Uitreiking van de Prof.dr. JGG Borstprijs 2007 aan Sander Flikweert, huisarts, tijdens de
feestelijke Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2007 te Amsterdam ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de NVKC.
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 bestaat
uit een oorkonde en een door Roche Diagnostics Nederland gesponsord bedrag.
Ik stel het bijzonder op prijs dat de directeur van Roche, Colin Brown, aanwezig is om zo dadelijk de
prijs uit te reiken.
Dit jaar is er sprake van bijzondere omstandigheden. De NVKC bestaat 60 jaar en we bevinden ons in
de RAI bij Euromedlab met de ogen van de wereld op ons gericht. De NVKC heeft zich de laatste
jaren meer opengesteld en het contact gezocht met andere organisaties en de blik gericht op de
maatschappij. Het bestuur achtte het passend om deze keer af te wijken van het gebruik en de J.G.G.
Borstprijs toe te kennen aan een persoon van buiten de NVKC. De prijs wordt toegekend aan Sander
Flikweert, huisarts te Nijkerk en senior wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Huisartsen
Genootschap. Flikweert studeerde geneeskunde te Utrecht en werd ingeschreven in het Register
Erkende Huisartsen in 1975.
Om de verdiensten van Flikweert in het juiste kader te plaatsen is het illustratief om terug te gaan naar
1994, het jaar waarin de prijs werd uitgereikt door mevrouw dr. E. Borst-Eilers, minister van VWS.
Prof. J.G.G. Borst was haar schoonvader, een internist met een warm hart voor de klinische chemie. In
haar toespraak ging zij in op het professioneel handelen en met name op 3 aspecten: doeltreffendheid,
doelmatigheid en patiëntgerichtheid. Niet altijd, zo stelde zij, is het nut van bepaalde
laboratoriumaanvragen duidelijk; we kennen de artsen die standaard een groot aantal bepalingen laten
doen. Voor klinisch chemici is afstemming met andere beroepsbeoefenaren heel belangrijk, immers de
verrichtingen van de klinisch chemicus worden voorafgegaan door het handelen van bijvoorbeeld een
huisarts. Het laboratoriumonderzoek vormt onderdeel van het diagnostisch proces en ruis in de
informatieoverdracht moet vermeden worden. Een goede aansluiting tussen het beleid van arts en
klinisch chemicus is noodzakelijk. Deze woorden van mevrouw Borst gelden nog steeds en wellicht in
nog sterkere mate.
Sander Flikweert past geheel in dit beeld. Hij heeft in samenwerking met klinisch chemici
het landelijke aanvraagformulier voor huisartsen gemaakt, dat opgevolgd is door LESA, de landelijke
eerste lijns samenwerkingsafspraak, waarbij hij ook een coördinerende rol speelt. Dit is ook tot uiting
gekomen in publicaties over het rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek en het
probleemgeoriënteerde aanvraagformulier, o.a. samen met collegae Van Suijlen, Rutten, Hens,
Souverijn en van Duijnhoven en in samenwerking met de SAN. Flikweert beklemtoonde steeds dat het
probleem van de patiënt centraal staat.
Flikweert heeft geparticipeerd in de deskundigencommissie pre- en postnatale screening van het
College voor Zorgverzekeringen. Deze commissie is in 2006 overgegaan in de programmacommissie
prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie van het RIVM. Hij heeft ook aan het
draaiboek voor deze screening meegeschreven. Voorts was hij 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 verder te kijken dan de muren van zijn spreekkamer
door deel te nemen aan workshops en conferenties over transmurale samenwerking en borging van
kwaliteitsbeleid in de eerste lijn. Ook heeft hij actief deelgenomen aan de discussie rond zelftests in
samenwerking met de Consumentenbond en tijdens het voorjaarscongres van de NVKC te Lunteren in
2005 als inleider bij de bijeenkomst “Zelfindicatie, testen en monitoren: ook DAT nog?”.
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Zijn bijdrage aan het boekje “Klinische chemie, een portret” in de vorm van een interview is eveneens
bijzonder gewaardeerd. Duidelijk bracht hij ondermeer naar voren dat de voorlichting van klinisch
chemici direct aan patiënten steeds belangrijker wordt.
Flikweert was ook direct bereid zitting te nemen in de jury voor de publieksprijs in 2006 en 2007.
Al met al kan gesteld worden dat Sander Flikweert een huisarts is die betrokken is bij het laboratorium
en veel goeds tot stand heeft gebracht voor de afstemming landelijk tussen huisarts en klinisch
chemicus.
Met bijzonder genoegen nodig ik Sander Flikweert als winnaar van de prof. dr. J.G.G. Borstprijs en
Colin Brown, directeur Roche Diagnostics Nederland, uit om naar voren te komen. Gaarne verzoek ik
Colin om de J.G.G. Borstprijs 2007 uit te reiken.
Namens het Algemeen Bestuur NVKC
Huib Storm
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