Prof. dr. J.G.G. Borst-prijs 2015
De Prof. dr. J.G.G. Borstprijs werd ingesteld in 1992 en is bestemd voor hen die bijzonder hebben
bijgedragen aan het verbeteren van de communicatie tussen arts en klinisch chemicus. De prijs wordt
toegekend door het bestuur van de NVKC op voordracht van de leden en wordt uitsluitend toegekend
bij voordracht van een bij uitstek geschikte kandidaat.
De Prof. dr. J.G.G. Borstprijs 2015 is toegekend aan dr. P.A. Kuiper-Kramer.
Ellen Kuiper is verantwoordelijk voor de hematologische-oncologische diagnostiek door het Klinisch
Chemisch en Hematologisch Laboratorium in het Isala-ziekenhuis. Ze heeft in samenwerking met de
hemato-oncologen het laboratorium een unieke plaats gegeven bij diagnostiek en therapie. De kwaliteit
en toegankelijkheid van deze voorziening worden door de clinici unaniem geroemd en hebben een
regionale uitstraling. Ellen draagt haar kennis lokaal, regionaal en landelijk uit en is een
gezichtsbepalende figuur in de opleiding en nascholing van de Nederlandse hemato-oncologie.
In de loop van 20 jaar heeft Ellen Kuiper de hemato-oncologische diagnostiek op haar afdeling op hoog
niveau gebracht. Hierbij zijn haar uitstekende contacten met de kliniek en aanpalende ondersteunende
specialismen van groot belang geweest. De aanvragers van de hematologische diagnostiek zijn
enthousiast over de service, logistiek en tot in perfectie doorgevoerde organisatiegraad die het hen
mogelijk maken zich op de behandeling van de patiënt te concentreren. In de wetenschap dat het
laboratorium de monstername perfect ondersteunt, alle nodige diagnostiek uitvoert en de overbodige
diagnostiek achterwege laat. Deze samenwerking maakt het mogelijk grote aantallen patiënten met
maximale efficiëntie en kwaliteit te behandelen.
Binnen het ziekenhuis is ze goed gekend door participatie in werkgroepen en door het bijwonen van
oncologische visites. Dit ondersteunt het laagdrempelig en proactief contact dat ze onderhoudt met alle
leden van de oncologische disciplines. Daarbij anticipeert ze op ontwikkelingen en is door haar
proactieve houding een door de clinici zeer gewaardeerde partner bij verdere ontwikkeling van zorg.
Ze heeft gezorgd voor verregaande ontschotting met de afdeling pathologie, waardoor onderzoek
gezamenlijk kan worden uitgevoerd. Dit leidt tot efficiëntere, snellere diagnostiek met als gevolg
kostenbesparing en door eenduidige rapportage kwalitatief betere diagnostiek.
Bij de behandeling van de oncologische patiënt neemt haar laboratorium een unieke positie in. Het
verricht verschillende aferese-technieken en heeft onder haar leiding een belangrijke coördinerende rol
bij stamceltransplantatie verkregen resulterend in een JACIE-geaccrediteerd stamcellaboratorium.
Daarnaast heeft Ellen uitstekende contacten met de academische hematologie weten te leggen
waardoor de slagvaardigheid van de hemato-oncologische zorg in haar centrum sterk is toegenomen: de
samenwerking tussen laboratorium, de betrokken clinici en het tertiaire verwijscentrum wordt door
betrokkenen als voorbeeldig gekenschetst.

Zij deelt haar kennis graag met anderen. Zij is medeorganisator van de NVvH Masterclass
Hematologische Diagnostiek. Deze wordt door de deelnemers altijd hoog gewaardeerd. Ze speelt een
belangrijke rol bij de UMCG Wenkenbachcursussen hematologische diagnostiek en organiseert mede de
NVvH Diagnostiekdag voor hematologen, kinderartsen en klinisch chemici in opleiding. Door deze
activiteiten is ze een gezichtsbepalende en dragende figuur bij specialisatie tot hematoloog. Ook op
lokaal niveau is ze actief in onderwijs en nascholing, zoals beenmergcursussen voor arts-assistenten.
Daarnaast is ze een gewaardeerde spreker voor regionale hematologen, hetgeen blijkt uit een
aanzuigende werking hiervan op de diagnostiek. Eveneens draagt ze in werkgroepen en met richtlijnen
en publicaties bij aan de verdere ontwikkeling van haar vakgebied.
Ellen’s betrokkenheid bij de patiënt wordt onderstreept door het mede opzetten van het “Beleef je
Smaak” project. Hierbij worden patiënten geholpen met het hervinden van hun smaak na
chemotherapie, zodat hun plezier in eten en daarmee een belangrijk onderdeel van hun levenskwaliteit
terugkeert.
Het Bestuur van de NVKC heeft met genoegen de voordracht overgenomen en feliciteert collega Kuiper
van harte met de prestigieuze Prof. dr. J.G.G. Borstprijs 2015.

