
 

 

In Memoriam Peter L.M. Jansen 

 

Op 14 september jl. is overleden ons NVH-erelid en gewezen voorzitter, Peter Jansen.   

Peter Jansen kwam als 3e jaars student in 1967 tijdens een zomercursus in de state New York voor 

het eerst in aanraking met experimenteel leveronderzoek in het kader van geelzucht. Dat leidde tot 

een promotie in de farmacologie in Nijmegen in 1975.  Al in  1973 vertrok hij weer naar de VS als 

research fellow. Hij bracht in het Albert Einstein College in New York 4 jaar door met leveronderzoek, 

waar Tineke en hij ondertussen ook twee kinderen kregen. In 1976 keerde het gezin terug naar 

Nederland, en heeft Peter in Nijmegen zijn geneeskunde studies afgesloten en is daarna stafarts in de 

Interne Geneeskunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum geweest tot 1986. Dat jaar 

stapte hij over naar de endoscopisch georiënteerde gastroenterologie in het Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam, onder leiding van vooral de hoogleraren Tytgat en Huibregtse. Daar was hij 

tussen 1986 en 1993 als Associate Professor vooral op de hepatologie gefocust. In 1993  heeft hij 

Amsterdam verlaten om de volgende 10 jaar in Groningen de afdeling Maag-Darm-Leverziekten te 

leiden.  

In  2003 keerde hij terug  naar het AMC als hoogleraar Hepatologie en heeft daar naast intensieve 

patiëntenzorg opnieuw enorme impulsen aan het onderzoek gegeven. 

In 2013, na zijn emeritaat in Amsterdam, werd hij deeltijd hoogleraar in Maastricht en vanaf 2016 

Program Director van een groot Duits Onderzoeksnetwerk. Daar heeft hij ook de laatste jaren met 

veel enthousiasme en nieuwe ideeën projecten en samenwerkingsverbanden kunnen stimuleren. 

Peter Jansen was voor velen in Nederland en elders leermeester in de hepatologie. Hij bekleedde 

onder andere bij de European Association for the Study of the Liver de funktie van Secretary-General 

en Educational Councillor.  In 2012 ontving hij naast vele ander blijken van waardering voor al zijn 

bijdragen de belangrijkste prijs van de European Association for the Study of the Liver, een kroon en 

erkenning van zijn enorme bijdragen. Ook werd hij erelid van de Nederlandse Vereniging voor 

Hepatologie. 

Wij verliezen met Peter een grote persoonlijkheid en een briljante denker op ons vakgebied.  

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.   

 

Ulrich Beuers 


