Uitreiking N oyons P enning aan Dr. W . Huisman tijdens de A lgemene
Ledenvergadering op 18 november 2009.
De Noyons Penning is ingesteld in 1987 en is bestemd voor hen die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en
Laboratoriumgeneeskunde. De penning draagt de naam van prof. dr. E.C. Noyons,
oprichter en erelid van onze vereniging.
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering unaniem besloten om de Noyons
Penning 2009 toe te kennen aan Dr. Wim Huisman.
Wim Huisman heeft zich in zijn lange loopbaan bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de
NVKC door het ontwikkelen en uitbouwen van een stevig fundament onder het
kwaliteitsdenken. Op nationaal niveau was hij een van de pioniers op het gebeid van het
opstellen van essentiële criteria met betrekking tot het kwaliteitssysteem in medische
laboratoria.
En deze kennisvoorsprong die binnen de NVKC tot stand gekomen was, is niet tot de
landsgrenzen beperkt gebleven. W. Huisman heeft op voortreffelijke wijze deze kennis
meegenomen, uitgebouwd en uitgedragen in vele internationale commissies waarin
accreditatie en kwaliteitsdenken centraal stond.
Met deze inbreng heeft Wim Huisman de NVKC een grote dienst bewezen en heeft hij
mede bijgedragen aan het positieve imago dat de NVKC internationaal heeft.
Al vroeg in zijn carrière werd Wim Huisman gevraagd voor het Algemeen Bestuur van de
NVKC en van 19881993 heeft hij als secretaris een belangrijke bijdrage geleverd. In die
periode werden de afspraken van de Leidschendam conferenties uitgewerkt in het NVKC
model kwaliteitshandboek.
Bovendien was hij ook voorzitter van de commissie kwaliteit. Een functie die hij maar
liefst 12 jaar vervuld heeft.
In de beginfase van het kwaliteitsdenken waren nog niet alle NVKC leden ervan overtuigd
dat het extra werk rond de implementatie van kwaliteitssystemen ook zijn vruchten af
zou werpen. Wim bleef rustig onder al deze heftigheid en bleef op bijna onverstoorbare
toon zijn argumenten naar voren brengen. Argumenten die gebaseerd waren op de
officiële normen en de uitwerking daarvan. Het is een grote verdienste van Wim Huisman
dat hij niet alleen kennis genomen heeft van deze normen, maar deze verder uitgewerkt
heeft tot praktisch toepasbare richtlijnen.
Als lid van de commissie BAZ van CCKL (al meer dan 20 jaar) heeft Wim Huisman
meegewerkt aan alle 4 edities van CCKL praktijkrichtlijnen voor medische laboratoria.
Maar Huisman had snel door dat kwaliteit niet tot de landsgrenzen beperkt bleef. Ook
internationaal ging hij aan de slag. In 1992 werd hij lid van de werkgroep Accreditatie
van EC4 (EFCC). Als voorzitter van deze werkgroep heeft hij bijgedragen aan meerdere
artikelen over Essential criteria concerning quality systems in medical laboratories. Deze
kennis droeg Huisman ook uit via voordrachten tijdens de Euromedlab congressen van de
laatste 15 jaar. Steeds leverde hij een bijdrage in de sessies over accreditatie.
Reislustig als Wim Huisman is gaf hij voordrachten in meer dan tien landen over de hele
wereld. Steeds was daarin de implementatie van het kwaliteitsdenken binnen de
medische laboratoria de rode draad.
Zijn activiteiten bleven ook internationaal niet onopgemerkt.
In 2005 werd Wim Huisman gevraagd om zitting te nemen in The European Cooperation
on Accreditation namens de EFCC.
In Nederland is hij voorzitter van de IVD, commissie van de NEN, lid van de technische
commissie van ISO (opvolger 15189) en sinds vorig jaar lid van de Accreditatie
commissie van de Raad voor Accreditatie.
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Maar Wim Huisman weet als geen ander dat in de kwaliteitscyclus Plan en Do belangrijk
zijn maar Check en Act niet overgeslagen mogen worden. In zijn review over de
toepassing van ISO 15189 in landen van de EU heeft hij uitvoerig gecheckt hoe de stand
van zaken is. Als voorzitter van de auditoren club houdt hij op nationaal niveau de
uitvoering.
Naast al deze activiteiten is het vooral de rustige wijze waarop collega Huisman zijn op
grote kennis gebaseerde uitspraken doet, die respect afdwingt.
Het Algemeen Bestuur van de NVKC heeft besloten om aan Wim Huisman voor al zijn
activiteiten voor onze vereniging de Noyons Penning toe te kennen.

Namens het bestuur van de NVKC
Hans Janssen
Voorzitter
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