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‘Terug naar vroeger is niet langer een reële optie.‘ Een duidelijke boodschap tijdens de medewerkersbijeenkomst 
van Labmicta, het medische laboratorium in Hengelo. Die boodschap markeert een overgang van oud naar nieuw. 
Een transitie die al sinds enkele jaren aan de gang is en steeds duidelijker vorm krijgt. De huidige organisatie 
bouwt voort op al het goede van vroeger én omarmt het nieuwe. En is daardoor wendbaarder dan ooit.

Vroeger is niet meer
Eerlijk is eerlijk, vroeger was het een stuk overzichtelijker: Labmicta, 
bekend om z’n hoge kwaliteit, had vaste klanten en het werk -met 
daarmee bestaansrecht en baangarantie voor medewerkers- was 
gegarandeerd. Nog altijd zijn we dat zelfstandige laboratorium 
in Hengelo met die hoge kwaliteit en een vast klantenbestand. 
Maar het speelveld van de medische diagnostiek is onherroepelijk 
veranderd. Dynamischer dan ooit en niet meer volgens de 
vaste garanties van vroeger. Zorgverzekeraars willen het aantal 
laboratoria in Nederland minimaliseren en sinds de pandemie 
dreigen buitenlandse, commerciële labs het microbiologische 
landschap in Nederland te gaan domineren. 

Mens en maatschappij belangrijkste drijfveren
Het blijven vervullen van de maatschappelijke rol door de 
(regionale) patiëntenzorg te bedienen met hoge kwaliteit 
infectiezorg en daarnaast het behouden van een fijne baan 
voor onze ruim 200 mensen zijn twee vanzelfsprekende en de 
belangrijkste drijfveren voor het bestuur en de directie. Opdoeken 
of opgaan in een groot (buitenlands) laboratorium is voor hen 
gewoonweg geen optie. Dus werd Labmicta wendbaarder dan 
ooit. Natuurlijk zijn er risico’s, gaat niet alles soepel en foutloos en 
vragen transities om een lange adem. Maar de gedrevenheid zorgt 
voor focus en de zelfstandigheid maakt snel en flexibel bewegen 
gemakkelijker. Daarnaast is er ongelooflijk veel vertrouwen: in 
de stevige basis die er na al die jaren staat, de medewerkers, de 
klanten. En vanuit vertrouwen ben je nou eenmaal wendbaarder 
dan wanneer angst regeert. 

Ook micro-organismen zijn wendbaar
Die wendbaarheid zien we grappig genoeg terug bij micro-
organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten). Die 
zijn gericht op overleving, ontwikkelen en passen zich continu aan 
hun omgeving aan. Dat maakt ze bijzonder sterk. Ondanks dat ze 
klein of onzichtbaar zijn, is hun impact op onze gezondheid soms 
enorm. Om daar vat op te krijgen, bijvoorbeeld met het juiste type 
antibiotica of preventieve maatregelen, is het belangrijk om micro-
organismen te leren kennen. Door ze te analyseren en monitoren, 
zoals we ook deden tijdens de pandemie. Die kunst verstaan onze 
artsen-microbioloog en analisten. Zij maken die microscopisch 
kleine wereld ‘tastbaar’, zodat we uiteindelijk samen met anderen 
de beste zorg rondom infectieziekten leveren. 

Altijd samen met anderen
Dat samen met anderen is volgens Labmicta een ander 
belangrijk aspect van wendbaarheid. We gaan graag langdurige 
samenwerkingen aan en vragen regelmatig, proactief en op 
verschillende manieren aan relaties en klanten hoe we ze nog 
beter kunnen ontzorgen. We investeren in ‘onze’ ziekenhuizen op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door projecten te financieren 
die de zorg ten goede komen. Huisartsen zijn een andere 
belangrijke klantgroep. Door een groeiend tekort en groeiende 
workload staan zij enorm onder druk. Labmicta verkent daarom 
zoveel mogelijk opties om hen nog meer te ontzorgen. 

Wendbaarheid vereist lef
‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’, is een bekend gezegde 
dat volgens Labmicta illustreert waarom wendbaarheid soms een 
beetje lef vereist. Door bijvoorbeeld dingen anders te zien en 
benaderen. Wij passen dit toe door het zorglandschap buiten de 
grenzen van ons vakgebied te verkennen. Met een nieuwsgierige 
blik gericht op kansen. Een ontwikkeling die we nu verkennen en 
nog in de steigers staat is het bieden van infectiezorg rechtstreeks 
aan consumenten en bedrijven. Dit sluit deels aan op de 
toenemende preventieve focus in de gezondheidszorg. Daarnaast 
ontzorgt het huisartsen. Het voorkomt dubbele infectiediagnostiek 
omdat huisartsen weten dat onze uitslagen betrouwbaar zijn en ze 
pas iemand zien als een uitslag hiertoe aanleiding geeft. Deze en 
andere ontwikkelingen kenmerken onze organisatie die vertrouwt 
op de basis en het nieuwe omarmt.   \

Oud en nieuw verbonden, 
vol vertrouwen vooruit


