Uitreiking Noyons’ Penning aan prof. dr. J.L. Willems tijdens de feestelijke Algemene
Ledenvergadering op 5 juni 2007 ter gelegenheid van het 60 jarig 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 haar vergadering unaniem besloten om de Noyons’ Penning 2007 toe te
kennen aan prof. dr. Hans Willems.
Hans Willems heeft zich in zijn lange loopbaan op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor
onze vereniging. Kwaliteit, Onderwijs, Wetenschap en Opleiding keren als trefwoorden steeds terug in
al de activiteiten die hij ten behoeve van de vereniging heeft ondernomen.
Ruim 23 jaar heeft Hans Willems op bestuurlijk niveau een wezenlijke bijdrage geleverd aan de
landelijke kwaliteitsprogramma’s die door SKZL (Stichting Kwaliteitsbewaking van ziekenhuis
laboratoria) gecoördineerd en verzorgd werden. Onder zijn leiding wist deze stichting verder door te
groeien door de externe kwaliteitscontrole van steeds meer delen van ons vakgebied onder haar hoede
te nemen. Verdere uniformiteit in rondzending en in berichtgeving van de resultaten werd gerealiseerd.
En ook van de nieuw gevormde stichting de SKML (stichting kwaliteitsbewaking medische
laboratoria) nam Willems het voorzitterschap op zich.
Ook op onderwijsgebied heeft Hans Willems binnen de vereniging een groot aantal activiteiten op
energieke en sturende wijze uitgevoerd. Als lid en voorzitter van de Registratiecommissie heeft hij op
zorgvuldige wijze leiding gegeven aan de werkzaamheden van deze commissie. De moeilijke taak om
objectief de verschillende vooropleidingen van de Kcio-ers op waarde te schatten heeft hij
voortreffelijk uitgevoerd. Tevens werd onder zijn leiding de opleiding in de aandachtsgebieden
ingebed in de totale opleidingsstructuur. En toen aan het begin van deze eeuw duidelijk werd dat de
modernisering van de opleiding tot klinisch chemicus noodzakelijk was, was Willems terstond bereid
om ook deze kar te trekken. Een uitdaging omdat hierbij ook de afstemming met de medisch
specialistische opleidingen nadrukkelijk naar voren kwam. Een project dat nu zijn afsluiting nadert.
Maar ook de nascholingsactiviteiten in PAOKC verband hadden zij warme belangstelling. Er werd
nooit tevergeefs een beroep op Hans Willems gedaan om als spreker of als dagvoorzitter deze dagen
tot hoogtepunten op klinisch chemisch onderwijsgebied te maken.
Als bestuurder van VCL (het Virtuele Centrale Laboratorium) heeft hij er mede voor gezorgd dat het
VCL en de Noyonsstichting gefuseerd zijn. Deze nieuwe Noyonsstichting heeft hierdoor meer
mogelijkheden gekregen om het wetenschappelijk onderzoek in de klinische chemie te ondersteunen.
Tot slot wil ik de werkzaamheden van Hans Willems binnen het Concilium Clinicum Chemicum
noemen. Van dit concilium is Willems bijna 20 jaren lid en de laatste 5 jaren als voorzitter. Het
Concilium staat de vereniging en het bestuur met wijze raad bij. Veel respect heeft Hans Willems
afgedwongen door de wijze waarop hij de gesprekken tussen VAL en NVKC weer op de rails gezet
heeft.

Het algemeen bestuur heeft besloten om aan Hans Willems voor al zijn activiteiten voor onze
vereniging de Noyons’ Penning, die genoemd is naar de oprichter van onze vereniging, toe te kennen.
Met bijzonder genoegen nodig ik Hans Willems uit naar voren te komen .
Het is mij als inkomend-voorzitter van de vereniging een groot genoegen om deze penning aan jou te
mogen overhandigen.
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