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Voorwoord
De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ heeft in de afgelopen jaren aandacht besteed aan
de geschiedenis van de geneeskunde en aan de voorgeschiedenis van het UMC in Maastricht.
De rijke traditie van de Maastrichtse geneeskunde werd in 2011 beschreven in het boek ‘Van
godshuis naar academisch ziekenhuis’. In die lijn werd in 2012 de expositie rondom de bibliotheek
van Vrijthoff, een illuster medisch voorganger uit de achttiende eeuw, ingericht.
In dezelfde lijn van medisch geschiedkundige belangstelling worden in het Maastricht UMC+ in de
komende jaren exposities samengesteld rondom de geschiedenis van de disciplines en de afdelingen
van het azM en het MUMC+. In deze exposities willen de samenstellers verschillende aspecten van
de medische vakgebieden op een educatieve manier laten zien. Daarbij zal steeds gezocht worden
naar de verbintenis tussen het verleden en het heden van de betreffende vakgebieden.
De expositie ‘Anatomie en Embryologie, Geneeskunde en -Kunst’ is de eerste in deze reeks.
Deze expositie is samengesteld door Arno Lataster, senior anatoom van de afdeling Anatomie en
Embryologie aan de Universiteit Maastricht in samenwerking met de collegae van deze afdeling en
met Jacques Spee, hoofddocent anatomie van de Master Scientific Illustration aan de Academie
Beeldende Kunsten Maastricht van de Zuyd Hogeschool Heerlen. Arno Lataster schreef de brochure
bij de tentoonstelling.

Guy Peeters, voorzitter Raad van bestuur MUMC+
Harry Hillen, namens de werkgroep medische geschiedenis MUMC+
Eleonore Köhler, hoofd afdeling Anatomie en Embryologie
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De geschiedenis
van de Anatomie



Waarom bestaat het vakgebied en hoe zijn de
bestaansredenen ervan in de loop der tijd veranderd?

De humane anatomie is de leer van de bouw
van het menselijk lichaam. Anatomie is afgeleid
van het Griekse ἀνα (aná), open, en τομή
(tomé), snede, en refereert aan de werkwijze
om het (dode) lichaam te bestuderen door het

ἀνα (aná), = open
en τομή (tomé) = snede

open te snijden, te ontleden.
Het openen van het lijk om het te balsemen

de al meer dan duizend jaar standhoudende

wordt al toegepast sinds de Oudegyptische

anatomie volgens Galenus toch niet zo

cultuur. Tegen het ontleden van het menselijk

onaantastbaar was als gedacht. Vooral in de

lichaam bestond echter lange tijd weerstand.

Italiaanse universiteiten van Padua en Bologna

Daardoor bleef de kennis over de bouw van

leverden praktische ontledingen een geheel

het lichaam beperkt en was vooral gebaseerd

nieuwe kennis van de anatomie op. Deze

op de ontleding van dieren en het bestuderen

kennis werd door Andreas Wijtinck uit Wesel,

van gesneuvelden op de slagvelden. In de

beter bekend als Andreas Vesalius, in 1543

geneeskunde werden de beschrijvingen

beschreven in zijn revolutionaire, door Italiaanse

van Aristoteles, Plinius, Hippocrates en

kunstenaars uit het atelier van Titiaan prachtig

Galenus daarom eeuwenlang als vaststaand

geïllustreerde anatomieatlas ‘De Humani

aangenomen.

Corporis Fabrica’. Dit boek leidde in heel
Europa de nieuwe periode van het vakgebied

In de Renaissance ontstond hernieuwde

anatomie in. Binnen korte tijd werd de basis

belangstelling voor de anatomie. De behoefte

gelegd voor de huidige menselijke anatomie.

aan uitbreiding van de anatomische kennis
nam toe, omdat onderzoek aantoonde dat

Vesalius oogstte met zijn publicatie ook
veel kritiek bij de gevestigde orde, omdat hij

6

De spieren van de romp en het been,
ca 1510 -11 (detail), Leonardo da Vinci.
Gewassen pen en inkt over zwart krijt.
Wrsch. verworven door Charles II in 1690.
In Royal Collection, Windsor, 1690.

Galenus betichtte van fouten, ontstaan doordat
laatstgenoemde geen menselijke lichamen
had kunnen ontleden en daarom te veel de

anatomie van dieren in het menselijk lichaam
had geprojecteerd. Het kwam hem te staan op
een straf van keizer Karel V, op verzoek van zijn
voormalig leermeester Sylvius in Parijs.

