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iN memoriam

Het charisma van Herm en zijn immer aanwezige lach, zijn 
ontspannen attitude afgewisseld met felle emoties moeten 
genoemd worden om een goed beeld van hem te scheppen. 
Hij was vader van een tweelingdochters voor wie hij een rots 
in de branding was en de echtgenoot van Ingrid, zijn grote 
liefde.

We nemen afscheid van een markant man en speciaal voor 
ons een grote maat van onze maatschap.

Maatschap plastische chirurgie Zuidoost Brabant

Op 2 september 2017 heeft Herm van Tits het leven plotse-
ling losgelaten, veel te vroeg en geheel onverwacht. Hij was 
bezig aan de beklimming van de Mont Ventoux, een pres-
tatie waar hij naar uitgekeken en hard voor getraind had. 
Herm die zo van duursporten hield, die triatlons deed, die 
marathons liep, die een afgetraind lichaam had, is zo gezegd 
gestorven in het harnas, te weten op zijn fiets, in Frankrijk.
Sinds 2002 was hij onderdeel van onze maatschap Plasti-
sche Chirurgie Zuidoost Brabant, met als hoofdlocatie het 
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Hij was dubbel ge-
kwalificeerd, chirurg en plastisch chirurg. Dat daar 6 Duitse 
opleidingsjaren bij zaten, kwam duidelijk naar voren in zijn 
‘Deutsche gründlichkeit’. Wij waren uitermate content met 
Herm in onze maatschap. Alles was altijd strak en goed op 
orde in onder andere patiëntendossiers en al helemaal op de 
operatiekamer. Hij was een begenadigd operateur die zich 
erop voor liet staan dat hij met ‘mes en vork’ iedere operatie 
uit kon voeren. Zijn spreekuren waren ook bijzonder te noe-
men, omdat Herm ontegenzeggelijk een mooie jongen was 
en zich sociaal heel makkelijk bewoog. Dit deed veel vrou-
wen, zowel personeel als patiënten, eigenlijk een beetje om 
hem heen draaien. Zijn hele optreden ademde speels gemak 
en grote doelgerichtheid. 

Ook was hij voor de maatschap een belangrijke speler tijdens 
onderhandelingen. Hij kon dwingend en vasthoudend zijn 
en tegelijk met zijn charmes en dossierkennis het proces 
naar zijn hand zetten. 

Herm had landelijke bekendheid niet alleen door zijn tele-
visieoptredens. Vakbroeders kenden hem als een vooraan-
staand collega. Hij hield zich op de hoogte van alle innove-
rende ontwikkelingen, organiseerde congressen, en nam 
geregeld plaats in het bestuur van landelijke verenigingen. 
Hij droeg zijn steentje zeker bij en genoot van het daarbij 
behorende aanzien.

herm van Tits
(12 maart 1963 - 2 september 2017)


