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Traceerbaarheid en automatisering

Minder administratie, goede traceerbaarheid, betere manage-

mentinformatie. Deze kwaliteitsverbeteringen zijn de belangrijk-

ste winst van een Laboratory Information Management System

(LIMS). Belangrijk bij de invoering zijn een zorgvuldig keuzetra-

ject, een projectmatige implementatie en draagvlak op de labo-

ratoriumvloer.

Een laboratorium dat zijn werkprocessen
wil ondersteunen met een softwarepak-
ket gaat meestal op zoek naar een Labo-
ratory Information Management System
(LIMS). Ook het voldoen aan Good Manu-
facturing Practice, de General Food Law
of ISO 17025 kan een reden zijn om te
kiezen voor een LIMS.
Bij de selectie zijn de functionele eisen

zelden van doorslaggevende betekenis.
De functionaliteiten van de verschillende
systemen zijn vergelijkbaar. Het karakter
van het laboratorium (QC, R&D, com-
mercieel) en specifieke eisen van de sec-
tor (Feed en Food, Gezondheidzorg, Far-
ma) bepalen welke leveranciers een goe-
de oplossing kunnen leveren. Keuzefac-
toren zijn in de praktijk vaak een optel-
som van goed meetbare argumenten als
prijs of voorwaarden en meer subjectieve
waarden als cultuur van de leverancier

(‘klik’ tussen verkoper en beslisser) of
intern ICT-beleid.

Winst
LIMS wordt tegenwoordig steeds vaker
gezien als onderdeel van geïntegreerde
automatisering en niet meer alleen als
software voor het laboratorium. De uit-
komst van een return on investment-
berekening levert, indien alleen naar het
laboratorium wordt gekeken, dan ook
zelden een positief resultaat op. De
meeste winst zit in kwaliteitsverbeterin-
gen als gestructureerde rapportages,
automatische facturatie, waterdichte tra-
ceerbaarheid, (management)overzich-
ten, minder administratie, integratie van
data met andere systemen en beheers-
baar specificatiebeheer. Belangrijk voor
het slagen van LIMS is in elk geval draag-
vlak bij de laboratoriummedewerkers.

Hoe kies ik?
Bedrijven hebben de keus om zelfstandig
het keuzetraject (tabel) te doorlopen of

specialisten in te huren voor scans, selec-
tiebegeleiding en als projectleiders voor
de implementatie. Gezien de complexi-
teit van het keuzeproces en het gebrek
aan ervaren medewerkers die ook be-
schikbaar zijn, spelen consultants hierbij
een steeds belangrijkere rol.
Is het besluit tot de aanschaf van een
LIMS eenmaal genomen, dan volgt het
selectieproces:
1. Zorg voor een duidelijke scope van het

project, te bepalen met een (quick-)
scan: Welke doelen zijn in welke volg-
orde van belang? En is LIMS de beste
manier om die doelen te realiseren?
Als het enige doel het voorkomen van
typefouten is, dan is een typecursus
een goedkopere oplossing. 

2. Beschrijf de huidige en gewenste situ-
atie, stel een ‘Pakket van Eisen’ op en
voer de selectie uit. Gebruikelijk is het
opsturen van dat pakket aan moge-
lijke leveranciers. Op grond van hun
reactie krijgen een aantal leveranciers
de mogelijkheid voor een demonstra-
tie, waarna de voorkeur wordt
bepaald. Belangrijk is om bij de
demonstratie toekomstige gebruikers
uit te nodigen en ruimte te reserveren
voor vragen.

3. Na de definitieve keuze worden
contracten getekend voor aanschaf en
onderhoud. Daarna kan de implemen-
tatie beginnen, eventueel aan de hand
van een projectaanpak van de leveran-
cier. Het is wenselijk aan het begin

Wat levert LIMS op?

De meeste winst zit in
kwaliteitsverbeteringen

Een LIMS, Laboratorium Informatie Management Systeem,
wordt gebruikt in het laboratorium voor het ondersteunen
van de dagelijkse werkprocessen, de administratie, bewa-
king productkwaliteit, facturatie en accreditering.
Vaak vindt geautomatiseerde dataoverdracht plaats tussen
meetinstrumenten en LIMS. Ook dataoverdracht naar andere
software, zoals systemen voor productie (MES), financiën,
logistiek, planning en specificatiebeheer.
Tevens valideert en autoriseert LIMS laboratoriumgegevens.
Het systeem controleert automatisch of producten aan voor-
af gedefinieerde grenzen voldoen, ook klantspecifiek. Aan-
gezien veel gegevens over productkwaliteit in LIMS zitten, is
dit systeem essentieel voor de traceerbaarheid van de pro-
ductkwaliteit bij een bedrijf. 

