Uitreiking van de Noyons’ penning aan dr H. Storm tijdens de feestelijke Algemene
Ledenvergadering op 5 juni 2007 ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de NVKC.

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 afwezigheid van haar voorzitter, besloten om de Noyons’ penning 2007
toe te kennen aan dr. Huib Storm.
Huib Storm heeft zich als voorzitter van de NVKC op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor
onze vereniging. Bestuurlijke activiteiten, Euromedlab, de samenwerking met andere beroepsgroepen ,
de arbeidsvoorwaarden en netwerken in Den Haag keren als trefwoorden steeds terug in al de
activiteiten, die hij ten behoeve van de vereniging heeft ondernomen.
De voorbereidingen voor Euromedlab zijn gestart door zijn voorganger, Gert Jan van der Slujis Veer,
die ook het bidboek samenstelde. Onder het voorzitterschap van Huib Storm werd de strijd in
Barcelona om de toewijzing van het congres beslist ten gunste van Amsterdam. En het feit dat de
opening van Euromedlab gisteren door HM Koningin Beatrix werd verricht, mag zonder meer een
directe verdienste van Huib Storm genoemd worden.
In de vele kontakten met andere beroepsverenigingen was Storm wars van de ‘domein discussie’ maar
streefde hij samenwerking na. En met succes. Zo is recent de intentieverklaring over gezamenlijke
activiteiten met de KNMP tot stand gekomen. Ook de vorming van de Federatie van Medisch
Laboratorium Specialismen, waarin een brede groep van verenigingen van laboratorium specialisten
de krachten gaat bundelen, heeft hij krachtig bevorderd. En niet in de laatste plaats komen zijn niet
aflatende inspanningen voor de vorming van één vereniging voor de NVKC en de VAL.
Storm is een bruggenbouwer, die geen hangbruggen maakt, die vervaarlijk heen en weer zwiepen,
maar die stevige oeververbindingen construeert, die het predikaat Storm-proof verdienen.
Huib Storm wist (leden)vergaderingen met grote dossierkennis, respect voor ieders inbreng maar toch
doortastend en nuchter te leiden. Eigenlijk is hij meer een doener dan een prater. Het Friese gezegde;
‘Sizzen is neet, mer dwaen is ’n ding!’ is direct op hem van toepassing.
Dat doen werd ook duidelijk in het netwerken in Den Haag. Huib Storm wist door zijn kontakten met
de hoogste ambtenaren bij VWS steeds de NVKC in de schijnwerpers te zetten. Hij deed dat via “stille
diplomatie” , bedachtzaam maar uiterst vasthoudend. Zo wist hij niet alleen het E- labdossier weer
terug op de agenda te krijgen maar Storm nam hierin als ambassadeur voor alle beroepsverenigingen
gelijk het voortouw om de toekomstige ontwikkelingen van dit dossier vorm te geven.
Ook in de vele en vaak teleurstellende gesprekken over de arbeidsvoorwaarden met de FBZ en NVZ,
werd ten behoeve van de NVKC krachtige taal gebruikt om recht te doen aan de belangen van de
leden. Door zijn pro-actieve rol werd de NVKC ook in die besprekingen steeds meer au serieux
genomen.
Naar het grote publiek toe wist Huib Storm op kundige wijze de klinische chemie voor radio en tv te
brengen. Zijn regie in de presentatie van het boek “Klinische Chemie een portret “ aan de DG van
VWS en aan Leden van de Tweede Kamer en de reactie op radio en tv op het keurmerk van zelftesten
zijn daar voorbeelden van.

Maar ook vóór zijn voorzitterstijd heeft Huib Storm o.a. als voorzitter van de visitatiecommissie, als
voorzitter van de werkgroep Moleculair biologische diagnostiek, als lid van de gelijknamige IFCC
werkgroep en als lid van het Concilium Clinicum Chemicum zijn beste krachten aan de vereniging
gegeven.
Zoals ik al memoreerde : Het algemeen bestuur heeft, buiten haar voorzitter om, besloten om aan Huib
Storm voor al zijn activiteiten voor de NVKC de Noyons’ penning , die genoemd is naar de oprichter
van onze vereniging, toe te kennen.
Met bijzonder genoegen nodig ik Huib Storm uit naar voren te komen .
Het is mij een groot genoegen om deze penning aan jou te mogen overhandigen.
Namens het Bestuur van de NVKC
Hans Janssen
Inkomend voorzitter.

