
 

 

In memoriam Vincent Cliteur 
 
Op 9 maart jl. overleed geheel onverwacht onze collega Vincent Cliteur 
 
Hieronder een in memoriam zoals uitgesproken tijdens de uitvaart door Gerard Burger, 
vriend en collega in Symbiant. 
 
 
Beste familie, vrienden, kennissen en collega’s van Vincent, 
 
Ik mag iets zeggen namens het werk van Vincent, Symbiant en ook namens onze 
beroepsvereniging, de NVVP. Ik spreek ook uitdrukkelijk namens collega Gilhuijs die er 
vandaag wegens verblijf in India niet bij kan zijn. 
 
Als ik samen met Vincent zoals gewoonlijk koffie had zitten drinken ’s ochtends hadden we 
waarschijnlijk tegen elkaar gezegd dat wat er gebeurd is wel een heel radicale manier was 
om te stoppen met werken bij Symbiant; heel wat radicaler dan de kunsthandel die hij soms 
overwoog te beginnen als het weer eens tegen leek te zitten met de pathologie. 
 
Maar zo is het niet gegaan. Zoals inmiddels bekend is Vincent afgelopen donderdag 9 maart 
plotseling en volledig onverwacht overleden. Ik zie hem woensdag aan het eind van de 
middag nog in mijn deuropening staan, waarbij hij mij vroeg of ik er vrijdag was. Ik zei: “ja”, 
en hij zei: “Tot vrijdag dan,” waarop ik zei: “Fijne dag morgen.” Maar dat liep anders. 
 
In plaats daarvan stonden 2 collega’s en ik donderdagavond perplex en met diep verdriet bij 
het bed op de ICU van het AMC waarin Vincent was overleden, hoewel hij toen nog werd 
beademd. 
 
Die donderdag was er al een vlaag van ontzetting door Symbiant gegaan, die zich de 
volgende dag nog voortzette. Iedereen was verbijsterd en bedroefd. 
 
Als je erover nadenkt, brengt iemand tijdens zijn werkzame leven eigenlijk vaak meer tijd 
door met zijn collega’s dan met zijn partner, en Vincent was de collega met wie ik de meeste 
tijd doorbracht.  De afgelopen jaren was hij mijn maatje op ons laboratorium. We bespraken 
vrijwel alles wat met het vak te maken had, vaak in filosofische zin: waar moet het  op den 
duur heen met de pathologie als specialisme, hoe moeten we verder met Symbiant, maar 
ook praktisch in de zin van: hoe organiseren we het werk zo efficiënt mogelijk, en hoe zorgen 
we ervoor dat we hier zo prettig mogelijk kunnen werken. 
 
Zo begonnen we de dag en eindigden hem niet zelden ook zo, bij het espressoapparaat dat 
zijn collega Tai Kwan Lim en hij voor op het lab hadden gekocht. Daarbij stond meestal Radio 
4 met klassieke muziek aan, hetgeen ook niet onopgemerkt bleef bij degenen met wie hij 
telefonische vergaderingen hield. 
 



 

 

Dat espressoapparaat zullen we nu zelf moeten schoonmaken, want ook huishoudelijke 
taken pakte hij altijd meteen op, en niet alleen thuis.  
 
Vincent was een geestelijk en lichamelijk sterke collega, die zijn vele kwaliteiten zelf niet 
uitgebreid etaleerde en zich niet op de voorgrond drong. Het opmerkelijke aan hem was dat 
je er pas achter kwam wat hij allemaal wist en kon als je er (toevallig ) met hem over ging 
praten. Dan bleek hij van dat onderwerp óók alweer van alles af te weten, of iets te kunnen, 
zoals vele takken van sport, of muziek: hij had bijna een opleiding slagwerk aan het 
conservatorium gevolgd, toen hij toch maar besloot geneeskunde te gaan studeren omdat 
hij daarmee mensen kon helpen. Een ander voorbeeld van zijn veelzijdigheid en algehele 
betrokkenheid was zijn inzet voor de gemeentepolitiek van Hoorn als kandidaat-
gemeenteraadslid voor de PvdA. Hij was echter niet alleen erudiet, maar ook iemand bij wie 
iedereen die steun of raad zocht terecht kon, en daar dan ook van werd voorzien. Hij was 
uitermate betrouwbaar en standvastig. Velen beleefden veel plezier aan zijn droge humor. 
Hij speelde altijd de bal, nooit de man. Als hij negatief leek of boos was, diende dat bij hem 
het grotere doel, het verbeteren van de kwaliteit van het werk en van de 
werkomstandigheden. In wezen was hij een optimistisch man: “problemen? Die zijn er om 
op te lossen, dus dat zijn geen problemen, toch?” 
 
