
 

Notulen regio overleg NVK-FAZ afdeling Noord 
Datum: 25 september 2018 

Plaats: Isala Zwolle 

 

Presentielijst 

 

Naam Instelling 

Willemien Katier MST 

Yvonne Olde Meijerink MST 

Berend Sikkema Nij Smellinghe 

Jan IJmker UMCG 

Lenneke Junier UMCG 

Anja Redjosentono – Maat Treant 

Caspar Korteweg Martini Ziekenhuis 

Letty Mentink Deventer Ziekenhuis 

Sabine Voortman Deventer Ziekenhuis 

Marleen Oude Vrielink ZGT 

Martin Swint MCL 

Sikke Koopmans MCL 

Jan Wieferink Gelre Ziekenhuis 

Jolanda Weemaes Gelre Ziekenhuis 

Frida Nicolai Isala Ziekenhuis Zwolle 

Janneke Ogink Isala Ziekenhuis Zwolle 

Janine Slootstra Isala Ziekenhuis Zwolle 

Henri Robben Isala Ziekenhuis Zwolle 

Rinie Baan Isala Ziekenhuis Zwolle 

Ceraya Mondria Isala Ziekenhuis Zwolle 

Henk de Vos Isala Ziekenhuis Zwolle 

Ellen Brummel Isala Ziekenhuis Zwolle 

 

 

Voorzitter: Henk de Vos, Isala Ziekenhuis Zwolle 

Notulist: Ellen Brummel, Isala Ziekenhuis Zwolle 

 

Opening: Na de lunch opent Henk, om 13.00 uur, de vergadering en heet iedereen 

welkom. 

Vervolgens stelt iedereen zich even voor. 

 

Vaststellen volgende vergaderlokatie: 

Enschede wil het volgende overleg organiseren, Willemien laat nog horen of dit gaat 

lukken. 

 

Vaststellen agenda: 

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd. 

 

Bespreken notulen: 

Bij de vaste agenda punten: 
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 Caspar geeft aan dat het Martini de veegproeven op de HPLC met UV detector 

doet, dus niet het UMCG. 

 Martini doet de methylfenidaat zelf.  

 Jan Wieferink zegt dat methylfenidaat in plasma heel stabiel is. Ze hebben 

houdbaarheidsonderzoek gedaan en het kan in de koelkast bewaard worden. 

 

Verenigingszaken: 

Henri geeft aan dat op de ALV een nieuwe voorzitter is gekozen. 

 

In het voorjaar is een jongeren dag geweest, het plan is om dit iedere 2 jaar te 

organiseren. 

 

Het bestuur is druk met de AVG (privacy wet). 

 

De nieuwsflits is ook een nieuw item. 

 

Er wordt binnenkort een themamiddag over ISO georganiseerd. 

 

Er staat weer een hoofdanalisten overleg gepland. 

 

Utrecht maakt een nieuwe “Extract” dat waarschijnlijk nog dit jaar, digitaal, verschijnt. 

 

Willemien vertelt over de nieuwe opleidingen. De opleiding is gesplitst in een TDM/Tox 

gedeelte, toxicologie praktijk gedeelte en een farmaceutisch gedeelte. 

Afgelopen jaar zijn alle 10 deelnemers aan de farmaceutische opleiding geslaagd. Er 

waren wat opstart problemen, maar dat is voor de TDM/Tox opleiding die in januari 

begint opgelost. 

Je kunt je nog opgeven voor de opleiding die in januari begint. 

Ook is er nog plek op de Tox praktijkcursus van dit najaar. 

 

Vaste agenda punten: 

Analytische zaken: 

Willemien geeft aan dat ze een nieuwe UPLC met UV detector hebben, wie heeft er 

methoden voor het bepalen van psychofarmaca, benzodiazepinen en anti-epileptica? 

Martini heeft een voorschrift voor benzodiazepinen, dat sturen ze op. De psychofarmaca 

gaan op de LCMS. 

Apeldoorn doet de bepalingen op LCMS, maar zal hun voorschriften opsturen.  

