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IN MEMORIAM

Prof.dr. Enno Mandema

 

Op  januari  is prof.dr. Enno 

Mandema op -jarige leeftijd overle-

den. Hij studeerde geneeskunde in 

Groningen van  tot , en 

volgde tot  zijn opleiding tot 

internist in de kliniek voor Inwendige 

Geneeskunde. Twee jaren later pro-

moveerde hij cum laude bij prof. Van 

Buchem op het proefschrift: ‘Het 

multipel myeloom, het solitair plas-

mocytoom en de macroglobulinemie’. 

Een van de hoofdstukken ging toen al 

over amyloïdose. Dit onderwerp heeft 

hem zijn hele leven gefascineerd.

In  ging Mandema met zijn 

gezin naar Chicago, waar hij bij prof. 

R.M. Kark onderzoek deed aan de 

antinucleaire factor en SLE. Hij 

leerde daar de nierbiopsie en na 

terugkomst in Groningen heeft hij 

deze direct geïntroduceerd. In , 

 jaar jong, werd hij benoemd tot 

hoogleraar Inwendige Geneeskunde 

en hoofd van de interne kliniek. 

Daarmee startte een periode waarin 

onder zijn leiding alles moest en ook 

alles kon. Hij was niet alleen de baas, 

maar ook de docent, de opleider, de 

onderzoeker, en boven alles de arts 

met oog voor de individuele patiënt. 

Mandema schiep een klimaat 

waarin de verschillende onderdelen 

van de interne geneeskunde zich 

konden ontwikkelen en konden 

bloeien. Er heerste een opgetogen 

sfeer in de kliniek, en Enno had een 

speciale band met alle onderdelen 

van het brede specialisme. Hij 

genoot van de vooruitgang die de 

medewerkers in dit klimaat bewerk-

stelligden. Hij was wars van dikdoe-

nerij en bleef zichzelf. Door een 

superioriteit in kennis en inzicht, 

door zijn blik en zijn weinige woor-

den met goed getimede pauzes, en 

door zijn indrukwekkend postuur 

had hij een groot gezag. Hij was 

geïnteresseerd in al zijn medewer-

kers, van hoog tot laag. Hij kon met 

iedereen op ontwapenende manier 

spreken en was altijd toegankelijk.

Op iedere student in Groningen 

hebben zijn colleges indruk 

gemaakt, in het bijzonder door de 

manier waarop hij sprak met de 

patiënt in dat grote ziekenhuisbed 

onderin die hoog oplopende college-

zaal. Liefst in het Gronings, want 

alles draaide om die patiënt. Hij 

heeft daarmee veel studenten en 

assistenten op een natuurlijke wijze 

de correcte manieren in de omgang 

met de patiënt bijgebracht. 

Voor assistenten waren de klinische 

conferenties onvergetelijk. Op de 

vrijdagmiddag hoopte je altijd dat de 

assistent die de beurt kreeg toch 

maar uit zijn woorden kon komen, 

en dat professor toch tevreden zou 

zijn met de differentiaaldiagnose. De 

wijze waarop hij ook allerlei stafle-

den in de discussie wist te betrek-

ken, maakte hem tot een dirigent 

van een groot orkest. Karakteristiek 

was de manier waarop hij de confe-

rentie afsloot: in het Gronings ver-

telde hij wat hij van FC Groningen 

dat weekend verwachtte.

Als onderzoeker wist hij veel promo-

vendi te stimuleren, daarbij altijd veel 

ruimte latend voor ieders eigen initia-

tief. Amyloïdose is altijd een belang-

rijk onderwerp gebleven. In  

organiseerde hij het eerste internatio-

nale amyloïdose-symposium. Hij is 

altijd ‘de Godfather’ van amyloïdose 

gebleven. In  werd ter gelegen-

heid van zijn emeritaat in Groningen 

een International Course on Amyloi-

dosis gehouden. Echter ook nadien, 

voor het laatst in , bleef hij trouw 

bezoeker van amyloïdose-congressen. 

Opmerkelijk was de aankondiging 

van zijn afscheid voor de interne staf 

in . Na een korte mededeling 

dat hij met emeritaat ging, volgde 

een lange uiteenzetting van alle 

zaken die hij nadien zou gaan aan-

pakken. Hij zat als Groningse spin 

in het Nederlandse medische web. 

Hij was lid van de Adviesgroep Sti-

mulering Gezondheidsonderzoek, 

was de eerste voorzitter van de Raad 

voor Gezondheidsonderzoek, was lid 

van de KNAW, lid van de Vereniging 

Nederlands Tijdschrift voor Genees-

kunde en gedurende - voor-

zitter van het bestuur van de 

Vereniging.

Ook bleef hij zeer geïnteresseerd in 

de verdere ontwikkelingen van de 

Interne Kliniek in Groningen en in 

het bijzonder van de ontwikkeling 

van veel van de medewerkers die hij-

zelf in die kliniek had aangenomen. 

Indrukwekkend was de manier 

waarop hij in  voor het eerst het 

Mandema-stipendium uitreikte. Hij 

vond het mooi dat zijn naam was 

verbonden aan die prijs, die beoogt 

een jonge, gepromoveerde arts-assi-

stent in opleiding tot medisch speci-

alist, opleiding en onderzoek te laten 

combineren. Hij benadrukte dat een 

klinisch onderzoeker anno  het 

wel veel moeilijker heeft dan in , 

nu er zoveel regels zijn en zoveel for-

mulieren moeten worden ingevuld. 

Hij hoopte echter dat betrokkenen 

toch vooral zouden blijven uitstralen 

dat onderzoek doen echt leuk is.

Met Enno Mandema missen wij een 

warm persoon en een erg stimule-

rend leider.
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Liesbeth de Vries
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