
Inleiding
Met de organisatie van de bijeenkomst van de Werk-
gemeenschap Klinische Chemie van de NVKC op
22 januari jl. is de Werkgemeenschap definitief het
stadium van oprichting ontstegen en is het moment
gekomen om het pad naar de toekomst verder uit te
zetten. De Werkgemeenschap heeft tot doel het
wetenschappelijk onderzoek in NVKC-verband te
stimuleren, in de eerste plaats door het creëren van
een forum voor kritische en daarmee kwaliteitsver-
hogende gedachtenwisseling over ingediende onder-
zoeksprojecten en in de tweede plaats door middelen
te vinden om kwalitatief goede en kansrijke projecten
financieel te ondersteunen. De Werkgemeenschap stelt
zich voor als intermediair te fungeren in het proces
van toekenning van dergelijke financiële middelen.
In het recente verleden is op die manier een stimu-
leringssubsidie vanwege de E.C.Noyons' Stichting
toegekend aan het Laboratorium voor Kindergenees-
kunde en Neurologie van het Academisch Ziekenhuis
Nijmegen ter medefinanciering van een AIO-onder-
zoek. 
Door participatie in de Werkgemeenschap kunnen
bovendien nieuwe, vruchtbare samenwerkingsver-
banden ontstaan, waardoor de kans om in aanmerking
te komen voor één of andere vorm van subsidiëring
in de toekomst vergroot wordt.

De belangstelling voor deelname aan de Werkge-
meenschap is, gezien het aantal van 32 ingediende
projecten, groot. Het zal duidelijk zijn dat de finan-
ciële middelen beperkt zijn. Het ligt daarom in de be-
doeling ons niet alleen te richten op deelfinanciering
van volledige AIO-projecten, maar om ook middelen
te zoeken ter subsidiëring van projecten in de vorm
van vergoeding van b.v. reiskosten voor bezoek aan
een ander onderzoekscentrum of een internationaal
congres, de tijdelijke aanstelling van een analist, bij-
zondere onderzoekskosten ed. Het bestuur van de
Werkgemeenschap rekent het tot haar taak om actief
naar financieringsbronnen te zoeken. Overigens ver-
richt het bestuur van de Werkgemeenschap haar
werkzaamheden steeds onder verantwoordelijkheid
van en in overleg met de Wetenschapscommissie van
de NVKC.
Ter invulling van de forumgedachte is nu reeds een
volgende bijeenkomst van de Werkgemeenschap
voorzien, en wel op 8 oktober a.s. Evenals in januari
zal het programma thematisch zijn samengesteld, dit
keer rond het thema "farmacogenetica", waaraan door
vier onderzoeksgroepen wordt gewerkt. Die bijeen-
komst zal ook worden benut om met de deelnemers
de verdere toekomst van de Werkgemeenschap te be-
spreken.
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