Geachte aanwezigen, leden van de SKML,
Het gebeurt niet zo vaak dat uw voorzitter het woord tot u richt. Ik doe dat alleen maar bij
speciale gebeurtenissen. Soms is dat bij een afscheid, soms is dat als we iemand willen eren.
Vandaag is zo’n speciale gebeurtenis.
In september 2006 besloot het Algemeen Bestuur van de SKML een kwaliteitsprijs in te
stellen. Met deze prijs, de Gouden Standaard, wil het bestuur personen of organisaties eren,
die zich gedurende vele jaren hebben ingezet voor de verbetering van de kwaliteit op het
terrein van de medische laboratoriumdiagnostiek. Het bestuur benoemt hiertoe een
commissie van twee personen, die actief -ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of passief - bij een voordracht - een gemotiveerd voorstel doet aan het bestuur, het AB, dat
daar vervolgens over beslist.
Tot nu toe is deze kwaliteitsprijs slechts 5 maal uitgereikt. Ontvangers, uiteraard allen
prominente SKML coryfeeën, zijn Henk Baadenhuijzen, Alec Ross, Hans Willems, Rob
Jansen en Herman Steigstra.
De prijs bestaat uit de standaard, alsmede een geldbedrag. Nadrukkelijk vermeld ik dat
Financiering uit de eigen middelen van de SKML geschiedt.
Dit jaar hebben wij een voordracht ontvangen van: prof. dr. C.M. Cobbaert (voormalig
voorzitter SKML sectie algemene chemie) en dr. J. Klein Gunnewiek (huidig voorzitter
SKML sectie Algemene Chemie). Dit voorstel is omarmd door Bestuur. Ik gebruik in
mijn laudatio af en toe teksten uit hun voordrachten.

Middels dit schrijven wil ik uw aandacht vragen voor de zeer gewaardeerde en buitengewone
verdiensten van collega X op kwaliteitsgebied, zowel voor de beroepsgroep als voor de
SKML in het bijzonder. Als lid van de sectie algemene chemie van de SKML was collega
XXX een belangrijke initiatiefnemer en groot voorvechter van uniforme meetresultaten door
correcte implementatie van het metrologische traceerbaarheidsconcept. Collega heeft zich
gedurende zijn gehele carrière ingezet voor het ontwikkelen en in stand houden van IFCCerkende enzymreferentiemethoden in het laboratorium van het Haga ziekenhuis, Den Haag.
Hij heeft het nationale en internationale ISO 17025/15195 referentielaboratorium opgezet
voor de bepaling van de enzymen ALAT, ASAT, GGT, AF, LD, CK en amylase. Hij, u heeft
inmiddels wel door dat ik het heb over collega dr. Paul Franck heeft dit met veel passie en
doorzettingsvermogen voor elkaar gekregen. Het opzetten en onderhouden van de status van
een erkend referentielaboratorium is geen sine cure. Het moet bijna een soort Hobby zijn.
Om in terminologie van een andere grote hobby van hem te spreken: het is een hele Kunst.
De landelijke harmonisatie van de enzymen heeft geleid tot een sterke verbetering van de
performance van de laboratoria in Nederland. Middels periodieke waardetoekenning via het
enzymreferentielab faciliteerde dr. Franck landelijke juistheidverificatie in SKMLrondzendingen van deelnemende laboratoria resulterend in interlaboratoriumvariatie CVs
<5-6%. Een prestatie van formaat! De neerslag daarvan is te vinden in peer reviewed
publicaties die alle verschenen zijn in CCLM.

Paul Franck is jarenlang bestuurslid geweest van de SKML sectie Algemene Chemie. Vanuit
die functie heeft hij met zijn kennis en expertise waardevolle bijdrage geleverd aan de
discussies, het uitvoeren van experimenten en het vaststellen van de standaard.
Collega Franck houdt van uitdagingen en is naast sectielidmaatschap al sinds jaren
penningmeester in het dagelijks bestuur van de SKML, waar hij met grote inzet en
accuratesse de jaarlijkse begroting voor 14 SKML secties sluitend maakt. Dank zij zijn
onderhandelingsvaardigheden droeg hij in belangrijke mate er toe bij om het financiële
huishoudboekje van de SKML op orde te krijgen en te houden. Met name introductie van het
Model 2015 was een tour de force. Het relativeringsvermogen, zijn ervaring, pragmatisme
gevoel voor humor, alles altijd gelardeerd met kennis van kunst maakte van hem een heerlijk
(mede)bestuurder.
Wij allen zijn Paul voor al zijn grote en jarenlange bijdrage voor de SKML zeer erkentelijk.
Beste Paul, gezien zojuist genoemde heeft het Bestuur van de SKML besloten jou de SKML
kwaliteitsprijs, de Gouden standaard, toe te kennen. Het is me een grote eer die aan jou te
mogen overhandigen . Mijn felicitaties namens SKML en in het bijzonder het DB, gaan naar
de sectie Algemene chemie, eigenlijk naar heel kwaliteitsminnend Nederland, maar vooral
naar jou toe, Paul.
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