
 

 

 
In Memoriam Tom Puls (1946 – 2017) 
 

Op zaterdag 25 november 2017 is er op waardige wijze afscheid genomen van Tom Puls. Tom was 
een tropenarts pur sang. Na een half jaar coschappen in Suriname, gevolgd door verloskunde en 
chirurgieopleiding in Nederland, werd Tom in 1972 uitgezonden naar Migori in Kenia waar hij zich 
inzette voor de bouw van een ziekenhuis dat klein was begonnen in een missiekerk. Na Kenia volgde 
enkele jaren Benin, waar Tom zich vooral verdienstelijk maakte als opleider van 
dorpsgezondheidswerkers. Primary Health Care werd evident zijn grote passie. 

Teruggekomen uit Benin werd Tom directeur van Medicus Mundi Nederland, dat twee jaar later, in 
1984, fuseerde met Memisa in Rotterdam, en uiteindelijk in 2000 onderdeel werd van Cordaid. Tot 
2006 bleef Tom bij Cordaid actief als medisch adviseur. 

De drie laatste decennia van de 20ste eeuw waren de hoogtijdagen van uitzending van artsen en 
paramedici naar ontwikkelingslanden. Menig (voormalig) tropenarts zal zich Tom herinneren als een 
wijs, integer persoon. Tom was iemand die goed kon luisteren en observeren. Hij hield oog voor 
zowel het groter geheel van gezondheidszorgontwikkeling als voor de details van medische zorg. Hij 
had – en onderhield – een breed netwerk onder gezondheidswerkers en bisdommen met 
gezondheidsprogramma’s. 
 
Naast zijn werk bij Memisa Medicus Mundi was Tom jarenlang actief op bestuurlijk niveau. Van 1986 
tot 1992 was hij bestuurslid van de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropisch Geneeskunde en 
Internationale Gezondheidszorg). Gedurende een veel langere periode was hij actief betrokken bij 
MMI (Medicus Mundi International), een netwerkorganisatie die o.a. jaarlijks in mei actief betrokken 
is bij de World Health Assembly en de stimulator is geweest van menig innovatie op het vlak van 
internationale gezondheidszorg.  
 
Wij danken Tom voor zijn motiverende inzet die een inspiratie is geweest voor velen en wensen zijn 
nabestaanden sterkte toe bij het verwerken van het grote verlies.  
 
Jos Dusseljee 
 


