
226 Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2015, vol. 40, no. 3 

Op 21 november 2014 over-
leed op 74-jarige leeftijd 
vrij onverwacht dr. P.C.W. 
Janson. Piet is geboren in 
Leiden op 30 maart 1940 en 
volgde het gymnasium om 
vervolgens ook in  Leiden 
scheikunde te studeren 
(hoofdvak biochemie; bij-
vakken organische chemie 
en farmacologie). Na het 
doctoraal examen in maart 
1965, startte Piet als weten-

schappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit 
 Leiden met een promotieonderzoek met als onderwerp 
‘biotransformatieprocessen in microsomale  fracties 
van rattelever cellen’ onder leiding van prof. dr. H. 
Veldstra. De promotie vond plaats in juni 1968. 
In september 1968 besloot hij met zijn vrouw José naar 
het zuiden te verhuizen voor een aanstelling in het 
zieken huis de Goddelijke Voorzienigheid te  Sittard. 
Daar werd hij door laboratoriumarts dr. F.  Stapert 
opgeleid tot klinisch chemicus (registratie januari 
1970).
Als hoofd van het klinisch chemisch laboratorium in 
het R.K. ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid te 
Sittard realiseerde Piet met zijn bekende gedrevenheid 
een modern laboratorium waarin de nieuwste ontwik-
kelingen in het vakgebied werden geïntroduceerd, 
zoals o.a. de “droge chemie Ektachem”. Piet had een 
brede chemische interesse. Als dienstanalist deed je in 
de late of kleine uurtjes niet tevergeefs een beroep op 
hem, als dat nodig leek dan kwam hij meteen, daar-
mee de stelling onderstrepend dat hij zijn laboratorium 
bestuurde als een ‘goed huisvader’.
Bij de fusie met het St. Barbara ziekenhuis te Geleen 
gingen de beide klinisch chemische laboratoria onder 

zijn leiding succesvol samen verder als het KCHL in 
het Maaslandziekenhuis (het huidige Orbis Medisch 
Centrum). Hij heeft als opleider drie klinisch che-
mici de kneepjes van het vak bijgebracht. Piet was als 
auteur, naast zijn proefschrift, betrokken bij minstens 
15 wetenschappelijke artikelen. Onderzoek in samen-
werking met de Sittardse en Heerlense collegae resul-
teerde o.a. in de eerste publicaties (met hoog aantal 
citaties) waarin aandacht werd besteed aan de korte 
en lange termijn biologische variatie van de meeste 
 klinisch chemische en hematologische parameters. 
Piet was actief in vele nevenfuncties: bestuurslid 
medische staf van het Maaslandziekenhuis en lid 
van de visitatiecommissie NVKC. Tevens was hij 
jarenlang bestuurslid van het KNMG district Zuid- 
Limburg (eerst als secretaris, later als voorzitter). Voor 
de analistenopleiding was hij betrokken bij de Zuid-
Limburgse Laboratoriumschool te Sittard (het huidige 
ROC Leeuwenborgh) en als rijksgecommiteerde bij de 
Fontys Hogeschool te Eindhoven. 
Na zijn pensionering in 1999 werd Piet met veel ple-
zier actief lid van Probus (landelijk netwerk van post-
aktieven die eerder een maatschappelijk verantwoor-
delijke functie bekleedden). Piet was tevens een van 
de drijvende krachten bij de stichting Jacob Kritzraedt, 
die oude panden in Sittard met een historische waarde 
restaureerde. Zijn gedreven bijdragen worden na zijn 
verscheiden sterk gemist. Kort voor zijn overlijden 
doneerde hij zijn historische laboratorium collectie 
aan de historische commissie van de NVKC.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte. 

Joop ten Kate en Renée Vossen
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In memoriam Piet Janson




