Elke patiënt verdient een complete
en betrouwbare diagnose
A. Leyte en N. Vreeswijk

De aandacht van de politiek om zorgkosten te besparen door verbeterde diagnostiek leidt tot
een fusiegolf onder medische laboratoria. Was de laboratoriumwereld tien - vijftien jaar geleden
nog sterk gericht op het invoeren van nieuwe testmogelijkheden en optimalisatie van kwaliteit,
nu gaat het vooral om efficiency en lage kosten. Hoe zorg je dat er een goede balans is tussen
optimale dienstverlening en lage kosten? Is een fusie of overname in dat geval altijd de beste
keuze? De OLVG laboratoria en Sanquin Diagnostiek BV kiezen voor de samenwerking en
bieden een nieuwe dienstverlening aan: OLVG Sanquin Labcombinatie.
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Samenwerking met behoud
eigen identiteit
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Elke patiënt complete en betrouwbare diagnostiek.

Speerpunten OLVG Sanquin Labcombinatie.
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Responstijden

Hoofdgebouw Sanquin aan de Plesmanlaan in Amsterdam met de koerier.

Wat levert deze samenwerking
op voor de patiënt?

Vervoer monsters en
uitslagverwerking:
-

-

Service van OLVG Sanquin
Labcombinatie
-

-
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Toekomst complexe
diagnostiek

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar dr. A. Leyte,
klinisch chemicus directeur a.i. OLVG Laboratoria B.V. i.o.
of naar N.J. Vreeswijk, directeur Sanquin Diagnostiek B.V.
Sanquin Diagnostiek B.V.

OLVG
-

Over de auteurs:
Anja Leyte, Leiden, 1959
Studeerde biologie aan de Vrije
Universiteit en Universiteit Leiden. Na haar
promotieonderzoek bij het voormalig CLB
(1991) aan factor VIII en Von Willebrand
factor werkte zij eerst als postdoc en volgde
daarna de opleiding tot klinisch chemicus
in het AMC. In die functie werkte ze in het
voormalig Slotervaart ziekenhuis en vanaf
2000 in OLVG, met als aandachtsgebied
hematologie. Tot 2017 was ze voorzitter
van de Unit Klinische Chemie in het OLVG.
Op dit moment leidt als directeur a.i.de
verzelfstandiging van lab activiteiten van het
OLVG naar OLVG Laboratoria B.V.
A.Leyte@olvg.nl
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Nico Vreeswijk, Leiden, 1958
Is algemeen directeur Sanquin Diagnostiek
B.V. Van 1979-1986 werkte hij als analist op
een klinisch chemisch laboratorium van het
Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Daarna
was hij werkzaam bij het voormalig CLB
in Amsterdam, de Bloedbank Leidsenhage
en Gamma Biologicals Nederland. In 2001
werd hij manager Relatiebeheer voor de
divisie Diagnostiek en Bloedbank van
Sanquin. n.vreeswijk@sanquin.nl

OLVG aan het Oosterpark en de Jan Tooropstraat in Amsterdam Oost en West.

Nieuws
“De darm is het mooiste orgaan dat we hebben”

Dit bericht is ingekort. Voor het gehele bericht, kijk op
de website van Universiteit Utrecht
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