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Op 2 oktober jl. is collega dr. 
Joost C.J.M. Swaanenburg 
op de dag na zijn 61e verjaar-
dag overleden. Een noodlottig 
ongeval tijdens het uitoefenen 
van zijn hobby, met de sulky 
achter één van zijn dravers, ver-
anderde in één klap zijn leven. 
Nadat de artsen veertien dagen 
hebben geprobeerd om zijn le-
ven te redden, bleek dat er voor 

hem geen hoop meer was. De uitvaart was 9 oktober 
in zijn woonplaats Hegelsom. In gedachten verblijven 
we bij Ellemiek en hun drie dochters Elleke, Simone 
en Stefanie.

Na de HBS in Den Haag en studie scheikunde aan de 
Universiteit Leiden is Joost opgeleid tot klinisch che-
micus bij de Stichting Medische Laboratoria in Bre-
da, met als opleiders drs. R.J.H. Scholtis en drs. N.A. 
Schmidt. Na zijn registratie als klinisch chemicus in 
1986 werkte hij tot 2000 in het Academisch Zieken-
huis Groningen bij prof. dr. W. van der Slik met als 
aandachtsgebieden algemene klinische chemie, ei-
witchemie en bindingsanalyse. In deze periode orga-
niseerde Joost op zeer voortvarende wijze zijn eigen 
promotietraject, dat in 2000 geresulteerd heeft in een 
dissertatie ‘The biochemical and clinical assessment 
of cardiac markers for the detection of various forms 
of myocardial tissue damage’ (Promotores prof. dr. S. 
Poppema, prof. dr. H.J.M.G. Crijns en prof. F.S. Ap-
ple). 
Na een korte periode in het Sint Jans Gasthuis in Weert, 
werkte hij vanaf 2003 als hoofd van het Klinisch  

Chemisch en Hematologisch Laboratorium van 
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg met 
laboratoriumlocaties in Venlo en Venray. Joost was 
de drijvende kracht achter het uitbouwen van het la-
boratorium tot een modern ingerichte, gerobotiseerde, 
diagnostische afdeling. Hij was opleider en had een 
groot hart voor het opleiden van jonge vakgenoten. 
Onder zijn verantwoordelijkheid zijn in VieCuri vier 
klinisch chemici opgeleid. Joost is lid geweest van di-
verse NVKC commissies waaronder commissie auto-
matisering, informatisering en communicatietechno-
logie (1992-2008), visitatiecommissie (2002-2008), en 
recent de werkgroepen vakgroepsvisitaties en ontwik-
keling indicatoren klinische chemie.

Joost profileerde zich bij ons als een gedreven en vak-
kundig klinisch chemicus met een scherpe blik op 
ontwikkelingen rondom het vakgebied. Hij was wars 
van onnodige plichtplegingen en benaderde problemen 
direct. Daarbij hanteerde Joost het motto “als het niet 
kan zoals het mot, dan mot het maar zoals het kan”. 
Opvallend was dat achter zijn duidelijke stellingname 
altijd een heldere analyse en goede verkenning van 
andere standpunten school. We verliezen in Joost een 
collega die zijn stempel drukte op onze manier van 
werken. Hij deed dat met kennis van zaken, verluch-
tigd met spitsvondige uitspraken en geslaagde grap-
pen.

Marcel Janssen en Marlea van Drunen, klinisch 
chemici, en Henk Neervoort, manager organisatori-
sche eenheid KCHL, VieCuri Medisch Centrum voor 
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In Memoriam


