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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 2014 toe
te kennen aan dr. J.W. Janssen.
Wie zegt Hans Janssen, denkt meteen aan ‘Van C naar M’ oftewel van Chemisch naar Medisch en van
Meten naar Consult. Onder dit motto zag het Meerjarenbeleidspan 2009-2013 het licht, daarmee de
collegae voor eens en altijd de kelder uit de kliniek in jagend. Deze boodschap heeft hij echter niet
alleen intern met volle kracht verspreid; als een ware ambassadeur voor het vak sjouwde hij alle
evenementen waar stakeholders te vinden waren af om het vak op de kaart te zetten. En als hij niet
naar hen kwam, dan liet hij ze zich wel bij hem komen voor een rondleiding op zijn laboratorium.
Niet alleen de inhoud van zijn boodschap was vernieuwend, ook de verpakking mocht er zijn. Een
mooi vormgegeven boekje waar je mee voor de dag kan komen. Maar echt van wezenlijk belang
voor de NVKC was de structuur die hij ermee in het leven riep. Bijgestaan door de KNMG werd een
beleidscyclus opgebouwd. Speerpunten van beleid werden jaarlijks operationeel gemaakt in de
werkplannen van bestuur en commissies. Met die structuur doen we nu nog steeds ons voordeel en
we zullen dit blijven voortzetten.
Ook op een ander front heeft Hans de NVKC kar ver voorwaarts geholpen. Onder zijn leiding is de
soms wat moeizame verhouding met de VAL uit het verleden vlot getrokken: er is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten, statuten zijn over en weer aangepast en we hebben nu echt
het gezamenlijke het vak dat we al hadden: Laboratoriumspecialist Klinische Chemie.
Helaas is de wettelijke verankering van dat vak nog steeds geen realiteit. Maar het bestuur hecht er
buitengewoon aan te verklaren dat als dat aan iemand niet gelegen heeft, dat wel Hans Janssen is.
Geen legale middelen werden daarbij geschuwd. Wij kunnen daar een opsomming van geven, maar
dan zijn we zo een uur verder.
Voor de getoonde energie, de vastberadenheid en de vasthoudendheid van Hans Janssen uiten wij
onze waardering met deze Noyons penning.

