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IN MEMORIAM 

16-01-1946 – 01-12-2010 

Prof. dr. Jules M.M. van den Bosch, Hoogleraar Interstitiële Longziekten
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Op 1 december 2010 overleed prof. dr. 
Jules van den Bosch. Als longarts ver-
bonden aan het St. Antonius Zieken-
huis te Nieuwegein en het Universi-

tair Medisch Centrum in Utrecht, heeft hij in 
Nederland de interstitiële longaandoeningen (ild) 
groot weten te maken. Zo was het prof. van den Bosch 
die de bronchoalveolaire lavage (BAL) introduceerde, 
het centrum voor Interstitiële Longziekten (cIL) in het 
St. Antonius Ziekenhuis oprichtte, en in 2005 tot eer-
ste hoogleraar interstitiële longziekten in Nederland 
werd benoemd. Zijn oratie aan de Universiteit van 
Utrecht was getiteld: ‘Teamwork II’. Hierin benadruk-
te hij hoe belangrijk het is dat specialisten van allerlei 
disciplines nauw samen te werken in de zorg voor pati-
enten. In zijn visie is deze samenwerking cruciaal voor 
betere patiëntenzorg. 

Van den Bosch’ grootste verdienste echter is zijn werk 
als pionier op het gebied van de longtransplantatie. 
Het was prof. van den Bosch die deze geweldige uitda-
ging is aangegaan. In het begin niet wetende waar hij 
aan begon en slapende in een kamer naast de net ge-
transplanteerde patiënt om er te zijn als er problemen 
waren, toegewijd als hij was! Dankzij zijn deskundig-
heid kunnen in Nederland nu longtransplantaties op 
hoog niveau worden uitgevoerd. Afgelopen najaar was 
hij nog te zien in het TV-programma ‘Eén Vandaag’, in 

een reportage over de langstlevende patiënt in Neder-
land na een longtransplantatie (20 jaar). 
Meer dan 30 jaar lang was hij dan ook dé vraagbaak op 
het gebied van ild voor vele longartsen in binnen- en 
buitenland. Vele assistenten zijn onder zijn vleugels op-
geleid en enthousiast gemaakt voor dit gecompliceerde 
maar hoogst interessante onderdeel van de longgenees-
kunde. ‘De krenten uit de pap’ noemde hij patiënten 
met deze aandoeningen nog onlangs in het editorial 
van ild care today wat in november 2010 net een week 
voor zijn overlijden is verschenen. Hij was vanaf de op-
richting lid van de editorial board van dit tijdschrift.

Naast hoogstaande klinische zorg, zette van den Bosch 
zich ook bijzonder in voor het wetenschappelijk on-
derzoek. Onder zijn leiding kreeg de onderzoekslijn 
van biomarkers en genetica van ild vorm, hetgeen re-
sulteerde in een reeks succesvolle promoties. Zijn pro-
movendi gaf hij volop de kans zich te profileren; zelf 
hield hij er niet van op de voorgrond te treden.

Door zijn vroegtijdig overlijden heeft Jules van den 
Bosch niet de gelegenheid gekregen zijn toekomst-
plannen voor ná zijn pensioen te verwezenlijken. Wij 
zullen hem op het komende wereldcongres van de 
WASOG waar hij medeorganisator was zeer missen!

Marjolein Drent en Jan Grutters


