Gorter & de Graaff prijs 2015
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 2015 toe te kennen aan Dr. Wytze Oosterhuis.
Wytze Oosterhuis heeft zich vanaf zijn registratie in 1991 als arts klinische chemie bijzonder
verdienstelijk gemaakt voor de ontwikkeling en de profilering van de klinische chemie als een klinisch en
ondersteunend specialisme. In 1994 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift “Applications of
statistics in the clinical laboratory, with emphasis on multivariate analysis”. Later heeft hij zich sterk
gemaakt op de terreinen van Evidence-Based Laboratory Medicine, richtlijnontwikkeling en
toepassingen om te komen tot een rationeel gebruik van laboratoriumdiagnostiek.
Vanaf zijn registratie tot en met heden vervult Wytze Oosterhuis vele functies in commissies en
werkgroepen in binnen- en buitenland. Binnen de NVKC is Wytze vanaf 1992 een actief lid van de NVKC
werkgroep Besliskunde (in het verleden chemometrie) waar de basis is gelegd voor ontwikkeling van
Labrespond en het geautomatiseerd autoriseren van uitslagen. Laboratoriumspecialisten verkrijgen
hierdoor meer tijd om zich te richten op daadwerkelijk relevant afwijkende uitslagen en de interpretatie
ervan, wat toegevoegde waarde genereert door de laboratoriumspecialisten klinische chemie en voor
de dienstverlening richting medische staf ten behoeve van de patiëntenzorg.
Sinds 2009 participeert Wytze Oosterhuis in de NVKC Commissie Buitenland en de Commissie Kwaliteit.
Hij bepleitte eerder het vak bij Union Européene des Médicins Spécialistes (UEMS). Dit heeft er
uiteindelijk toe geleid dat er een Memorandum of Understanding is opgesteld tussen UEMS en EFLM.
Wytze is tot op heden voorzitter van de Werkgroep Guidelines en bij The Scandinavian Journal of Clinical
and Laboratory Investigation vervult hij een adviserende rol. Vanaf 2012 maakt hij deel uit van de EFLM
werkgroep over Patient Oriented Laboratory Medicine.
Wytze Oosterhuis wordt vaak uitgenodigd als spreker op nationale en internationale symposia en
congressen. In de afgelopen jaren heeft hij in samenwerking met gerenommeerde buitenlandse collegae
meerdaagse workshops ‘Evidence Based Laboratory Medicine’ verzorgd over de gehele wereld. Wytze
geniet derhalve nationaal en internationaal naamsbekendheid door zijn onverdroten inspanningen om
de klinische chemie inhoudelijk, bestuurlijk en wetenschappelijk uit te dragen.
Met gelden die structureel via de VAL beschikbaar kwamen heeft Wytze Oosterhuis verschillende
projecten en richtlijnen van SKMS projecten kunnen uitvoeren. Zo zijn o.a. de richtlijn Reflexdiagnostiek
bij anemie, Richtlijn consultverlening door specialisten laboratoriumgeneeskunde, een Visiedocument

Point-of-Care testen in de eerste lijn en Analytische kwaliteitscontrole met behulp van Six Sigma, tot
stand gekomen. Dit heeft een grote invloed gehad op de zichtbaarheid van het laboratoriumspecialisme
klinische chemie in Nederland.
Wytze Oosterhuis heeft ook lokaal deze zichtbaarheid vergroot door aanvragen uit de eerste lijn van
advies te voorzien. Het reflecterend testen is een kwaliteitsverbetering in de directe patiëntenzorg voor
huisartsen. Dit heeft in 2010 geresulteerd in de toekenning van de Publieksprijs Klinische Chemie van
NVKC. Mede door een informatief boek in meerdere talen vindt dit initiatief steeds meer navolging in
binnen- en buitenland. Daarnaast begeeft Wytze Oosterhuis zich actief op het terrein van Patient
Empowerment door rechtstreeks rapporteren van laboratoriumtesten aan de patiënt. Gezien de
maatschappelijke tendens naar een meer uitgesproken rol van de participerende patiënt in zijn
genezingsproces, voorzien wij in de toekomst hierin nog veel ontwikkeling en navolging.
Het Bestuur van de NVKC heeft met genoegen de voordracht van de jury overgenomen en feliciteert
collega Oosterhuis van harte met de Gorter en de Graaff prijs 2015.

De jury:
Dr. Dr. C.M. Cobbaert, voorzitter
Dr. R.N. Idema
Dr. J.W. Janssen
Dr. H. Storm

