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iN memoriAm

in 2003, treedt hij direct toe tot de maatschap in Beverwijk. 
Een veelbelovende jongeklare. Toen nog met Frits Groene-
velt, Rein Schoorl, Toine van Trier en Mick Kreulen. Enthou-
siast, ambitieus en met een passie voor esthetiek paste hij 
naadloos in het team. We delen de liefde voor het vak en 
voor het leven. In de uitgesproken overtuiging om alles sa-
men te doen en te delen, steunen we elkaars ambities om zo 
te groeien tot een hechte maatschap van 9 vrienden waarin 
we 13 jaar van hem genoten hebben. Paris groeit uit tot een 
zeer vakkundig esthetisch chirurg met een empathische en 
heel directe benadering van zijn patiënten. Het moeiteloos 
afwisselen van expliciete en welgemeende adviezen naar 
gefundeerde directe afwijzingen van esthetische verzoeken 
kenmerkt hem. Alleen als hij het echt zag zitten, dan ging hij 
er ook helemaal voor. Dat geldt ook als hij voorzitter wordt 
van de vrijgevestigden in het RKZ. Ambitieus als hij was, 
vereiste hij perfectie van zichzelf in zijn organisatorische en 
chirurgische vaardigheden. Het dwong respect af. De laatste 
stelling in zijn proefschrift (2003) is een citaat van Ovidius: 
"Aut nunquam tentes aut perfice", wat zoiets betekent als: 
"begin er niet aan of breng het tot een goed einde". Helder.

Paris was devoot en emotioneel. Hij kon zichtbaar enorm ge-
nieten van de goede dingen in het leven en enorm stampvoe-
ten om tegenslagen. Met het hart op de tong deelt hij graag 
honderduit het leven met je. Zijn eerste huwelijk loopt stuk 
en hij gaat gebukt onder de lastige thuisomstandigheden. 
Wij zien hem weer opveren met zijn nieuwe liefde, Brigitte. 
Het genieten was weer begonnen. Chloë wordt geboren. 
Het ambitieuze bloed ging weer stromen. Voorzitter van de 
NVEPC, actief in de opleiding en het onderwijs. Ambitieus 
met de privékliniek. Hij was net enthousiast gastredacteur 
geworden van het themanummer Esthetiek dat nu in uw 
handen had moeten liggen. Toen werd het 28 november...

Paris was onmiskenbaar een teamspeler. Het is vreemd om 
te zeggen dat dit een bijzondere eigenschap is voor een, liefst 
full-time, esthetisch chirurg. Maar, hoe groot de verschillen 
tussen de meningen, belangen, ambities, overtuigingen en 
opbrengsten ook konden oplopen, altijd stond bij Paris het 
teambelang voorop. Het ging zeker niet altijd zoals hij wilde. 
Maar we delen het zoet en het zuur. En altijd eindigen de 
glazen in de lucht. En zo herinneren wij hem, als maatje, 
met liefde voor zijn vak en voor het leven. 
De leegte die hij achterlaat is groot..

De maatschap Kennemerland
Toine van Trier Joost Staüdt
Mick Kreulen Kalam Ahmed
Paul van Zuijlen Wouter van der Pot
Jan van Loon Menno Huikeshoven

Maandagochtend 28 november 2016. Paris is 52 jaar, lief-
devol getrouwd, met de zorg voor vier kinderen. Vanaf het 
kinderdagverblijf van zijn jongste dochter rijdt hij langs de 
westelijke randweg in Haarlem richting het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk. Zoals gebruikelijk neemt hij de plan-
ning van de dag door met onze praktijkassistente. Middenin 
het rustige gesprek reageert hij niet meer. De handsfreever-
binding blijft open. Paris is stil. De auto rijdt verder. Wat 
er precies is gebeurd, weet niemand. Remsporen zijn niet 
gevonden, getuigen zien een plotselinge versnelling van de 
auto. Recht op een boom af. Paris is weggehaald uit het le-
ven, als een vogel uit zijn vlucht...

Paris was een Brabander. Opgegroeid in Eindhoven. Ambi-
tieus en gedisciplineerd in alles wat hij aanpakt. Na de mid-
delbare school gaat hij in het leger bij het Korps Commando 
Troepen. In december 1983 heeft hij een groene baret en 
twee maanden later haalt hij zijn brevet militair parachutist. 
Hij gaat lekker lang geneeskunde studeren in Utrecht waar 
hij eind 1992 zijn artsdiploma haalt.

Plastisch chirurgisch Nederland leert Paris kennen in 1994. 
Hij begint als anios in het Catharina Ziekenhuis in Eindho-
ven en in het toenmalige St. Joseph ziekenhuis in Veldhoven. 
Wij ontmoeten hem als hij in 1995 naar Amsterdam komt. 
Eerst als anios in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, 
daarna in de vooropleiding Heelkunde in het RKZ te Bever-
wijk. Als hij zijn vervolgopleiding in het AMC heeft afgerond 
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17 september 1964 - 28 november 2016


