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Overgang naar nieuwe 
transfusie apparatuur

Paul Franck: bevlogen alleskunner 
is met pensioen

Screening valproïnezuur en drugs 
in urine voor Parnassia

NIEUWSBRIEF VOOR ZORGVERLENERS



Met ingang van 1 juli heeft een LabWest-breed validatie- en implementatie-
team de screening mogelijk gemaakt van drugs of abuse in urine en  
valproïnezuur voor de patiënten van Parnassia op locatie LabWest Westeinde.

Klinisch chemicus Paul Franck (“wij verzorgen de diagnostiek voor artsen  
aan de hand van vrijwel alle stoffen of cellen die je uit bloed kunt bepalen”) 
vertelt zo enthousiast over zijn werk dat je opeens alles wil weten over 
antistoffen, enzymen en het membraanskelet van bloedcellen. Je kunt je 
voorstellen dat hij een gewaardeerd opleider is. Toch gaat hij zich nu wijden 
aan zijn andere passie: de kunst.

Paul Franck: bevlogen alleskunner is met pensioen

Aanleiding voor het gesprek is dat Paul met pensioen gaat. In Nederland is hij dé des- 

kundige op het gebied van de membraan van pathologische (zieke) rode bloedcellen. 

En internationaal heeft hij aanzien verworven met de oprichting van het Nederlands 

Referentielaboratorium en de ontwikkeling van een wereldstandaard voor de bepaling 

van de 7 algemene enzymen van de klinische chemie. Maar we beginnen bij het begin.

De keuze

“Op de middelbare school vond ik biochemie leuk, onder andere door een inspirerende 

biologieleraar. Maar ook omdat ik die biochemische processen in de cel in plaatjes 

voor me zie. Ik ben ook kunstenaar, een beelddenker. Maar mijn vader was onder-

nemer en vond biochemie vaag. Hij vroeg: ‘Wat dóe je daar nu mee?’ Daar had ik 

geen antwoord op. Ik had het gevoel dat ik bedrijfskunde moest gaan doen of ook 

ondernemer worden. Maar toen ik na een beroepskeuzetest nog geen duidelijk 

antwoord kreeg over wat ik moest gaan studeren, dacht ik: “Ze kunnen me allemaal 

de pot op, ik ga biochemie doen!” 

De deskundige
Aan de Rijksuniversiteit van Utrecht promoveerde Paul op de membraan van  

pathologische rode bloedcellen, waaronder die van sikkelcellen. “Door de soepele 

vervormbaarheid van het membraanskelet - de structuur onder het buitenste 

‘schilletje’ van een rode bloedcel - kan die cel door de kleinste haarvaten bewegen. 

Als hier een foutje inzit, dan gaan de cellen kapot en krijg je bloedarmoede.  

Dit kun je deels onder de microscoop aantonen en deels met een speciaal apparaat 

waarmee je die membraanvervorming meet. Bij onbegrepen bloedarmoede kan ik 

snel zien of dat aan een afwijkend membraan ligt. Ik doe daarmee de diagnostiek 

voor ziekenhuizen in Nederland.”

De drijfveer
Paul heeft zijn werkende leven in LabWest, locatie HagaZiekenhuis als een mooie  

tijd ervaren. Mooi omdat hij makkelijk aan zijn vader kon uitleggen dat het goed  

was wat hij deed: elke dag 1500 patiënten de uitslag van hun bloedonderzoek 

verstrekken zodat de dokters verder kunnen. “Ik ben steeds meer gaan zien dat ik 

het voor de patiënten doe. Ik ben ook 8 jaar medisch manager geweest, maar daar 

had ik op een gegeven moment genoeg van. De patiënten, díe zijn mijn drijfveer 

geweest om het zolang vol te houden.”

Het levenswerk
Het meest trots is hij op zijn leidende rol 

bij de oprichting van het Nederlands 

Referentielaboratorium voor Enzymen 

(NRE), onderdeel van LabWest. Je kunt 

het zien als zijn levenswerk. Paul heeft 

ervoor gezorgd dat 19 laboratoria in 

Zuid-Holland dezelfde normaalwaarden 

gingen hanteren bij de bepaling van de 

enzymen. “De referentiewaarden van  

de bepaling noemen wij dat. Daarvoor 

deed elk lab dat op zijn eigen manier.  

Je kreeg in verschillende ziekenhuizen 

dus verschillende uitslagen van dezelfde 

patiënt.” Paul publiceerde zijn verhaal  

in het vakblad Clinical Chemistry en  

dat artikel leidde ertoe dat hij met 10 

internationale collega’s een wereld-

standaard ontwikkelde voor de bepaling 

van de 7 algemene enzymen ALAT, 

ASAT, ALFO, Amylase, CK, GGT en LDH. 

