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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 2017 toe
te kennen aan dr. D.L. Bakkeren.
De enige reden waarom collega Dirk Bakkeren de penning niet zou kunnen krijgen, is de verleden
tijdvorm die wordt gebruikt in de omschrijving van deze erepenning. Dirk maakt zich nog steeds
bijzonder verdienstelijk voor de NVKC en wij hopen dat hij dit nog lang blijft doen.
De redenen om hem deze penning wél toe te kennen zijn er vele en ze liggen zowel in het verleden
als in het nu en ook in de toekomst. Het gaat om zaken die essentieel zijn voor ons als vereniging en
voor onze beroepsuitoefening.
In een tijd waarin ICT, data uitwisseling en communicatie met de seconde aan importantie winnen, is
Dirk voor onze vereniging al jarenlang achter de schermen druk doende om laboratoriumonderzoek
en -resultaten in de ruimste zin van het woord goed voor het voetlicht te krijgen bij onze aanvragers
en patiënten.
Zeg AICT, LOINC en Snomed (en denk NICTIZ en Vuurtoren) en Dirk komt in het vizier als de
aanhouder die wint; een lang en taai proces in hier één zinnetje samengevat.
En waar zouden wij zijn zonder de “Wie-doet-Wat - database? We beleven inmiddels versie 2.0 en er
is inmiddels internationale belangstelling voor: een kind van Dirk.
Wie een blik werpt op de NVKC-website van rond de eeuwwisseling, kan niet anders dan constateren
dat we daarmee destijds binnen de medische wereld behoorlijk voorop liepen. En dat tal van
elementen die er toen al waren nog steeds herkenbaar aanwezig zijn: de ‘conferentieruimte’ die nu
het Forum is, patiënten die vragen kunnen stellen, adressen van leden, de agenda en ga zo maar
door. Ons eigen Tijdschrift was zo ongeveer het eerste wetenschappelijke tijdschrift dat via ‘open
access’ toegankelijk was, al sinds 1995. Vijf jaar geleden kregen we onze lab-app en nu hebben we
ook de NVKC-app.
Of het nou binnen de Internetcommissie, de PR Commissie of de Commissie AICT gebeurde: Dirk was
en is de motor achter dit alles.
Vanuit dit licht bezien is een Noyons penning voor deze bijzondere collega die zich met hart en ziel,
voornamelijk in de luwte maar met heel zichtbare resultaten, zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor
de NVKC en dat nog hopelijk lang blijft doen, meer dan terecht.
Bestuur NVKC,
Scheveningen, 6 april 2017.

