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In memoriam:  
Paul Cromme
Op 10 april jl. bereikte ons het droevige 
nieuws dat oud-NHG-voorzitter Paul 
Cromme na een kortstondig ziekbed is 
overleden. 

Paul Cromme, tot begin 2006 huisarts 
in Twello, was voorzitter van het NHG 
van 1980 tot 1984. Toen, maar ook daar-
voor en daarna, heeft hij veel voor het 
NHG betekend. Hij was actief lid van 
meerdere NHG-commissies. Tijdens zijn 
voorzittersperiode werd de geleidelijke 
verandering van het NHG van een club 
van liefhebbers (de Gideonsbende) in een 
professionele organisatie in gang gezet. 
Onder zijn voorzitterschap werd een 
poging gedaan kwaliteitsvoorwaarden 
te stellen aan het NHG-lidmaatschap. 
Tegelijk werd de professionalisering 
van het bureau ter hand genomen. Dat 
mondde uit in een aantal kwaliteits-
projecten, onder meer op het gebied van 
hart- en vaatziekten en intercollegiale 
toetsing. 

Paul Cromme heeft voor de huisartsen-
automatisering grote betekenis gehad. 
Hij was in feite grondlegger van het 
NHG-automatiseringsbeleid, dat nu, 
dertig jaar later, nog steeds succesvol 

richting geeft aan de ontwikkelingen 
op dit gebied. Na zijn NHG-voorzitter-
schap werd hij voorzitter van de Werk-
groep Coördinatie Informatisering en 
Automatisering (WCIA), die het NHG 
en de LHV in 1984 samen oprichtten. 
De WCIA gaf in 1985 voor het eerst het 
WCIA-HIS-Referentiemodel uit. Dit werd 
later verschillende malen geactuali-
seerd en aangevuld met toetsingen van 
de diverse HIS’en aan de functionele ei-
sen van dit model.

Paul Cromme was daarnaast een van 
de eerste Nederlandse huisartsen die 
actief was op het gebied van de diabe-
teszorg, zowel nationaal als internatio-
naal. Hij was medeauteur van de eerste 
NHG-Standaard, Diabetes mellitus type 
2 (1989). In 1991 promoveerde hij op het 
proefschrift Glucose tolerance in a typical 
Dutch community. Prevalence, determinants 
and diagnosis in the elderly. Ook was hij voor-
zitter van de Saint Vincent Declaration 
Primary Care Diabetes Group, waarin de 
WHO en de lnternational Diabetes Fe-
deration samenwerkten met als doel de 
kwaliteit van de diabeteszorg te verbe-
teren. In 2008 werd op de Primary Care 
Diabetes Europe Conference de Paul 
Cromme Lecture ingesteld, een prijs 
voor een Europese eerstelijns bekend-
heid actief op het gebied van de diabe-
teszorg. 

Het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap is dankbaar voor de bijdrage die 
Paul Cromme aan de ontwikkeling van 
het NHG en de beroepsgroep heeft gele-
verd. Wij verliezen in hem een markant 
man, met uitgesproken meningen. Wij 
wensen zijn naasten veel sterkte. 

Ron Helsloot, Ben Bottema, Guy Rutten 
en Henk Westerhof 