De oprichting van het NRE lag hieraan 

ten grondslag. Dit lab kent met die 

standaardmethoden de juiste waarden 

toe aan ijkpreparaten, die over de hele 

wereld gebruikt worden om de analyse-

apparaten op elkaar af te stemmen.  

Op die manier zijn de uitslagen uit  

Den Haag gelijk aan die van Berlijn, 

Tokyo en Buenos Aires.

De kunstenaar
Nu Paul-de-klinisch-chemicus met 

pensioen is, krijgt Paul-de-kunstenaar 

eindelijk meer ruimte. Enthousiast laat 

hij portretten op zijn telefoon zien die 

hij met potlood heeft getekend. “Ik ben 

altijd met kunst bezig geweest. Ik teken, 

beeldhouw en schilder, en ga dat nu 

meer doen. Ik geef ook lezingen over 

kunst. Dat deed ik o.a. voor de mede-

werkers van het laboratorium op mijn 

verjaardag. Het gebeurde onder het 

motto “geen gebak bij de koffie, maar 

kunst met een borrel”. Tijdens mijn  

afscheidssymposium gaf ik een lezing 

over het verband tussen de ziekte van 

de schilder en de stijl van zijn kunst.  

Zo heb ik iets teruggeven aan de 

aanwezigen; dat vind ik leuk.”

“De patiënten, díe zijn mijn 
drijfveer geweest om het 
zolang vol te houden.”

Afgelopen jaar is er druk gewerkt aan de 

vervanging van deze apparatuur. Op elke 

locatie heeft een enthousiast team de 

bepalingen grondig gecontroleerd en de 

uitslagen vergeleken met de huidige 

appratuur. Daarnaast hebben ze er voor 

gezorgd dat alle collega’s ingewerkt zijn. 

Dit alles om er zeker van te zijn dat de 

apparatuur goed gaat werken.

Op de locaties Burg. Banninglaan en 

Lijnbaan zijn de analyzers op 30 januari 

in gebruik genomen. De locatie Leyweg 

volgde iets later op 16 mei. Voor het 

laboratorium kunnen de verschillen in 

werkwijze tussen de huidige en nieuwe 

Op de meeste LabWest locaties hebben we een transfusielaboratorium.  
Hier wordt de bloedgroep en screening voor een patiënt bepaald. Wanneer 
een transfusie nodig is wordt hier vervolgens een compatibele eenheid bloed 
geselecteerd en uitgegeven. Een groot deel hiervan wordt geautomatiseerd 
uitgevoerd met onze transfusie-analyzers.

Overgang naar nieuwe transfusie  
apparatuur 

Screening valproïnezuur en drugs  
in urine voor Parnassia

apparaten soms groot zijn. Op alle 

locaties gaan we er echter duidelijk  

op vooruit. De apparaten zijn makkelijk 

te gebruiken en bovendien sneller. 

Daarnaast kunnen we meer bepalingen 

geautomatiseerd uitvoeren, waardoor  

er minder handmatig werk nodig is. Dit 

zorgt ook weer voor een versnelling van 

het transfusieproces.

Het doel is natuurlijk dat aanvragers 

weinig of niets merken van de overgang 

naar de nieuwe apparatuur. In dit geval 

zal het alleen te merken moeten zijn aan 

kortere doorlooptijden.

Nauwe samenwerking met de Apotheek 

Haagse Ziekenhuizen (AHZ)  en Parnassia 

én locatie-overstijgende inspanningen 

van ICT, analisten, bloedafname en 

leiding hebben deze overgang mogelijk 

gemaakt. Het validatie- en implemen-

tatieteam dankt alle hierbij betrokken 

collega’s voor de goede samenwerking. 

Ter verduidelijking:  de overige genees-

middelbepalingen voor Parnassia en  

alle aanvragen vanuit de ziekenhuizen 

blijven uitgevoerd worden door de 

Apotheek Haagse Ziekenhuizen.
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Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in 
de gehele Europese Unie. Deze nieuwe wet, afgekort met de AVG, beschermt 
en versterkt de privacy van mensen en legt meer verantwoordelijkheid bij 
organisaties die te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens. 
De AVG vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

LabWest werkt conform de AVG en heeft 

haar informatiebeveiligingsbeleid daarop 

ingericht.

Zo worden mails vanuit LabWest naar 

zorgverleners en externe partijen die 

privacy- en bedrijfsgevoelige gegevens 

bevatten beveiligd gemaild. Onder 

privacygevoelige gegevens verstaan  

we onder andere: persoonsgegevens, 

BSN-nummers, lab uitslagen en bijlages 

bij mails. Om beveiligd te mailen  

maakt LabWest gebruik van ZIVVER,  

een beveiligd mailprogramma en van 

Zorgmail.

Heeft u hier vragen over, stuur dan een 

mail naar: secretariaat@labwest.nl.


