PERSBERICHT
Huisarts winnaar Prof. dr. J.G.G. Borstprijs 2007
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlands Vereniging Klinisch Chemie en
Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) werd de Prof. dr. J.G.G. Borstprijs uitgereikt aan Sander Flikweert,
huisarts te Nijkerk en senior staflid van het Nederlands Huisartsen Genootschap.
De Prof. dr. J.G.G. Borstprijs is in 1992 in het leven geroepen en is bestemd voor hen die een
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de communicatie tussen arts en klinisch
chemicus. De prijs bestaat uit een oorkonde en een door Roche Diagnostics Nederland gesponsord
geldbedrag.
De NVKC bestaat 60 jaar. Het bestuur achtte het passend om deze keer af te wijken van het gebruik
om de prijs uit te reiken aan een NVKC-lid en de Prof. dr. J.G.G. Borstprijs toe te kennen aan een
persoon van buiten de NVKC.
Prijswinnaar Sander Flikweert heeft in samenwerking met klinisch chemici het landelijke
aanvraagformulier voor huisartsen opgezet, waarbij hij een coördinerende rol gespeeld heeft.
Flikweert benadrukte daarbij dat het probleem van de patiënt altijd centraal dient te staan. Tevens is
hij actief lid van de deskundigencommissie Pre- en Postnatale Screening van het College voor
Zorgverzekeringen en heeft hij meegewerkt aan het screenings-draaiboek. Deze commissie is in 2006
overgegaan in de programmacommissie Prenatale Screening Infectieziekten en
Erytrocytenimmunisatie van het RIVM. Voorts was Flikweert betrokken bij de evaluatie van de
uitkomsten van het landelijk onderzoek naar Opsporing en Preventie van Zwangerschapsimmunisatie
(OPZI). Flikweert heeft ook op andere wijze laten zien veel te betekenen voor de wereld van klinische
chemie. Hij participeerde actief in diverse workshops en conferenties over transmurale samenwerking
en borging van kwaliteitsbeleid in de eerste lijn. Hij nam deel aan de discussie rond zelftests in
samenwerking met de Consumentenbond. Tijdens het voorjaarscongres van de NVKC te Lunteren in
2005 was hij inleider bij de bijeenkomst ‘Zelfindicatie, testen en monitoren: ook DAT nog?’ Flikweert’s
bijdrage aan het boekje ‘Klinische chemie, een portret’ in de vorm van een interview wordt eveneens
bijzonder gewaardeerd. Duidelijk bracht Flikweert naar voren dat de patiëntenvoorlichting door
klinisch chemici steeds belangrijker wordt. Flikweert nam zitting in de jury voor de Publieksprijs
Klinische Chemie, die is uitgereikt tijdens Euromedlab 2007, een internationaal congres met 3000
bezoekers uit binnen- en buitenland. HM de Koningin vereerde dit congres met een bezoek op
maandag 4 juni jongstleden.
Klinische Chemie is het specialisme in het ziekenhuis dat zich bezighoudt met medisch
laboratoriumonderzoek van bloed, urine en andere lichaamsvochten. Het vak kent zijn oorsprong in de
biochemie: door het aantonen van stoffen als zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten in
lichaamsvochten kunnen ziekten worden aangetoond of uitgesloten. Daarnaast is het tegenwoordig
mogelijk om bepaalde ziektebeelden al in een vroegtijdig stadium op te sporen en de ingezette
behandeling nauwkeurig te volgen. Ook kunnen analyses worden verricht ter preventie van ziekte of
om een prognose te kunnen geven. Recent onderzoek toont aan dat zelfs de werking van medicijnen
kan worden voorspeld.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de J.G.G. Borstprijs 2007, de Nederlandse Vereniging voor Klinische
Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) kunt u contact opnemen met dr. H.J. (Eric) Vermeer, PR &
Communicatie NVKC (tel: 06 191 72 130 of 035 688 7381) of Christine Ruiter, beleidsmedewerker NVKC,
(tel 0651559522, chrrr@nvkc.nl).
www.nvkc.nl.
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