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SHO sorteert voor op de toekomst  

VELP - SHO is begin vorig jaar toegetreden tot Unilabs, Europees marktleider van diagnostische 

diensten. Efficiënte productie en werkprocessen zijn belangrijk om de zorg in Nederland betaalbaar  

te houden om deze reden sluit SHO, centra voor medische diagnostiek, komende zomer haar 

laboratorium in Velp.  De analyses van de monsters worden uitgevoerd op de Unilabs Nederland 

locaties Enschede en Utrecht. De dienstverlening aan de huisartsen, zorginstellingen, verloskundigen 

en andere zorgverleners in de regio Gelderland blijft in stand. Ook de zogeheten frontoffice van het 

diagnostisch centrum blijft behouden voor de regio; de klanten houden hun vertrouwde 

contactpersonen en vakspecialisten.  

Investeren in innovatie 

De verplaatsing van de monsteranalyse is onderdeel van de integratie en reorganisatie van de 

Nederlandse vestigingen van Unilabs Nederland. Directeur Cor van Luik: “De medische laboratoria 

hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hightech fabrieken vol dure apparatuur. Diagnostiek 

wordt steeds belangrijker in de zorg. Om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en te voorzien 

in de veranderende vraag, moeten we blijven investeren. Daartoe gaan we de activiteiten van onze 

laboratoria beter op elkaar afstemmen, combineren en verder optimaliseren. Te denken valt aan 

verbreding en verdieping van de dienstverlening door nieuwe vormen van diagnostisch onderzoek, 

meer maatwerk (personalised medicine), dna-onderzoek en dergelijke. In de nabije toekomst zal 

door onder andere kunstmatige intelligentie (AI) meer mogelijk zijn met bloedonderzoek. Deze 

strategie vergt een bepaalde schaal in verband met de benodigde investeringen, kennis en data.” 

Dienstverlening blijft als vanouds 

Zoals vermeld heeft de sluiting van het laboratorium van SHO in Velp geen negatieve gevolgen voor 

onze klanten. Simpel gezegd gaat alleen het bloed ergens anders heen. Het lab is slechts een klein 

deel van de organisatie. De diagnostische dienstverlening blijft als vanouds, inclusief het fijnmazige 

netwerk van locaties voor bloedafname, functieonderzoek, echo’s, diabeteszorg, enz.  Van Luik: 

“Kleine veranderingen in de ‘techniek’, zoals aanvraagprocedures en de communicatie als gevolg van 

de voortschrijdende digitalisering, daargelaten, verandert er aan de voorkant niets. We blijven zeer 

actief in de regio. Waar nodig breiden we zelfs uit. Zie de recente opening van een nieuw 

diagnostisch centrum in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem en de op handen zijnde 

implementatie van het Smart Results Portal, een digitaal portaal waar patiënten zelf hun labuitslagen 

kunnen bekijken, voorzien van begrijpelijke duiding van medisch specialisten. Kortom, feitelijk is 

sprake van een herschikking van activiteiten waarmee we voorsorteren op de toekomst.” 

 



Adviesraad 

Van Luik beseft dat het besluit om het lab in Velp te sluiten met gemengde gevoelens ontvangen is. 

“Sommige huisartsen beschouwen het lab echt als ‘hun’ lab. Dat sentiment is begrijpelijk. SHO kent 

een lange geschiedenis en staat dichtbij de klanten. Dat blijft zo. We zijn en blijven met de 

huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners in gesprek. Ook de adviesraad, opgezet 

voor periodiek overleg en klankborden over de dienstverlening en ontwikkelingen in de diagnostiek, 

blijft gewoon bestaan.” 

En verder blijven Van Luik en zijn team werken aan het verbeteren van de afstemming en 

samenwerking met de ziekenhuizen, vanuit de gedeelde overtuiging dat hoogwaardige diagnostiek 

bijdraagt aan het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. 

 

 

 

 

 


