
In memoriam Piet van Velthoven

Op 24 november overleed op 91-jarige leeftijd 
de chirurg Piet van Velthoven. Hij behoorde 
vanaf het eerste uur tot de vriendenkring van 
het Trefpunt, dat hij als mecenas steunde en 
waaraan hij zijn omvangrijke collectie 
gedenkboeken van ziekenhuizen cadeau heeft 
gedaan. 
Piet was geboren en opgegroeid in ’s-
Hertogenbosch. Na zijn medische studie begon 
hij in 1957 met zijn opleiding tot chirurg in het 
Sint Jozeph Ziekenhuis in Heerlen bij H.J. 

Buytendijk. In 1963, aan het eind van zijn opleiding, werd hij Chef de Clinique. 
Die aanstelling duurde niet lang. Al op 1 februari 1964 werd hij benoemd tot 
chirurg in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Alkmaar. Toen het ziekenhuis in 1976 
B-opleidingsbevoegdheid kreeg werd hij de eerste opleider en bleef dit tot 
1982. In 1989 beëindigde hij zijn chirurgische werkzaamheden. Hij werd toen 
benoemd tot ‘medical auditor’ van het bevolkingsonderzoek borstkanker in de 
regio Amsterdam, een functie die hij tot 1996 vervulde.
Piet had een grote medisch-historische interesse. Hij deed onderzoek naar de 
chirurg E.J.H. Hustinx, waarvoor hij onder meer diens operatieboeken als bron 
gebruikte. Ook de longchirurgie in ’s Hertogenbosch door Paul Karthaus was 
onderwerp van studie.
In 2001 behoorde hij tot de oprichters van het Historisch Genootschap 
Heelkunde, waarvan hij penningmeester werd. Op advies van het HGH werd de 
functie archivaris van de NVvH ingesteld en werd Piet in deze functie benoemd. 
Uiterst nauwgezet heeft hij zich van deze taak gekweten en een fraai en goed 
toegankelijk historisch archief opgezet. In maart 2020 vertelde hij tijdens een 
twee uur durend interview over zijn leven als chirurg. Dat interview, gehouden 
door Anno van der Tol, kan op deze website worden bekeken. Piet was een van 
de laatste chirurgen ‘oude stijl’.
Piet was een vriendelijke en altijd bescheiden man, maar eenmaal met hem in 
gesprek kon hij zijn mening onverbloemd naar voren brengen: een mening die 
altijd getuigde van levenswijsheid en van de grote expertise die hij als 
algemeen chirurg ‘oude stijl’ had opgedaan. Piet van Velthoven blijft bij ons in 
gedachten als steunpilaar voor de geschiedenis van de heelkunde, maar vooral 
ook als een vriend die wij zullen missen.
Anno van der Tol en Mart van Lieburg


