
 

 

Dr. Rob Jansen ontvangt SKML prijs De Gouden Standaard 

 

Op 11 juni 2013 heeft tijdens het SKML-symposium "de Juiste Score" dr. Rob Jansen 
afscheid genomen als directeur van de SKML. Hiermee heeft een vertrouwde, unieke 
en authentieke kwaliteitsicoon de SKML helaas verlaten. Ter gelegenheid van dit 
afscheid heeft de voorzitter van de SKML, prof. Fred Sweep, in een laudatio 
stilgestaan bij de verdienste van Rob Jansen m.b.t. de kwaliteit van de medische 
laboratoriumdiagnostiek in Nederland in haar algemeenheid en zijn betekenis voor de 
SKML in het bijzonder. 

Het kwaliteitsdenken en -streven loopt als een rode draad door de carrière van Rob Jansen. 
Zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal heeft hij zijn sporen verdiend en was hij 
buitengewoon actief en productief. Rob Jansen heeft onder meer bijgedragen aan het 
opstellen van een beroepscode en een Europees register voor klinisch chemici. Daarnaast 
was hij bij de oprichting van de EFCC betrokken. Ook heeft hij mede EC4-richtlijnen 
opgesteld waaraan medische laboratoria moeten voldoen. Getuige daarvan zijn de vele 
eervolle prijzen die hem te beurt vielen (Erelid van de Czech Society for Clinical 
Biochemistry, Noyons Erepenning van de NVKC, Dr. R.T.P. Jansen Erepenning van de VCL, 
Erelid van de NVKC, Distinguished officer van EC4, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 
EFCC Roche award). Met zijn wetenschappelijke benadering en conceptuele denkkracht 
heeft Rob de basis gelegd voor de ontwikkeling van vernieuwende concepten voor 
standaardisatie/harmonisatie van laboratoriumtesten en voor juistheidverificatie binnen de 
externe kwaliteitsbewaking. Zijn bijdrage aan de kwaliteit van laboratoriumdiagnostiek in 
Nederland, alsook zijn directe SKZL/SKML-gerelateerde verdiensten kwamen tot uiting in 
vele lidmaatschappen/functies: lid SKZL, vicevoorzitter SKZL, voorzitter SKML, voorzitter van 
de Foundation Board van het Virtueel Centraal Laboratorium (VCL), lid wetenschappelijke 
raad van het VCL, voorzitter stuurgroep Calibratie 2000. In laatstgenoemde rol streefde Rob 
Jansen ruim vóór het in werking treden van de IVD-directieve 98/79/EC en vóór de oprichting 
van JCTLM in 2002, naar standaardisatie en harmonisatie van laboratoriumbepalingen. 

Sinds 2009 is Rob Jansen directeur van de SKML geweest. Zijn streven naar 
kwaliteitsrondzendingen waarin standaardisatie en harmonisatie zijn ingebed, alsook zijn 
onverdroten inzet voor een uniform rapportage- en scoringssysteem (MUSE) over alle (14) 
SKML secties heen, getuigen van daadkracht en visie op kwaliteit. Rob’s wetenschappelijke 
bijdragen zijn gepubliceerd in een 30-tal peer reviewed publicaties. 

Vanwege deze grote verdienste voor de SKML heeft het Algemeen Bestuur besloten dr. Rob 
Jansen de Gouden Standaard toe te kennen. Deze kwaliteitprijs is ingesteld ter ere van 



personen of organisaties die zich gedurende vele jaren hebben ingezet voor de verbetering 
van de kwaliteit op het terrein van de medische laboratoriumdiagnostiek. De voorzitter van 
de SKML overhandigde de prijs aan dr. Rob Jansen.  


