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Na zijn artsexamen begon hij op 15 maart 
2008 als arts-onderzoeker en neuroloog in 

opleiding in het AMC te Amsterdam. Al spoe-
dig viel hij op door zijn creatieve oplossingen 
op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg, 
zijn gevoel voor humor, zijn brede belangstel-
ling ook buiten de geneeskunde en zijn sociale 
vaardigheden. 
Hij deed onderzoek naar neurologisch on-
verklaarde klachten waarvoor hij tijdens zijn 
studie al belangstelling had. Tijdens zijn co-
schappen probeerde hij zoveel mogelijk patiën-
ten met deze klachten te zien. Door de verhalen 
van deze patiënten hoorde hij  over allerlei 
kwakzalvers, wat hij zeer fascinerend vond 
en waarom hij erg kon lachen, echter niet in 
het bijzijn van de patiënt en niet als de patiënt 
schade had geleden wat betreft gezondheid 
of financiën. Hij was een trouw bezoeker van 
de site van IOCOB, vooral vanwege de teksten 
van Keppel Hesselink. Hij zei mij te overwegen 
een studie van deze man te maken. Zijn vraag 
was hoe het mogelijk is dat iemand die een 
Nederlandse middelbare schoolopleiding heeft 
genoten en hier geneeskunde heeft gestudeerd, 
zulke teksten kan produceren. Ook vroeg hij 
zich af of studenten al  tijdens hun studie zijn 
aan te merken als potentiële homeopaten of 
acupuncturisten. 
In  gesprekken over kwakzalvers heb ik met 
Marc veel gelachen, hij leerde me de kwak-
zalverij met meer humor te bezien. Tijdens 
mijn ziekte in maart van dit jaar hield Ines von 

Marc Pleizier

In memoriam Marc Pleizier

Op �0 juli van dit jaar overleed Marc Pleizier, lid van onze vereni-
ging. Marc studeerde geneeskunde te Utrecht waar hij actief was in 
de Medische Studenten Faculteitsvereniging ‘Sams’ en  preses werd  
van de werkgroep Gamma (geneeskunde en maatschappij). Tijdens 
zijn studie ontdekte hij belangstelling te hebben voor een niet meer 
bestaand specialisme: zenuwarts.

Rosenstiel een voordracht in het AMC. Marc 
was gaan luisteren. Op mijn vraag hoe het was, 
antwoordde hij van mening te zijn dat ik nog 
niet voldoende was hersteld om dit te kunnen 
horen. Zijn humor was ook volop aanwezig 
in het artikel begin dit jaar in dit tijdschrift 
over ‘objectieve’ voorlichting aan MS-patiënten 
over allerlei alternatieve behandelingen (NTtdK 
1, 2009: 19-22). In mijn  laatste gesprek met 
Marc, voor hij met  vakantie naar  Indonesië 
ging, vertelde hij mij de neurologieopleiding 
te willen voltooien, en daarna ook de opleiding 
psychiatrie, om vervolgens in de psychiatrie te 
gaan werken. 
Ik was benieuwd naar zijn carrière waarvan ik 
zeer hoge verwachtingen had. We zullen het 
nooit weten. Ergens op Borneo op een markt 
vroeg een man Marc geld om sigaretten te ko-
pen. Marc weigerde. De man viel hem aan en 
bracht hem twaalf messteken toe. Op weg naar 
een ziekenhuis overleed Marc, 26 jaar oud. l

Rien Vermeulen 