Goede redenen om aan LIMS te beginnen zijn: 
– Verbeterde administratieve ondersteuning.
– Niet meer overtypen en vermijden typefouten.
– Consistente informatie voor management.
– Traceerbaarheid, audit-trail.
– Flexibelere rapportage.
– Anticiperen op groei.
– Management bij exception (meer tijd voor structurele

verbeteringen en het oplossen van problemen).
– Ondersteuning bij klachtenafhandeling.
– Verbeterde productie van analysecertificaten.
– Elektronische mogelijkheden tot dataoverdracht met

andere systemen.
– Centraal beheer specificaties, methodes en procedures.
– Ondersteuning van accreditatie.

Wat is LIMS?
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van het project een scope-analyse te
maken met de leverancier om de haal-
baarheid van de oorspronkelijke wen-
sen te definiëren.

Vaak wordt de aanschaf van LIMS ge-
bruikt om tegelijkertijd verbeteringen
door te voeren in de organisatie. Een
mooi voorbeeld hiervan is dat laboratori-
um en productie samen met marketing
en sales één set van eisen moeten opstel-
len voor het beheer en gebruik van speci-
ficaties. Dat vraagt in de beginfase extra
inspanning op het vlak van projectmana-
gement en vooral voor het meekrijgen
van medewerkers voor een veranderende
manier van werken. Draagvlak en accep-
tatie, noodzakelijk voor succesvolle ver-
anderingen, moeten worden gecreëerd
op een manier die past bij de cultuur van
de organisatie.

Goed projectplan
Als in het selectietraject voldoende aan-
dacht is besteed aan de gewenste veran-
deringen in de werkprocessen, dan be-
staat de invoering van LIMS vooral uit het
uitvoeren van die afspraken. De uitda-
ging zit in het op het juiste moment vrij-
maken van de medewerkers met de juiste
vaardigheden.
In het laboratorium zal de applicatiebe-
heerder met zijn vervanger al snel inhou-
delijk verantwoordelijk zijn voor LIMS.
Daarnaast is een projectleider nodig voor
de relatie met de LIMS-leverancier, toe-
zicht op de financiën, bewaking van de
doorlooptijd en als klankbord voor de
applicatiebeheerder. Eén persoon kan
beide rollen vervullen, maar dat gebeurt
zelden. De LIMS-leverancier levert meest-

al een projectleider.
Ideaal is een implementatieplan gemaakt
door leverancier en klant samen. Dan
weet iedereen wat er gaat gebeuren. Zo-
lang de implementatie naar ieders tevre-
denheid verloopt, heeft het plan weinig
toegevoegde waarde. Alleen bij discussie
over aanpak of verantwoordelijkheden
speelt het een rol. Het maken van een
plan zorgt op zichzelf al voor een goede
afstemming en zo zorgt een goed pro-
jectplan voor zijn eigen overbodigheid.

Longlist
Wereldwijd zijn er meer dan 200 LIMS-
leveranciers.
LogicaCMG werkt met een longlist van
negen LIMS-leveranciers met tien syste-
men. De laboratoriummodules van MES-
pakketten zijn hierin niet opgenomen
omdat ze niet stand-alone worden ver-
kocht. SAP-QM is een extra mogelijkheid
indien de klant SAP heeft geïmplemen-
teerd.
Prijzen van licenties zijn lastig te vergelij-
ken vanwege verschillen in prijsstructuur,
interfacing prijzen, tarieven van diensten
en de noodzaak deze diensten in te hu-
ren. Kortingen maken vergelijken nog
lastiger. Voor een QC-laboratorium met
twaalf medewerkers of zeven gelijktijdige
gebruikers bedragen de aanbiedingen
circa € 35.000 - 70.000 zonder diensten
en zonder kortingen. 
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Selectie stappen
Fase Beschrijving

0. (Quick-)scan Overzicht krijgen van problemen, kansen en oplossings-
richtingen

1. Huidige situatie Beschrijf de huidige situatie (AS IS, IST).
2. Gewenste situatie Beschrijf de gewenste situatie (TO BE, SOLL)
3. Selectie document Vertaald de beide eerste beschrijvingen naar een document

waarop leveranciers kunnen aanbieden
4. Selectie procedure Welke stappen wil men doorlopen om tot een selectie 

te komen
5. Scope document Schrijf samen met de leverancier van het geselecteerde

pakket welke onderdelen van het selectie document wel en
welke niet en welke extra zullen worden gedaan.
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Het gebruik van een LIMS levert kwaliteitsverbeteringen in laboratoria.