De anatomische les
De gang van zaken rond een ontleding vond
plaats volgens een protocol dat sterk bepaald
werd door het feit dat er nog geen methoden
waren om weefsels houdbaar te maken (te
fixeren). Ontledingen vonden vooral plaats in de

De spieren van de schoudergordel van de achterzijde, ca 1510, Leonardo da Vinci.

winter om het ontbindingsproces te vertragen,
en de bederfelijke inwendige organen werden

Publieke ontledingen trokken veel toeschouwers,

vóór de spieren bestudeerd. De ontleding

niet alleen doctoren, chirurgijns en hun

zelf werd meestal verricht door de chirurgijn,

studenten, maar ook notabelen. Men gebruikte,

een medisch handwerksman die vooral de

ook als ‘afschrikwekkend voorbeeld’, de

uitwendige geneeskunde beoefende. Hij

lichamen van ter dood gebrachte criminelen.

behandelde wonden, trok tanden, verrichtte

Het was veel meer een evenement met een

aderlatingen en amputaties etc. De ontleding

didactische inslag dan een activiteit met

vond plaats op aanwijzing van de

diepgang.

‘anatomicus’, een universitair
opgeleide arts, die de inwendige

Voor meer besloten ontledingen en

geneeskunde beoefende en zich

diepgaander onderzoek werden de lichamen

verre hield van ingrepen.

van overledenen zonder nabestaanden gebruikt
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(zgn. ‘vreemden’) of van gestorvenen uit een van
de gasthuizen. Er gaan echter ook verhalen van
diefstal van lijken van het schavot of uit graven
vanwege een tekort aan lichamen.
Anatomische lessen vonden plaats bij de
professor thuis, in kerken, ziekenhuizen of in
de open lucht. Later werden er tijdelijke en
uiteindelijk permanente ‘anatomische theaters’
gebouwd, waar de ontledingen onder meer
gecontroleerde condities konden plaatsvinden.
De eerste hoogleraar van de in 1575 opgerichte

Het Theatrum
Anatomicum
is de voorloper
van de snijzaal
van de moderne
anatomieafdelingen

Leidse academie, Pieter Pauw (1536 - 1599),
zorgde in 1597 voor de oprichting van het eerste
‘Theatrum Anatomicum’ in Nederland. Zijn lessen
aan de chirurgijns waren in het Nederlands in
plaats van het gebruikelijke Latijn. De openbare
anatomische les voor chirurgijns van dokter
Nicolaes Tulp uit Amsterdam stond model voor
de anatomische les van Rembrandt (1632). Vanaf
1738 werden ook in Maastricht anatomische
lessen gehouden door professor Adrien Pelerin
(1698-1771).

Andreas Wijtinck uit Wesel,
beter bekend als Andreas
Vesalius, is voor velen
het grote voorbeeld van
de moderne anatoom. Hij
publiceerde in 1543 een
anatomisch handboek, getiteld
‘De humani corporis fabrica’,
bestaande uit 663 foliopagina’s,
voorzien van fraaie,

Ook in de toekomst zal de anatomie de basis

gedetailleerde tekeningen van

blijven vormen voor de studie van het levende

Italiaanse kunstenaars, onder

lichaam in alle opleidingen die zich bezig houden

wie de in Duitsland geboren Jan

met de menselijke gezondheid. De dissectie moet

van Calcar (Giovanni da Calcar,

centraal blijven staan in het anatomie onderwijs,
niet alleen omdat zij een ideaal voorbeeld is
voor zelfgestuurd leren in een groep. Moderne
educatieve technieken helpen verbanden te
leggen tussen de basisvakken zoals de anatomie
en de klinische toepassingen. Zo worden in
Maastricht steeds meer artsen betrokken bij het
masteronderwijs en worden ook in de bachelor
al vroeg klinische vraagstellingen in de anatomie
practica besproken.
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ca. 1499 -1546).

De geschiedenis van
de Embryologie
Door de verbeterde microscopische technieken
namen de leer van de weefsels (histologie) en van
de aangeboren afwijkingen (teratologie) een grote
vlucht. Naast anatomische modellen van embryonen
gingen sterk vergrote reconstructies van embryonale
ontwikkelingsstadia een belangrijke rol spelen in
het onderwijs en onderzoek. Deze ontwikkeling zet
zich tot op heden voort. Begrip van de embryologie
is essentieel voor medische specialismen, waarin het
embryo of begrip van variatie in vorm centraal staan,
bijv. de obstetrie en gynaecologie, de radiologie en
de chirurgie.

