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Na een kort maar zwaar 
ziekbed is drs. Fred Olt-
huis, klinisch chemicus, 
op zaterdag 15 november 
2008 overleden. Meer dan 
20 jaar is hij hoofd geweest 
van het laboratorium van 
Medisch Spectrum Twente 
te Enschede. Hij werd op-
geleid door prof. dr. J. 
Soons in het St. Antonius 
ziekenhuis te Utrecht waar 
hij reeds opviel door zijn 
extraverte stijl.

Zijn verdiensten voor het MST-laboratorium zijn 
enorm geweest. Al vanaf 1980 zag hij het belang in 
van de automatisering. Samen met medewerkers van 
de Universiteit Twente vervulde hij daarin een voor-
trekkersrol. Het laboratorium van het toenmalige zie-
kenhuis De Stadsmaten kende als een van de eerste in 
Nederland een volledig geïntegreerd automatiserings-
systeem. 
Fred was intelligent maar liet zich daar nooit op voor-
staan. Dat hadden zijn ouders hem geleerd. Fred bleef 
altijd eenvoudig en had weinig ontzag voor autori-
teiten, niet binnen en niet buiten het ziekenhuis. Dat 
maakte hem buitengewoon populair bij alle geledin-
gen van het ziekenhuis. Zijn denktrant was snel en 
soms hectisch. Altijd dacht hij een paar stappen verder 
dan een ander, en was in staat over de muren van het 
laboratorium heen te kijken 
In de fusie van de beide Enschedese ziekenhuizen heeft 
Fred Olthuis een belangrijke rol gespeeld. Als lid van 
de Medische Staf was hij één van de pleitbezorgers 
van een hechte samenwerking tussen De Stadsmaten 
en Ziekenzorg. Zoals bij elke fusie verliep het samen-
gaan van de beide laboratoria niet zonder emotie. Mede 
dankzij hem is deze echter zonder grote problemen tot 
een succes geworden. Ook hier toonde Fred Olthuis 
zich de mensenvriend en strateeg die met tact en verve 
alle medewerkers aan zich wist te binden.

Hij was een man met visie en een voortreffelijk or-
ganisator. Naast de automatisering en fusie was daar 
ook de verbouwing tot één centraal laboratorium aan 
de zijde van het Ariënsplein in Enschede en, niet te 
vergeten, de opzet van een laboratorium voor autologe 
stamceltransplantaties in nauwe samenwerking met de 
hematologen van Medisch Spectrum Twente. 
Naast zijn taak als klinisch chemicus en manager was 
hij ook de opleider van een aanzienlijk aantal jonge 
klinisch chemici. Fred was een pragmaticus en duldde 
geen academische praatjes van jonge betweters. Assis-
tenten hadden het daardoor, en door zijn rechtstreekse 
en onconventionele aanpak, niet altijd even gemak-
kelijk. Zij morden wel eens, maar keken meestal, na-
dat ze ervaring in de praktijk hadden opgedaan, met 
verwondering, bewondering en waardering op hem 
terug. 
Landelijk participeerde Fred in talrijke activiteiten. 
Zo was hij ondermeer lid van de registratiecommissie, 
van 1990 - 1998, lid van de destijds bestaande com-
missie Standaardisatie Hematologische Technieken, 
lid van de Onderwijscommissie van de Vereniging 
voor Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL), 
en lid van het Scheidsgerecht voor het Nederlands 
Ziekenhuis wezen. 
Ook was hij een pleitbezorger voor goede samen-
werking binnen de regio en was hij bestuurslid van de 
klinisch chemici Regio Oost.
Dankzij al deze activiteiten wist hij een laboratorium 
van hoge kwaliteit op te bouwen. Hij was daar terecht 
erg trots op. Door zijn vervroegde uittreding in 2001 
heeft hij nog enige jaren van zijn pensioen kunnen ge-
nieten.
Wij zullen hem herdenken als een intelligent en 
 markant klinisch chemicus aan wie wij veel dank zijn 
verschuldigd. 

Namens de Enschedese klinisch chemici,
Frank van den Bergh 
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In memoriam 