 

Apeldoorn heeft een nieuwe LCMS, een TQXS, die is heel erg gevoelig. En wordt 

gebruikt voor drugstesten, o.a. in speeksel en adem. Tijdens de Waters gebruikers dag 

zal Jan of Luthea hier een presentatie over houden.  

 

Jan Wieferink meldt dat ze een bepaling hebben die ook dexamfetamine en dexritalin 

kan bepalen, de R en S vormen zijn te scheiden, een publicatie volgt. 

Ze hebben immunoassays voor Ritalin, Oxycodon, Fentanyl en Tramadol. 
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Henri verteld dat Zwolle een Phenibut intoxicatie heeft gehad. Er zijn bij de patiënt 

verschillende monsters genomen, waarvan op de LCMS het gehalte is bepaald. De 

halfwaardetijd blijkt 12 uur te zijn.  

Ook Leeuwarden heeft al phenibut intoxicaties gehad. 

 

Marleen vraagt of er meer mensen zijn die problemen hebben met de paracetamol op de 

Cobas, zij scoren bij de KKGT erg laag. Deventer herkent dit probleem en weet dat alle 

Roche deelnemers aan de KKGT laag scoren. Dit ligt aan de matrix die de KKGT 

gebruikt, andere monsters geven geen problemen. 

 

Berend mag een nieuwe Titrino aanschaffen, maar Methrom is erg duur, weet iemand 

andere merken die bevallen? Mettler en Radiometer leveren ook soortgelijke machines. 

Welke spectrofotometers bevallen anderen goed? Genoemd worden: Shimadzu, Agilent 

en Perkin Elmer. 

 

Henri vraagt wie er nicardipine bepaalt; niemand. 

 

Jan IJmker vertelt dat pakjes die ze krijgen niet altijd op de juiste manier verstuurd 

worden. Voor het UMCG betekent gekoeld versturen in bevroren toestand. Anderen 

melden dat de Farmacopee eis voor koel betekend tussen 2 en 8 °C. 

 

Marleen vraagt of iemand zelf deeltjes telling doet. Martini heeft een apparaat in 

bestelling en Isala overweegt er een aan te schaffen. 

 

Kwaliteit: 

De vorige keer had alleen het UMCG een ISO-certificaat; Nu hebben ook Isala, Gelre, 

Deventer, MST en Martini de ISO. 

Emmen en Leeuwarden zijn bezig met ISO. 

ZGT en Drachten hebben GMP. 

 

Martini heeft een opmerking gekregen dat ieder normelement elk jaar geaudit moet 

worden. Ze hebben dit opgelost door een vragenlijst met alle normelementen te maken 

en iedere analist doet een gedeelte van de lijst. Dit wordt samen gevoegd en als 

auditrapport gedocumenteerd. 

 

Deventer vraagt hoe andere labs omgaan met pipet kalibratie. 

In Apeldoorn en bij het UMCG komt een externe firma op locatie. 

Martini en Isala controleren 3 keer per jaar zelf en sturen 1 keer per jaar op. 

Isala maakt onderscheid tussen kritische en niet kritische pipetten. 

 

Chemisch afval en milieu: 

Geen mededelingen. 

 

Standaarden: 

Henri meldt dat Isala een importontheffing voor opiaten heeft. Ook Apeldoorn heeft dit. Er 

hoort een jaarlijkse controle bij en heel veel administratie. 
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Houdbaarheidsonderzoeken: 

Gaat overal gewoon door. 

 

Rondvraag: 

Letty vraagt wie er meedoet aan rondzendingen voor kiemgetalbepaling. Martini doet 

mee met LCG en Hygene. Ze hebben hun bepaling gevalideerd. Ook Biomerieux heeft 

testen. 

 

Martini vraagt of iemand controle op het afsluiten van parenteralia doet.  Zwolle doet 

deze lekdichtheidstest en zal dat zo op het lab laten zien. 

 

Na een pauze houdt Henri een presentatie over ICP en Henk over farmaceutische 

kwaliteitscontrole. 

 

Om 15.45 sluit Henk de vergadering. 

 

Er volgt een rondleiding op het laboratorium. 

 

 

 

 

 

 


