Uitreiking van de Gorter en de Graaff-prijs aan Dr. R.B. Dinkelaar tijdens de feestelijke
Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2007 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van
de NVKC.
De Gorter en de Graaff-prijs is ingesteld in 1981 en bestemd voor hen die gedurende jaren
sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en de profilering van de klinische chemie als
klinisch en ondersteunend specialisme. Dr. E. Gorter en W.C. de Graaff zijn de auteurs van
het leerboek: Klinische diagnostiek: bacteriologische, serologische en chemische
onderzoekingen. Een handboek dat vele decennia in alle laboratoria met veel vrucht werd
geraadpleegd.
Het Algemeen Bestuur van de NVKC heeft unaniem besloten om de Gorter en de Graaff-prijs
2007 toe te kennen aan Dr. Rob Dinkelaar.
Rob Dinkelaar heeft zich, vanaf zijn registratie in 1984 als arts klinische chemie, bijzonder
verdienstelijk gemaakt voor de ontwikkeling en de profilering van de klinische chemie als een
klinisch en ondersteunend specialisme.
Begrippen als consultfunctie, kwaliteit (Evidence Based Medicine), consensus teksten en
opleidingsaspecten zijn trefwoorden die als een rode draad door de activiteiten van Rob
Dinkelaar heen lopen.
De consultfunctie werd vooral op het gebied van de diagnostiek van de hematologische
maligniteiten op een bijzondere wijze vorm gegeven: Collega Dinkelaar wist niet alleen goed
uitgevoerd beenmerg en flowcytometrie onderzoek vakkundig te interpreteren maar was
tevens in staat de resultaten van dit onderzoek op een zodanige wijze te bespreken met de
aanvragers dat zijn inbreng als bijzonder waardevol en “logisch” geaccepteerd werd.
Dinkelaar gaf en geeft daarmee het goede voorbeeld van de wijze waarop de consultfunctie
door de laboratoriumspecialist ingevuld kan worden.
Ook aan de implementatie van Evidence Based Medicine heeft Dinkelaar een grote bijdrage
geleverd. Sinds 1984 is hij lid van het dagelijks bestuur van het CBO (kwaliteitsinstituut voor
de gezondheidszorg) en ruim 16 jaar was hij vice-voorzitter van de Medisch
Wetenschappelijke Raad van het CBO. Hij heeft aan meerdere consensus teksten een
wezenlijke bijdrage geleverd. Voorbeelden hiervan zijn: cito Laboratorium onderzoek, routine
laboratoriumonderzoek, Diagnostiek anemie, Bloedtransfusie (meerdere versies) en M
proteine diagnostiek.
De bijzondere verdienste van Rob Dinkelaar bij al deze richtlijnen is dat hij in staat was om
de laboratoriumkant van het onderwerp in een groep, die vaak voornamelijk uit clinici
bestond, duidelijk te maken en, wat nog belangrijker is, die laboratorium kant een plaats in de
uiteindelijke richtlijn te geven. De kloof die zo gemakkelijk kan ontstaan tussen clinici en
laboratoriumspecialisten werd door Dinkelaar altijd op een natuurlijke wijze overbrugd.
Maar daar liet Dinkelaar het niet bij: vele voordrachten hield hij over de gedegen werkwijze
die gehanteerd wordt bij het samenstellen van de CBOrichtlijnen en als voorzitter van de
commissie richtlijnontwikkeling van de NVKC wist hij ook binnen de vereniging de
ontwikkeling van richtlijnen in gang te zetten. Dat deed Dinkelaar altijd op een bevlogen
wijze en met veel passie. Als een snelle prater, maar hij kon ervan verzekerd zijn dat er
aandachtig naar hem geluisterd werd.

In opleidingszaken vervulde Rob Dinkelaar een duidelijke spilfunctie. Als lid van de MSRC
vanaf 1991, lid van het Concilium Clinicum Chemicum en lid van de Registratie commissie
sinds 2002 kon hij door zijn brede kennis van de medisch specialistische opleidingen en de
werkwijze binnen de MSRC, een waardevolle bijdrage leveren aan de structurering van de
opleiding tot klinisch chemicus. Bij elke vraag in welke richting de oplossing gekozen moest
worden , wist Rob Dinkelaar aan te geven hoe de MSRC dit opgelost had of op basis van zijn
grote ervaring de verwachting uit te spreken hoe de MSRC dit zou gaan oplossen. Daarmee
stimuleerde hij dat de opleiding klinische chemie naar analogie van de medisch specialistische
vervolgopleidingen werd vorm gegeven. Dat is een belangrijke basis om in de toekomst op
voort te bouwen.

Het Algemeen Bestuur heeft unaniem besloten om aan Dr Rob Dinkelaar de Gorter en de
Graaff-prijs 2007 toe te kennen.
Met bijzonder genoegen nodig ik Rob Dinkelaar uit naar voren te komen
Het is mij als inkomend-voorzitter van de vereniging een groot genoegen om deze prijs aan
jou te mogen overhandigen.
Namens het Algemeen Bestuur van de NVKC.
Hans Janssen
Inkomend voorzitter

