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Bestuurswisseling
Per 1 september 2020 is Rycolt Hamoen gestart als directeur - bestuurder LabPON.
Rycolt heeft een toekomstgerichte visie en boordevol nieuwe ideeën is hij de
uitdaging bij LabPON aangegaan. De komende jaren zal hij samen met de
organisatie werken aan innovatie en ontwikkeling waarbij samenwerking in de regio
hoog in het vaandel staat.

COVID-19
Het jaar 2020 stond ook voor LabPON met name in het teken van COVID-19. Waar we in de eerste
maanden vol goede moed begonnen werden we al snel ingehaald door de realiteit. De Nederlandse
ziekenhuizen schaalden radicaal de reguliere zorg af en de volledige focus kwam te liggen op de COVID-19
patiënten. Dit heeft erin geresulteerd dat vanaf eind maart de diagnostiek ver onder de begroting zakte.
COVID-19 heeft veel gevolgen gehad voor het productieproces, maar door de continuïteitsbijdrage heeft
LabPON zich staande weten te houden tijdens de pandemie.

Meerjaren beleidsplan
Een van de eerste projecten welke opgestart is door Rycolt Hamoen is het meerjaren beleidsplan. Samen met het
directieteam van LabPON is de missie en visie voor de komende vijf jaren vastgelegd in vijf pijlers. Binnen deze pijlers
zullen verschillende projecten worden vormgegeven. Meer weten? Klik hier. [KOPPELING MJBP].

Pijler 1:
Medewerkers

Pijler 2:
Processen

Pijler 3:
Automatisering

Pijler 4:
Samenwerken

Pijler 5:
Kenniscentrum

Een open cultuur
biedt ruimte voor
meer zelfsturing.
Coachend
leiderschap is
hierbij het
uitgangspunt met
als doel dat alle
medewerkers met
plezier naar hun
werk gaan.

Continue
verbeteren staat
binnen LabPON
centraal. Per
afdeling zijn
verbeterteams
voor de
doorontwikkeling
van het primaire
werkproces.

Geïntegreerde
hardware- en
softwaresystemen
ondersteunen de
verschillende
werkprocessen.
We streven naar
papierloos werken
en een "up to
date" werk
omgeving.

LabPON heeft in
2020 de eerste
plannen voor
horizontale
ketensamenwerking in de regio met
Isala en Deventer
Ziekenhuis
besproken.

Met onze
samenwerkingspartners willen we
door innovatie en
delen van kennis
onze meerwaarde
voor onze klanten
in Twente en
(Oost) Nederland
vergroten.

KWALITEIT
De RvA ISO 15189 audit heeft in mei 2020 plaatsgevonden. Er zijn twee afwijkingen geconstateerd
die beiden zijn opgeheven.
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Productieontwikkeling 2017 - 2020
Eerstelijns

Tweedelijns

Klanten Eerstelijns
Voor de Eerstelijns diagnostiek voeren wij onderzoek uit voor de huisartsen in de regio Oost Nederland.
Klanten Tweedelijns
Voor de Tweedelijns diagnostiek voeren wij onderzoek uit voor MST, SKB, SXB en ZGT.

INNOVATIE EN ONTWIKKELING
Proscia

Innovatie blijft voor LabPON een belangrijke
ambitie en daarom heeft zij in december
2020 de handen ineengeslagen met Proscia
om het Image Management System (IMS) te
vervangen. Proscia is een Amerikaans bedrijf
gericht zich op Artificial Intelligence en
Computational Pathology. LabPON is het
eerste pathologielaboratorium in Nederland
die een samenwerking is aangegaan met
Proscia voor de implementatie van het
inrichten van het primair proces voor de
diagnostiek. De ontwikkelingen zijn volop in
gang gezet en naar verwachting zal Proscia
Concentriq in 2021 geïmplementeerd
worden.

Integrale Diagnostiek

Samenwerking in de regio wordt steeds
belangrijker en daarom zoeken de medische
diagnostiekaanbieders in Twente elkaar op.
In 2020 hebben LabPON, LabMicTA, Medlon
(Unilabs) en later MRON een inventarisatie
gemaakt
hoe
de
integrale
digitale
diagnostiek in de GHOR regio Twente
vormgegeven kan worden. Een gezamenlijk
onafhankelijk portaal waar alle onderzoeksaanvragen van de verschillende medici
binnenkomen en uitslagen gedeeld kunnen
worden is het uiteindelijke doel. De verdere
ontwikkeling van deze samenwerking vindt
plaats in 2021.

RTL-Z: Doe maar duurzaam

In december is RTL-Z op bezoek geweest bij
LabPON om een kijkje achter de schermen
te nemen voor het programma “Doe maar
Duurzaam”.
Onderzoek
naar
ziekten
rondom kanker en het komen tot een
diagnose is lang niet altijd een simpel en
standaard laboratoriumproces. In de
aflevering wordt het medisch specialisme
Pathologie uitgelicht. Klik hier voor de
volledige aflevering.

Voor het laatste nieuws kijk op:
labpon.nl
linkedin.com/company/labpon
facebook.com/labpon.hengelo
instagram.com/labpon

