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Eindhoven, 19 april 2021 | Als een patiënt wordt opgenomen in het Catharina Ziekenhuis moet zo 

snel mogelijk worden vastgesteld of de patiënt COVID-19 heeft of niet. Naast een PCR-sneltest 

gebruikt het ziekenhuis hiervoor sinds de eerste golf vorig jaar ook de zogenoemde CoLab-score. 

De CoLab-score wordt berekend op grond van de veranderingen die het coronavirus veroorzaakt in 

het bloed. Dit algoritme wordt al succesvol gebruikt in meerdere ziekenhuizen in Nederland. 

Onlangs heeft de Europese Unie een subsidie toegekend van 150 duizend euro om de invoering van 

de CoLab-score ook in ziekenhuizen in Europa te versnellen.  

 

De CoLab score is ontworpen door onderzoeker ir. Ruben Deneer van de Technische Universiteit 

Eindhoven (TU/e) en klinisch chemicus dr. Arjen-Kars Boer van het Catharina Ziekenhuis. Boer: “Op 

het hoogtepunt van de coronapiek vorig jaar kregen wij de vraag of er geen snellere test was om 

COVID-19 uit te sluiten. Op de Spoedeisende Hulp is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten of 

een patiënt coronapositief is of niet. Daarvoor zijn we gaan kijken naar de informatie die we al 

hadden. Bij patiënten die op de SEH binnen komen, wordt namelijk standaard bloed afgenomen voor 

een zogenoemde quickscan. Hun bloed wordt op maar liefst 30 verschillende waarden getest. We 

vroegen ons af of er in hun bloed soms subtiele veranderingen aanwezig waren die kenmerkend zijn 

voor COVID-19. Konden we niet een soort direct herkenbare streepjescode vinden? En ja, dat blijkt 

dus te kunnen!” 

 

Europese unie 

Samen met het bedrijf Gaston Medical wordt nu hard gewerkt om de CoLab-score klaar te maken 

voor de Europese markt. Deneer: “Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, omdat elk ziekenhuis 

andere tests uitvoert op de SEH. Maar dat deel gaan we nu ‘slimmer’ maken zodat ziekenhuizen het 

sneller kunnen invoeren.” Daarnaast wordt de subsidie van de Europese Unie gebruikt om de 

gevoeligheid van de CoLab-score om COVID-19 op te sporen nog verder te verbeteren.   

 

De subsidie is afkomstig van het COVID-X programma dat als doel heeft om COVID-19 te verslaan met 

data-oplossingen. COVID-X wordt gefinancierd door de Europese Unie binnen het Horizon 2020 

programma. Er werden 112 aanvragen ingediend. Slechts 15 werden gehonoreerd, waarvan één in 
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Eindhovense corona-uitvinding gaat internationaal 



Nederland. Het COVID-X-programma streeft ernaar om data-oplossingen in negen maanden klaar te 

maken voor de Europese markt.  

Einde nieuwsbericht 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht: Mediarelaties Catharina Ziekenhuis, telefoon  

+31 (0)40 239 84 92. Na 17.00 uur kunt u contact opnemen met Roel Rambags +31 (0)6 811 03 558. 

 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis dat zich bevindt in 

het hart van het dichtbevolkte en economisch sterke Zuidoost-Brabant. Naast de reguliere basiszorg 

biedt het ziekenhuis – vanwege het ontbreken van een academisch ziekenhuis op korte rijafstand- 

hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau.   

 

Landelijk is het Catharina Ziekenhuis bekend om haar behandelingen van kanker en hart- en 

vaatzieken en fungeert het ziekenhuis als een centre of excellence en last resort op het gebied van 

onder meer endeldarmkanker, borstkanker, buikvliesuitzaaiingen bij dikke darmkanker, 

hartritmestoornissen, hartklepinterventies en slokdarmaandoeningen. 

 

Ook de onderzoekkracht van het Catharina Ziekenhuis is omvangrijk. Dat levert met enige regelmaat 

baanbrekende resultaten op. Zo dotteren cardiologen in heel de wereld - conform de richtlijn - 

volgens een methode die enkele jaren geleden in het Catharina Ziekenhuis is ontwikkeld. Medisch 

specialisten blijven continu onderzoeken hoe de zorg nog beter, patiëntvriendelijker en doelmatiger 

kan. De impactfactor van het wetenschappelijk onderzoek is groot en behoort tot de top van de 

topklinische ziekenhuizen in Nederland. Het Catharina Ziekenhuis werkt daarbij samen met de 

Technische Universiteit Eindhoven en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Als een gevolg 

van deze samenwerking zijn 14 hoogleraren in het ziekenhuis werkzaam.   

 

Daarnaast werken ruim 200 medisch specialisten, 1.100 verpleegkundigen en meer dan 2.400 andere 

gedreven medewerkers dagelijks hard om voor hun patiënten het Catharina Ziekenhuis een nog beter 

en gastvrijer ziekenhuis te maken. 

 

www.catharinaziekenhuis.nl 

 

Santeon 

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open 

samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Om tot deze 

vernieuwing te komen, vergelijken de professionals van de Santeon ziekenhuizen systematisch 

behandelingen en resultaten. Hiermee brengen ze de onderlinge variatie terug waardoor de kwaliteit 

van zorg in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. De waarde voor de patiënt staat 

hierbij centraal.  

 

http://www.catharinaziekenhuis.nl/


Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 26.600 medewerkers, waarvan 1.580 specialisten. 1 op de 8 

patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis. 

 

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina 

Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, 

Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in 

Utrecht/Nieuwegein.  

 

Santeon, samen voor vernieuwing. 

 

www.santeon.nl 

 

http://www.santeon.nl/

