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Op 25 september overleed 
plotseling oud collega drs. 
A.W. (Ad) Pennings (1945-
2015). 
Ad was een aimabel mens, 
Bourgondiër, met een groot 
hart voor de mensen om hem 
heen. Als collega klinisch 
chemicus was hij loyaal aan 
de ziekenhuisorganisatie en 
het laboratorium, maar 
boven al kenmerkend was 
zijn aandacht voor mede-
werkers en zijn collega’s. 

Na zijn registratie als klinisch chemicus in 1975 volgde 
Ad collega Louis de Vries op als klinisch  chemicus 
van het Burgerziekenhuis in Amsterdam welk later 
naar Almere verplaatst werd en verder ging als Flevo-
ziekenhuis. Ad ging toen werken in het klinisch 
chemisch laboratorium van de Rooms  Katholieke 
Ziekenverpleging in Hilversum. Na enige tijd vertrok 
Ad naar het Willem Alexander Ziekenhuis in Den 
Bosch. In 1990 vond de fusie plaats met het Groot 
Ziekengasthuis tot het Bosch Medisch Centrum waar 
Ad deel uit maakte van het bestuur van de medische 
staf. In 2002 was er een verdere fusie met het Carolus-
Liduina ziekenhuis tot het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Ad toonde zich een plezierige teamspeler en prakti-
sche bruggenbouwer. Nooit deden wij als collegae een 
vergeefs beroep op hem. Het ruilen van standplaats 
tussen onze ziekenhuizen, het wisselen van aandachts-
gebied en het innemen van een pioniersrol in het 
 diagnostisch centrum van het ziekenhuis. Ad bood het 
graag aan, wetende dat hij daarmee de samenwerking en 
de collegiale sfeer zou bevorderen en in stand houden.
Velen herinneren zich zijn snelle pasjes over de gang 
als hij naar een overleg kwam, gehaast, want meestal 
was hij net even staande gehouden voor een praatje. 
Heerlijk kon hij uitweiden over de vakinhoudelijke 
en organisatorische kwesties die hem bezighielden, 
steeds weer andere kanten belichtend. 
Na zijn pensionering in 2005 bleef Ad actief als CCKL 
teamleider en trad hij toe tot de Nestorenclub en tot 
de Historische Commissie van de NVKC. Samen met 
Han Peek werden oude laboratoriuminstrumenten 
verzameld, gefotografeerd, en op de website gezet 
(zie: http://www.nvkc.nl/apps/historie). 
Voor Ad en zijn Maja was het tevens de tijd van 
lange reizen. Nu is hij aan zijn laatste reis begonnen. 
We zullen hem blijven herinneren.

Namens het laboratorium klinische chemie en hema-
tologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
Ron Kusters
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In memoriam




