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’ Waarom heb je gekozen voor Biologie en 
medisch laboratoriumonderzoek?
Wat mij aansprak, was de mix van biologie en 
scheikunde met een vleugje zorg. Binnen de stu
die Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 
kon ik uiteindelijk tussen vier richtingen kiezen: 
klinische chemie (ziekenhuisanalyses), microbio
logie (gericht op bacteriën), medische biochemie 
(onderzoek op het gebied van erfelijkheidsleer en 
biochemie gericht op mensen) en biotechnologie 
(onderzoek gericht op planten en voeding). Ik heb 
voor medische biochemie gekozen en heb er geen 
moment spijt van gehad!

( Bij wat voor soort bedrijven kun 
je met jouw opleiding terecht?
Dat is eigenlijk heel breed: bij onderzoeksgroepen 
op universiteiten en in academische ziekenhuizen, 
maar bijvoorbeeld ook bij farmaceutische en che
mische bedrijven, of de voedingsindustrie.

) Wat doe jij voor werk?
Ik werk bij wat de ‘analyseontwikkelingsgroep’ 
wordt genoemd van het bedrijf Abbott Biologicals. 

Wij ontwerpen en ontwikkelen nieuwe laborato
riumtesten. Zo kunnen we steeds beter contro
leren of onze medicijnen aan de eisen voldoen 
– en dat zonder proefdieren! Vroeger heette het 
bedrijf Solvay, maar we zijn overgenomen door 
het Amerikaanse bedrijf Abbott. Een farmaceu
tisch bedrijf dat onder andere de griepprik maakt  
(In flu vac®).

* Welke vaardigheden en eigenschappen heb 
je voor deze functie nodig?
Je moet het leuk vinden om in een lab te werken en 
verslagen te schrijven. Bovendien moet je nieuwe 
testen kunnen verzinnen en dus wel crea tief zijn. 
Verder moet je om mensen geven, want waar jij 
aan werkt, wordt uiteindelijk bij echte mensen 
ingespoten. En dat vraagt natuurlijk ook om een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel.

+ Waarom heb je voor dit bedrijf gekozen?
Bij Abbott is veel ruimte voor onderzoek en ont
wikkeling, en het is er nooit saai! Normaal duurt 
de ontwikkeling van een nieuw medicijn wel tien 
jaar. Met de griep en de griepprik heb je maar 
een half jaar om een medicijn te maken. Want 
naast de griep in onze winter, maken we ook de 
griepprik voor de andere kant van de wereld, 
waar het winter is als wij zomer hebben! Maar 
de griep die dan daar heerst, is nooit helemaal 
dezelfde als de griep die bij ons heerste. En dus 
moet het griepvaccin ook elke keer weer net iets 
anders zijn.
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