
 

Fenelab Consortium COVID-19 gaat verder als 1st LAB Consortium 
 

Vlaardingen, 24 februari 2022 – Fenelab Consortium COVID-19, een consortium van een groep hoog 

volume laboratoria, gaat verder als 1st LAB Consortium. Het consortium is na het ontstaan van de 

coronacrisis opgericht om extra capaciteit voor PCR tests te bieden. Het consortium heeft inmiddels 

bewezen een hoogwaardige en schaalbare oplossing te kunnen bieden voor hoge capaciteit testen 

onder tijdsdruk. De nieuwe naam past bij de volgende fase in de ontwikkeling van de samenwerking 

van de deelnemende bedrijven. Als 1st LAB Consortium kunnen zij ook gezamenlijk 

laboratoriumcapaciteit bieden bij andere testvragen. De nieuwe naam benadrukt het unieke concept 

van een laboratorium consortium dat in staat is om in crisissituaties snel op te schalen. Het 1st LAB 

consortium opereert geheel onafhankelijk van branchevereniging Fenelab. 

 

In maart 2020 werd duidelijk dat er een sterk tekort ontstond in de testcapaciteit voor de PCR test. Na 

een inventarisatie onder haar leden vond Fenelab, de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria, 

een aantal bedrijven bereid om de helpende hand te bieden in de huidige pandemie. Hieruit ontstond een 

consortium dat als één loket fungeert voor het verwerken van de COVID-19 testen. Na een jaar COVID-19 

testen heeft de Rijksoverheid in januari 2022 PCR testcapaciteit aanbesteed bij het consortium voor een 

aantal GGD-regio’s. 

 

Snel opschalen van testcapaciteit 

Het 1st LAB Consortium kan haar huidige testcapaciteit op basis van de vraag, opschalen naar 27.000 tests 

per dag. Hiermee biedt het consortium de Nederlandse testcapaciteit overloop capaciteit om snel op te 

schalen. Met hun samenwerking in het kader van de COVID-19 testen hebben de consortiumpartijen laten 

zien dat zij gezamenlijk ook in staat zijn om snel hoogwaardige laboratoriumcapaciteit te kunnen bieden 

bij nieuwe en andere testvragen.  

 

Over 1st LAB Consortium 

Het 1st LAB Consortium is een maatschap van de onafhankelijke laboratoria Triskelion, Nofalab, Normec 

Biobeheer, NutriControl, Nutrilab en Merieux NutriSciences en de laboratorium IT-provider LabWing. De 

aangesloten laboratoria zijn allemaal actief in de Agro Food industrie en controleren op dagelijkse basis 

de voedselveiligheid. De laboratoria voeren dagelijks PCR tests uit en er is ruim voldoende capaciteit 

beschikbaar op de PCR-apparatuur. Het aangesloten IT-bedrijf zorgt voor het IT platform en alle data 

overdracht en de contacten met het CoronIT systeem. Het consortium exploiteert gezamenlijk een CEL XL 

(Centraal Extractie Laboratorium) in Vlaardingen. De PCR-testen worden onder accreditatie uitgevoerd. 

 

De naamsverandering zal in de komende periode worden doorgevoerd. Meer informatie is te vinden op 

www.hetcoronalab.nl en www.fenelab.nl.  

 

Nadere informatie voor de pers 

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met 

communicatie@1stLABconsortium.com. 
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