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De radiologie trekt naar het front.
Dr. René van Tiggelen (Conservator van het Belgisch museum voor radiologie Brussel)

Tijdstip: 12.00-13.30 uur
Locatie: Greepzaal in het Maastricht UMC+, niveau 4

hiervoor wel met hun eigen 
gezondheid, soms zelfs hun leven, 
door de blootstelling aan de straling 
bij het stellen van de diagnose. We 
gedenken dan ook de radiologen en 
hun assistenten die slachto� er werden 
van de straling waaraan ze werden 
blootgesteld tijdens de onderzoeken die 
ze verrichtten. Ondanks (of misschien 
dankzij) de oorlog heeft de radiologie 
een grote stap vooruit gezet. Na de 
oorlog was een ziekenhuis zonder 
radiologie niet meer denkbaar.

In de Vlaamse polders en in 
oorlogsgebieden bereikt de radiologie, 
dan nog een piepjong medisch 
vakgebied van negentien jaar, zijn 
volwassen stadium. Het belang van 
de radiologische diagnose wordt door 
alle medische specialiteiten van in 
het begin ten volle erkend. Door de 
oorlog ondergaat de radiologie een 
noodgedwongen sterke ontwikkeling. 
Behalve de diagnose van breuken 
en aandoeningen, is de lokalisatie 
van projectielen een hoofddoel. 
Verwijdering van kogel of shrapnel is 
de enige garantie op overleving voor de 
gewonde soldaat. De radiologie straalt 
voor de patiënt dan ook echt hoop uit.  
Om de letsels en de projectielen beter 
zichtbaar te maken, ontstaat er een 
nieuwe techniek: de conventionele 
tomografi e - een methode die tot na de 
tweede wereldoorlog algemeen ingang 
vinden. Maar te midden van deze 
militaire omwentelingen, betaalden de 
pioniers in de radiologie 

Contact
Voor nadere informatie kunt u mailen naar:
pelerin-lezingen@maastrichtuniversity.nl

De lezingen worden georganiseerd door de Werkgroep Medische Geschiedenis 
MUMC+, bestaande uit: Lucie Bastiaens, Annelies Boonen, Maria Teresa 
Brancaccio, Lou Brans Brabant, Katrien Bruggeman, Jos van Engelshoven, Odin 
Essers, Tilman Hackeng, Harry Hillen, Eddy Houwaart, Annemieke Klijn en Frans 
Ramaekers.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Werkgroep Medische 
Geschiedenis en over de geschiedenis van het MUMC en de FHML, ga naar 
http://medischegeschiedenis.mumc.nl


