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In het afgelopen bruisende lustrumjaar, waarin de 
NVKC haar 65 jarig bestaan heeft gevierd is ook de 
voorzittershamer overgedragen. Ik heb de eer, na 65 
jaar, de eerste vrouwelijke voorzitter te mogen zijn van 
deze fantastische en actieve vereniging. 

Een vrouwelijke voorzitter; is dat ook de reden dat er 
nu een themanummer verschijnt met de titel “Vrouwen 
in de klinische chemie”? 

Gelukkig niet, zou ik denken. Want dat zou afbreuk 
doen aan de bijdrage en de activiteiten binnen de klini-
sche chemie van alle vrouwelijke collegae op dit mo-
ment en de afgelopen jaren. Om een voorbeeld te noe-
men: In het bestuur zit een groot aantal vrouwelijke 
bestuursleden en ook in het verleden was er altijd wel 
een collega bereid om het meer feminiene karakter aan 
de bestuurstafel naar voren te brengen.

Het is daarnaast gelukkig al lang geen bijzonderheid 
meer om als vrouwelijke klinisch chemicus werkzaam 
te zijn binnen de gezondheidszorg. Samen met andere 
specialismen zijn we hierin voorop gegaan. Onderzoek 
met betrekking tot de opleiding van medisch specialist 
geeft aan dat het aantal vrouwelijke AIO’s fors toe-
neemt. Als deze trend zich voortzet dan zullen er op 
termijn meer vrouwen dan mannen als medisch spe-
cialist in Nederland werkzaam zijn.
Een veranderende wereld, met veranderende rollen 
voor man en vrouw, zowel in privé als werksfeer. In 
 ieder geval veel dynamiek en genoeg stof tot na denken, 
mede aan de hand van dit themanummer. 

Persoonlijk geloof ik dat een evenwichtige mix van 
mannelijke en vrouwelijke eigenschappen het geheel 
succesvol maken. Uiteraard wil ik de collegae hartelijk 
danken voor hun bijdrage. Het lezen van ervaringen en 
zienswijzen geeft wat mij betreft een extra zetje in de 
rug om vast te houden aan de insteek om te doen waar 
je goed in bent en waar je plezier in hebt, ongeacht of 
je man of vrouw bent. Wat dat betreft kunnen we als 
NVKC met een gevarieerde mengeling van mannelijke 
en vrouwelijke leden van jong tot oud een springleven-
de toekomst en een nieuw jaar tegemoet; ik heb er zin 
in en wens u veel leesplezier toe! 
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