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De aanloop tot de de presentatie van het programma van
de 10e lustrumviering van de NVKC is meer dan twee
jaar geleden ingezet. Van het begin af aan was duidelijk,
dat het 50-jarig bestaan van de NVKC op grootse wijze
gevierd zou moeten worden, waarin zowel ruimte moest
zijn voor een terugblik op de historie, als voor een ade-
quate presentatie van de ‘state of the science’, met de
mogelijkheid van een extrapolatie naar de toekomst en
dat alles ingebed in een alomvattend sociaal programma
met ruime mogelijkheden om de coherentie tussen de
leden van de NVKC te bevorderen.
De ervaring van het organiseren van het XIIIe IFCC-
congres, nu tien jaar geleden in het Congresgebouw in
Den Haag, heeft weliswaar enig inzicht opgeleverd in
de algemene determinanten m.b.t. de organisatie van
een (wetenschappelijk) congres, maar is niet zonder
meer bruikbaar voor nationaal gebruik. De wijze van
participeren van ‘de industrie’ is nu eenmaal anders bij
een groot internationaal congres met een industriële ten-
toonstelling, dan bij een nationaal congres in een klein
land, waarbij een industriële tentoonstelling vooral een
cost center zou zijn i.p.v. een profit center. Maar zonder
een inzicht vooraf in de financiële inbreng van de indu-
striële sponsors is de omvang van een organisatiebudget

onbekend en waren er derhalve geen mogelijkheden om
verplichtingen aan te gaan voor het organiseren van een
programma dat voldeed aan de gestelde eisen.
Het Bestuur NVKC heeft het Bestuur van de Stichting
Lustrumcongres NVKC 50 jaar 1997 verzocht om de
organisatie van het 10e lustrumcongres op zich te ne-
men en heeft, zoals ook het Bestuur van de Noyons'
Stichting heeft gedaan, een renteloze lening met een ga-
rantie van gelijke omvang verstrekt. Met deze financiële
bodem is het gelukt om een groep van zeven hoofd-
sponsors uit de corporate members van de NVKC te
vormen, met wiens financiële inbreng een congres-
programma gepland kon worden van de omvang en van
een niveau dat het organiserend comité voor ogen had
en dit alles zonder dat de deelnameprijs voor de indivi-
duele leden een beperkende factor zou worden.
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Voorwoord

Jubileumcongres ‘50 jaar NVKC’

Vijftig jaar geleden werd de NVKC opgericht. De
NVKC is één der oudste verenigingen op het vakgebied
van de klinische chemie. Vijftig jaar oud, of ... vijftig
jaar jong?? Het is maar net hoe u het bekijkt!
Sedert de oprichting neemt de NVKC op diverse fronten
in nationaal en internationaal verband een vooraan-
staande plaats in. Vele leden zetten zich ‘met hart en ziel’
in voor de vereniging, voor de bevordering van de kli-
nische chemie in het algemeen en het optimaal doen
functioneren van het eigen laboratorium in het bijzonder.
Het vakgebied verandert voortdurend. Het inspelen op
nieuwe ontwikkelingen noopt beroepsbeoefenaren tot
alertheid. Strategisch inzicht, bevordering van weten-
schap en professionele deskundigheid zijn in dit ver-
band belangrijke peilers. 
Uit deze speciale editie van het Nederlands Tijdschrift
voor Klinische Chemie blijkt overduidelijk dat de we-
tenschapsbeoefening hoog in het vaandel staat geschre-
ven. Het imponerende overzicht van publicaties, met
name ook in diverse internationale wetenschappelijke
tijdschriften, onderstreept de hoge professionele eisen
die klinisch chemici stellen aan het beroep. De hoeveel-
heid posterabstracts in dit Jubileumnummer (106!)
vormt daarnaast een illustratie van het grote enthou-
siasme waarmee de klinische chemie anno 1997 in ver-
schillende settings wordt uitgeoefend. 
Het baanbrekende werk van onze voorgangers wordt
voortgezet ... Met jeugdig elan, op een eigentijdse wijze
worden voortdurend nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd. 

De Lustrumcommissie heeft in samenwerking met de
Wetenschapscommissie een uitgebreid wetenschappelijk
programma samengesteld. Naast plenaire lezingen zul-
len workshops worden georganiseerd om nieuwe ont-
wikkelingen voor het voetlicht te brengen.
Bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum spreek ik
gaarne de hoop uit dat het Lustrumcongres nieuwe im-
pulsen zal geven en een rijke bron van inspiratie zal zijn
voor de uitoefening van het vak in de komende jaren.
Naast de wetenschappelijke elementen is er een bijzon-
der gevarieerd scala aan festiviteiten die aan de viering
van het 10e Lustrum een ‘gouden glans’ zullen verle-
nen. Het is boeiend om het Jubileum ‘50 jaar NVKC’ te
kunnen vieren samen met de pioniers van het eerste uur
die het destijds zelf hebben meegemaakt. In het gedenk-
boek ‘Klinische chemie in Nederland; vijftig jaar
NVKC’, wordt een historisch overzicht gegeven van de
bewogen ontwikkelingen in de afgelopen periode.

Namens het bestuur wil ik mijn welgemeende dank
betuigen aan iedereen die op enigerlei wijze heeft
bijgedragen aan de organisatie en voorbereidingen van
de lustrumviering. Uw inbreng, inzet en betrokkenheid
was ronduit fantastisch; het lustrumcongres demon-
streert waartoe samenwerking kan leiden. Ik wens de
NVKC-leden een boeiend congres toe en een groots
feest dat nog lang in onze herinnering zal voortleven!

Dr. P.C.M. Bartels, voorzitter NVKC


