In memoriam Peter Snijders
Op 27 mei 2018 is onze zeer gewaardeerde collega Peter Snijders op 56-jarige leeftijd overleden.
Prof.dr. Peter J.F. Snijders
* 5 augustus 1961 – 27 mei 2018 †
Peter studeerde Biologie in Nijmegen en is in 1992
gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na het
ontvangen van een prestigieus KNAW fellowship, is hij als staflid
aan de afdeling Pathologie van VUmc verbonden gebleven; sinds
2007 als professor Moleculaire Pathologie, in het bijzonder HPVgeassocieerde ziekten. Hij heeft daarbij talrijke functies binnen
de afdeling, VUmc en CCA vervuld. Eveneens heeft hij zitting
gehad in verscheidene commissies en meerdere bestuurlijke en
adviserende functies bekleed, zowel in binnen- als buitenland.
Met zijn enorme toewijding, kennis en kunde heeft Peter Snijders
niet alleen een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
de sectie Moleculaire Pathologie van de afdeling Pathologie
VUmc, maar ook aan het internationale wetenschappelijke HPV
veld. Op het gebied van de patiëntenzorg richtte Peter zich op de
moleculaire pathologiediagnostiek. In 2013 is hij benoemd tot
klinisch moleculair bioloog in de pathologie. Hij had een
buitengewoon brede belangstelling en kennis van de moleculaire
pathologie.
Peter was internationaal een gerenommeerd onderzoeker. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling en standaardisatie van HPV testen en stond aan de basis van het vernieuwde
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Daarnaast ging zijn toewijding uit naar het ontrafelen
van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan HPV-gemedieerde carcinogenese en
de vertaling van deze kennis naar biomarkers. Recent heeft hij een vernieuwend concept voor HPVgeassocieerde hoofd-halstumoren beschreven. Hij is (co-)auteur van ruim 400 publicaties in binnenen buitenlandse tijdschriften, en was betrokken bij de ontwikkeling van HPV en DNA methylatie
testen. Peter was één van de mede-oprichters van de VUmc spin-off Self-screen.
Peter was ook nauw betrokken bij het onderzoekinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam. Hij was
jarenlang een gewaardeerd programmaleider en sinds 2014 lid van de CCA directie.
Peter was daarnaast een gewaardeerd en gerespecteerd docent. Hij is vanaf de start van de master
Oncology 15 jaar geleden bij VUmc School of Medical Sciences nauw betrokken geweest bij het
programma als cursuscoördinator en was ook al geruime tijd voorzitter van de opleidingscommissie.
We zullen hem herinneren als een bevlogen en sympathieke collega die het leuk vond om les te
geven, boeiend kon vertellen en erg toegankelijk was voor de studenten.
Wij zijn hem grote dank verschuldigd voor al zijn inspanningen. Wij herinneren Peter als een
bevlogen wetenschapper, en inspirerende collega, docent en vriend. Zeer betrokken en altijd
goedlachs. We gaan hem enorm missen. Hij laat bij ons een grote leegte achter.
Wij wensen zijn echtgenote, Suzanne, en zijn twee dochters, Muriël en Nicole, Bram en verdere
familie veel sterkte in de komende tijd.

