  
de patiënt én klanten en relaties

hoge tempo dat soms intern groeipijn geeft. Een gevolg van  
omzien naar de patiënt.

Twents hoogvolume laboratorium en NGS
Tijdens de pandemie was opschalen een heldere noodzaak die 
Labmicta succesvol uitvoerde. Nashwan: “Midden in die hectiek 
keken we ook vooruit en sorteerden we voor op de situatie daarna.” 
Een noodzakelijke strategische ‘move’ om positie te houden in het 
speelveld, dat door COVID-19 in rap tempo bewoog. “Alleen vanuit 
een stevige positie bieden we de beste infectiezorg voor patiënten. 
We realiseerden een eigen hoogvolume laboratorium waarin  
we op grote schaal naast COVID-19 ook andere infectieziekten 
kunnen diagnosticeren. Daarmee zijn we nu het enige zelfstandige 
lab dat het volledige pallet aan infectiediagnostiek biedt:  
hoge en lagere aantallen, meer en minder gespecialiseerd. 
We investeerden daarnaast in een hypermoderne techniek Next 
Generation Sequencing (NGS), waarmee we in één monster van 
lichaamsmateriaal alle aanwezige ziekteverwekkers van infecties 
en grote delen van hun genetisch materiaal zien. Zulke informatie 
biedt ons meer grip op bijvoorbeeld toekomstige pandemieën. 
We zijn nu met de overheid in gesprek over deze mogelijkheden,” 
vertelt Nashwan. 

Omzien naar klanten en relaties
Goede infectiezorg aan patiënten bieden lukt volgens Labmicta 
alleen samen met anderen. Daarom investeert het volop in de 
relatie met klanten en partners. Bijvoorbeeld door met het oog op 
het stijgende tekort manieren te vinden om huisartsen te ontlasten. 
Via investeringen in bij- en nascholing, point-of-care-testing (een 
soort mini-labs op locatie), een digitaal regionaal platform voor 
aanvragen en uitslagen en het opleiden van eigen deskundigen 
infectiepreventie. Nederland gaat uiteindelijk toe naar een situatie 
waarin een handjevol laboratoria het hele land bedient. Labmicta 
heeft alles in huis om één van die handvol te zijn en vervult die rol 
graag in goede samenwerking met andere laboratoria. “Ook dat is in 
het belang van de patiënt, want de kwaliteit van onze Nederlandse 
zorginfrastructuur en laboratoria is hoog. We zoeken dus telkens 
naar manieren om krachten te bundelen,” licht Nashwan toe. 
Het omzien naar anderen is een belangrijke rode draad in alles  
wat Labmicta drijft en doet. De patiënt voor wie we het  
uiteindelijk allemaal doen en die ons bestaansrecht legitimeert,  
de professionals die het mogelijk maken en onze klanten en relaties 
met wie we samen meer bereiken. Nashwan: “Mooie ingrediënten 
die van mij een hele trotse bestuurder maken.”  \
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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.


