Voordracht dr. Rob T.P. Jansen tot benoeming als erelid van de NVKC.
dinsdag 5 juni 2007, ALV te Amsterdam.
Het algemeen bestuur draagt dr. Rob Jansen voor als erelid van de NVKC.
Rob Jansen heeft door zijn persoonlijke inzet op uitzonderlijke wijze
bijgedragen aan het vakgebied van de klinische chemie op nationaal en
internationaal niveau. Jansen heeft een krachtige initiërende, stimulerende,
leidinggevende en uitvoerende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de kwaliteit
en de kwaliteitszorg. Met zijn wetenschappelijke benadering en conceptuele
denkkracht heeft hij de basis gelegd voor en de ontwikkeling begeleid van
vernieuwende concepten voor de kalibratie van laboratoria en de juistheid en
de controle van analyses.
Zijn gedurende vele jaren niet aflatende bijdrage aan het imago en de positie
van de klinische chemie is zeer belangwekkend te noemen.
Rob Jansen is opgeleid tot klinisch chemicus in het St. Annaziekenhuis te Geldrop en sinds
1986 aldaar werkzaam als klinisch chemicus, en sinds 2002 als hoofd van het Klinisch
Chemisch Laboratorium.
Rob Jansen is vanaf het begin van zijn carrière betrokken bij de Stichting SKZL (Stichting
Kwaliteitsbewaking Ziekenhuis Laboratoria), die later is opgegaan in de SKML. Het is vooral
dankzij initiatieven als SKZL/SKML dat de ziekenhuislaboratoria in Nederland voorop lopen
in het proces van protocollering en procesbewaking van gezondheidszorg. Daarmee is niet
alleen de kwaliteit tussen een ziekenhuislaboratorium gewaarborgd, maar wordt ook
inzichtelijk gemaakt hoe de uitslagen zich verhouden tot de andere laboratoria en het
referentielaboratorium. Uitwisselbaarheid van uitslagen tussen laboratoria in Nederland
wordt gefaciliteerd door een ander project opgestart door Jansen namelijk Kalibratie 2000.
Van 1978 tot 2004 heeft Jansen in het bestuur gezeten c.q. is jaren voorzitter, vice-voorzitter
geweest. Binnen de SKZL is hij lid c.q. voorzitter van diverse werkgroepen zoals:
sectie Algemene Chemie en Kalibratie 2000 (sinds 1998 voorzitter).
De persoonlijke inzet van Jansen bij NVKC en EC4 heeft in sterke mate bijgedragen aan het
imago en de positie van Nederland in het Europese klinisch chemisch landschap. Binnen de
NVKC heeft hij vele functies verricht, waaronder voorzitter van de vereniging van 1991-1995.
Juist door de actieve rol van Jansen is meer vorm gegeven aan het vak van klinisch
chemicus en de rol daarvan in het medisch specialistisch bedrijf. Dankzij deze
voortrekkersrol is hij niet alleen in 1997 door de NVKC gedecoreerd met de Noyons’
penning, maar is hij ook benoemd in diverse nationale en internationale gremia om de rol
van het vak en de Nederlandse vertegenwoordiging daarvan verder gestalte te geven. Zo is
hij nu nationaal nog lid van de Commissie Buitenland en het Concilium Clinicum Chemicum
en internationaal van de ECLM (European Council on Laboratory Medicine) en de EA
(European co-operation for Accreditation). Hij is lid geweest van het bestuur Post
Academisch Onderwijs voor Klinisch Chemici. Het eerste Model Kwaliteitshandboek is in
1992 van zijn hand verschenen. Met het Model Kwaliteitshandboek is een sterke impuls
gegeven aan de accreditatie van medische laboratoria door CCKL. Het kwaliteitshandboek is
vertaald in het Engels en vormt het model voor de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in
diverse landen.
Tevens is hij lid geweest van o.a. de Automatiseringscommissie, Projectgroep Brochure
SRB, Projectgroep BIG, Projectgroep Gedragscode, Organisatiecomité 50-jarig jubileum
NVKC, Projectgroep Richtlijnen aantal klinisch chemici en medewerkers en Projectgroep
Kwaliteitshandboek 2. Een speerpunt is steeds geweest het stimuleren van samenwerking.
Tijdens zijn voorzitterschap is mede daardoor ook de twinning tot stand gekomen met de
Czech Society for Clinical Biochemistry, waarvan hij erelid is.
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Jansen is mede oprichter van de huidige EC4, die een koepel is voor de nationale
beroepsverenigingen voor klinisch chemici van die landen die binnen de Europese Unie (EU)
vallen. Doel is harmoniseren van vak en opleiding in het kader van Europees
vrijhandelsverkeer. Onder voorzitterschap van Jansen heeft dit geleid tot veel afstemming en
wederzijdse erkenning van nationale opleidingen in Europees verband. Momenteel is hij de
dragende kracht in het oprichten van de “Common Platform”systematiek, waarin de
Europese erkenning en opleidingseisen worden weergegeven voor het beroep klinisch
chemicus. Bij de EU-gremia en het Europese Parlement heeft hij onder de aandacht
gebracht wat het grote belang is van vrije klinisch chemische beroepsuitoefening binnen de
EU op basis van wederzijdse erkenning van diploma’s volgens deze systematiek.
In relatief korte tijd is EC4 uitgegroeid tot een krachtige organisatie in de EU met als logisch
uitvloeisel de fusie tussen EC4 en FESCC tot de EFCC.
Hij is nu nog lid van de volgende commissies / werkgroepen:
EC4 Working Group on Accreditation (oud-voorzitter)
EC4 Working Group Harmonisation of Profession
EC4 Registration Commission
EC4 Working Group on ISO/CEN
FESCC/EC4/EDMA Working Group on Desirable Analytical Performance
IFCC Project Verification of Comparability
Jansen is mede oprichter van VCL, Virtueel Centraal Laboratorium. VCL heeft tot doel de
uitslagen tussen de diverse laboratoria uitwisselbaar te maken op een zodanige wijze dat het
lijkt of ze afkomstig zijn uit een centraal laboratorium. Dit is van belang voor de interpretatie
van uitslagen voor artsen die gebruik maken van meerdere laboratoria. Dit geldt met name
voor internationale multi center trials. VCL is verkocht aan Covance, een wereldwijd
opererende CRO voor drug development services. De opbrengst hiervan zal worden
aangewend voor onderzoek binnen de NVKC en is daartoe overgedragen aan de Noyons
Stichting.
Hij heeft vele jaren les gegeven bij diverse analistenopleidingen. Ook is hij voorzitter geweest
bij de Klinisch chemici regio Oost Brabant. Jansen is voorts actief in diverse
ziekenhuiscommissies.
Voor diverse internationale vaktijdschriften is hij peer reviewer op het terrein van de
kwaliteitszorg. Jansen is (mede) auteur van 90 internationale/nationale publicaties en heeft
65 internationale/nationale lezingen verzorgd.
Op 29 maart 2007 is Jansen benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Algemeen Bestuur NVKC

2

