Laudatio Gorter en de Graaff prijs 2012 voor dr. Jan van de Weide
Ruim 17 jaar heeft Jan van der Weide, klinisch chemicus en afdelingshoofd van het klinisch chemisch
en hematologisch laboratorium van Ziekenhuis Sint‐Jansdal in Harderwijk, gewerkt aan de
ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch ondersteunend specialisme in zijn
ziekenhuis en zijn regio. Jan van der Weide heeft met name bijgedragen aan de profilering van de
klinische chemie in de transmurale zorgketen van psychiatrische patiënten met de onderzoekslijn
getiteld “Toepassingen van de farmacogenetica in de psychiatrie”.
De behandeling van psychiatrische patiënten met antidepressiva en antipsychotica wordt immers
gekenmerkt door grote individuele verschillen in benodigde dosis en respons. Een groot deel van
deze variatie is geassocieerd met genetische variatie, waaronder variatie in de genen die
verantwoordelijk zijn voor de afbraak van medicijnen.
Jan van der Weide en medeonderzoekers hebben de voorbije 17 jaar pionierswerk verricht om meer
kennis te verwerven op het gebied van de farmacogenetica, én om dit toe te passen in de praktijk
van de psychiatrie. Daar zijn ze uitstekend in geslaagd. De passie en bevlogenheid waarmee collega
van der Weide dit heeft gerealiseerd is uniek en ongekend. Hij is er met zijn medeonderzoekers in
geslaagd om binnen de onderzoekslijn zes projecten en 48 publicaties in nationale en internationale
tijdschriften te publiceren. De financiering daarvoor is telkenmale intern, via de eerste geldstroom,
gerealiseerd. Dit laatste wijst ook op het grote interne draagvlak dat er vanuit zijn eigen organisatie
was en is.
Jan van der Weide voldoet daarmee aan zeker drie van de vier criteria van het reglement voor het
verkrijgen van de Gorter en de Graaff prijs:
 ruime bijdrage aan de ontwikkeling van de klinische chemie in Nederland als klinisch
ondersteunend specialisme, alsmede aan de organisatorische vormgeving hiervan en het hieraan
gestalte geven in relatie tot de vakgebieden van de psychiatrie en de farmacie;
 directe bijdrage aan de relevantie en klinische toepasbaarheid van de verkregen
farmacogenetische patiëntenresultaten in zijn ziekenhuis en de daaraan verbonden
psychiatrische instellingen uit zijn regio;
 een belangwekkend (totaal) oeuvre aan publicaties op het hierboven omschreven klinisch
chemisch deelgebied.
Het bestuur van de NVKC heeft met genoegen de voordracht van de jury overgenomen en feliciteert
collega Van der Weide van harte met deze prestigieuze Gorter en de Graaff prijs 2012.