Als patholoog was Vincent een gedreven vakman, niet zozeer een ‘splitter’ in de diagnostiek, 
maar iemand met een scherp oog voor de klinische relevantie van de pathologie, en in staat 
tot het in korte tijd wegwerken van enorme hoeveelheden coupes, een eigenschap waar we 
met z’n allen veel plezier aan hebben beleefd. Men kan wel stellen dat hij het pathologie-
laboratorium in het Westfriesgasthuis met zijn komst in 2010 heeft gered. Hij was 
voorstander van het creëren van aandachtspathologen volgens de regels van de NVVP, maar 
zou nooit expert-patholoog met slechts één of enkele subspecialismen willen zijn. Hij was 
kritisch op alles wat pseudowetenschappelijk was of waarvan het belang werd overdreven 
zonder dat daar een wetenschappelijke basis voor was. Hypes prikte hij genadeloos door. Hij 
vatte zijn vak zeer serieus op, en zorgde in zijn eentje bij ons op het laboratorium voor een 
complete bibliotheek, en hij was er trots op dat hij deze nauwkeurig up-to-date hield. Nooit 
was hij te moe om coupes met je te bekijken. 
 
Buiten de directe diagnostiek ging zijn belangstelling (zoals uit het bovenstaande al blijkt) uit 
naar kwaliteit binnen de pathologie, wat zich uitte in het binnen ons laboratorium 
voortdurend streven naar het op orde krijgen van kwaliteitsborging, en hij heeft als 
patholoog een belangrijke bijdrage geleverd aan onze CCKL-accreditatie. Op dit moment was 
hij bezig met de ISO-accreditatie van ons laboratorium na de verhuizing van de Symbiant-
locatie Zaandam naar de locatie Hoorn. Als er in dit kader iets op hem van toepassing was, 
was het wel: “zeg wat je doet, en doe wat je zegt.” 
 
Maar zijn belangstelling voor kwaliteitsborging beperkte zich niet tot Symbiant. Ook naar 
buiten toe werd hij gaandeweg steeds actiever, zoals blijkt uit zijn langdurige lidmaatschap 
van de commissie kwaliteit en beroepsuitoefening binnen de NVVP. Hij was daarbinnen ook 
altijd zeer actief en bereid de handen uit de mouwen te steken, en was betrokken bij het 
schrijven van diagnostische richtlijnen. Hij was sinds kort voorzitter van de SKML (SKML staat 
voor Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek). Deze stichting 



 

 

verzorgt met name landelijke kwaliteitsrondzendingen waarmee een individueel 
laboratorium zich kan spiegelen aan de andere laboratoria in Nederland. Daarenboven bleek 
hij ook bereid op verzoek van de Raad voor Accreditaties auditor te worden, dat zijn vak-
deskundigen die bij andere laboratoria op bezoek komen om te kijken of die aan de vereiste 
kwaliteitsnormen voldoen, een arbeidsintensieve klus, en had zojuist zijn eerste visitatie 
gedaan. Zijn enthousiaste verslag hiervan ligt mij nog vers in het geheugen. 
 
Daarbij is het karakteristiek voor hem dat hij voortdurend bleef ontkennen dat hij belangrijk 
werk deed, en dat hij het alleen maar oppakte omdat niemand anders het deed, terwijl wij 
wel wisten dat de werkelijkheid echt anders was. Ook in het Westfriesgasthuis, zijn 
standplaats binnen Symbiant, was hij lid van diverse commissies, onder andere van die voor 
de onderlinge toetsing van medisch specialisten. 
 
We hebben een bekwaam, sympathiek, trouw en goedlachs mens met veel humor en een 
luisterend oor voor iedereen verloren, en het zal ons tijd en moeite kosten om daar 
overheen te komen. 
 
Als ik ’s ochtends op het laboratorium kwam, was één van de eerste dingen waar ik naar 
keek of er al licht in zijn kamer brandde, want dan wist ik dat de dag in elk geval een goede 
start zou hebben. 
 
In de toekomst zal er op de kamer waar hij zat wel weer licht branden, maar wie er ook 
verblijf zal houden daar, voor mij zal het nooit meer hetzelfde zijn. 
 
 
Beste Vincent, 
 
Ik hoop dat jij nu de weg naar een ander licht gevonden hebt. Vita mutatur, non tollitur: het 
leven verandert, maar wordt niet vernietigd. 
 
(ik heb gezegd) 
 


