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Van bouw naar beter
Na een lange, gedegen voorbereiding en anderhalf jaar verbouwen is ons vernieuwde
laboratorium eindelijk klaar. Een resultaat om trots op te zijn! Hoe ziet dat nieuwe
lab er nu uit en welke verbeteringen zijn er aangebracht? U leest en ziet het hier.

Digitalisering
Digitalisering wordt steeds belangrijker; veel dingen gaan automatisch en
er staan steeds meer schermen in het
lab. Ook blijkt het digitaal inschrijven
essentiëel. Door monsters digitaal in
te schrijven wordt de foutkans heel erg
verkleind en het gaat ook nog eens
veel sneller. Ook is het voor labmedewerkers direct duidelijk wat de klant
wil. In het nieuwe lab wordt daarom
zoveel mogelijk digitaal gewerkt.

Efficiëntie
Tijdens het opstellen van het nieuwe labplan bleek één ding erg belangrijk: kortere
looplijnen. Minder muren, logische aansluitingen tussen afdelingen en overzichtelijke werkplekken. Zo ligt de afdeling immunologie, waar verreweg de meeste monsters worden onderzocht, nu veel dichter bij de afdelingen monsterverdeling en
lablogistiek. Hierdoor zijn er veel minder transportbewegingen. Dit werkt door op
de doorlooptijden, dat betekent dat u uw uitslagen sneller ontvangt.
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Innovatie
Het oude lab stamde uit 1992. Natuurlijk
heeft de ontwikkeling van het lab in die 25
jaar niet stilgestaan: er zijn nieuwe apparaten aangeschaft en de kennis is verbeterd.
Maar installaties als de koeling, verwarming
en de ventilatie waren toe aan een fikse
opknapbeurt. Dit leek al zó’n ingrijpende
verbouwing te worden, dat er werd gekozen
voor een volledige vernieuwing van het
laboratorium. Alles is op de schop gegaan,
maar nu is het GD-lab helemaal klaar voor
de toekomst.

Duurzaamheid
In zo’n groot lab staat duurzaamheid natuurlijk centraal. Op het lab is voor veel activiteiten warmte nodig. Deze warmte wordt teruggewonnen uit de ventilatielucht en hergebruikt. Ook de nieuwe mediakoeling draagt bij aan een duurzamer lab. De afdeling
mediabereiding gebruikt een doorgeefkoelcel richting bacteriologie. Hierin kunnen voedingsbodems worden geplaatst. Op de afdeling bacteriologie kunnen de medewerkers
door een glazen ruit precies zien wat er in de koeling ligt. Zo hoeven er geen deuren
meer open te staan. Dit voorkomt veel energieverlies en ook de looplijnen zijn korter.

Hygiëne
De vernieuwde sectiezaal is een stuk
ruimer opgezet en biedt de mogelijkheid om meer secties tegelijk te doen.
Er is een koelruimte, waar voor sectie
aangeboden dieren koel kunnen worden bewaard. De nieuwe sectietafels
zijn verrijdbaar en van rvs, dat goed
en gemakkelijk te reinigen is. Ook is
het digitaliseringsproces op deze afdeling in volle gang. De sectiezaalmedewerkers en de pathologen kunnen nu
beter, sneller en hygiënischer werken.

Betrouwbaarheid
Wandelend door de gangen blijkt er
één ding: betrouwbaarheid is belangrijk. Het nieuwe lab heeft veel accreditaten en is aantoonbaar betrouwbaar. Jaarlijks toetst een extern
bureau het laboratorium en eventueel
daaruit voortkomende adviezen neemt
GD ter harte. Zo blijven we doorlopend verbeteren.
Voor het GD-lab draait alles om het zo
snel en betrouwbaar mogelijk onderzoeken van monsters voor de klant.
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