Studies van de Foetus, ca.1510 -13,
Leonardo da Vinci.

Een van de belangrijkste redenen is dat het
meeste onderzoek en het overgrote deel

Embryo4D

der boeken zich concentreren op individuele
organen (bijv. longen, nieren, slagaderen)
en niet op het ontstaan van de anatomische

De ontwikkeling van de mens van conceptie tot

verhoudingen tussen de organen (waar ligt de

geboorte is een fascinerend onderwerp. Het

nier t.o.v. de long en de lichaamsslagader).

laat niet alleen zien hoe groei en differentiatie

Voor het begrijpen van deze zgn. topografische

leiden tot het ontstaan van het individu, maar

anatomie is dit soort informatie juist cruciaal.

helpt ook bij het verwerven van inzicht in de

Een wellicht net zo belangrijke reden is het

volwassen anatomie en het ontstaan van

ontbreken van realistische afbeeldingen en

vele afwijkingen door vertragingen in groei

modellen van embryonen. Dit geldt nog meer

en/of differentiatie. Desondanks speelt de

voor het onderlijf dan voor het bovenlijf, omdat

embryologie nog slechts een onbetekenende

belangrijke delen van de ontwikkeling van

rol in het (medisch) curriculum. Daar is een

organen in het onderlijf (darm, urogenitaal

aantal redenen voor aan te wijzen.

systeem, lichaamswand, ledematen) pas
na de 8ste week plaatsvinden, d.w.z. na het
traditionele einde van de beschrijving van de
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embryonale ontwikkeling in veel leerboeken.

Amira to cinema.

Binnen ons onderzoeksprogramma over de
embryonale ontwikkeling van buik en bekken
bestuderen we bestaande, histologisch
bewerkte embryonen en foeten om alle
relevante structuren (organen, bloedvaten,
zenuwen, enz.) op verschillende leeftijden
met behulp van reconstructie- (Amira®) en
modelleerprogramma’s (Cinema4D®) zichtbaar
te maken, en gebruiken dit materiaal om
onderwijsmiddelen te ontwikkelen. Recent
hebben we ook de eerste reconstructie in
3D geprint. De faculteit en de Stichting “Rijp”
ondersteunen het “Embryo4D” programma
door bij te dragen in de aanschaf van
computers, computerprogramma’s en de
aanstelling van onderzoekers.
Voor deze tentoonstelling hebben we gekozen
voor de ontwikkeling van de darm. De darm
groeit sneller dan het volume van de buikholte,
wat opgelost wordt door de darm tijdelijk
(tussen 5 en 9 weken ontwikkeling) in de zgn.

Volgens de bestaande opvatting “draait” de

fysiologische navelbreuk te laten uitgroeien.

darm tijdens zijn ontwikkeling 270° om zijn

De 3D print van onze reconstructie van een

as, de darmslagader (arteria mesenterica

7 weken oud embryo (9 weken zwangerschap)

superior). Stoornissen in die draaiing zouden

laat de darm in de fysiologische navelbreuk
zien.

leiden tot “malrotatie” van de darm, de meest
Amira
C4D as Amira
C4D

voorkomende oorzaak van een “acute buik”
op de kinderleeftijd. De animatiefilmpjes laten
zien dat de eerste 90° van de darmdraaiing het
gevolg zijn van het strekken van het embryo
tijdens zijn groei. De resterende 180°, die
zouden moeten optreden tijdens de terugkeer
van de darmlissen in de buikholte tijdens de
9de week, zijn in het geheel niet aantoonbaar.
Onze huidige hypothese is dat “malrotaties”
ontstaan doordat delen van de darm niet of
onvolledig tot ontwikkeling komen.
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Beeldvor ming
De evolutie van de beeldvorming in de anatomie

Schedel van de rat van onderen gezien.
Links potloodtekening en rechts pentekening.
Hans Rensema, wetenschappelijk illustrator.

Illustratie hoofd-/
halsgebied
Materiaal/techniek:
diverse kleurpotloden
op digitale afdruk
van potloodtekening.
Ontleding en illustratie:
Ellen Marcellis, 2006
(Master Scientific
Illustration, MSI).

Kennis van de anatomie is niet alleen belangrijk voor artsen,
maar ook voor schilders en beeldhouwers om het menselijk
lichaam zo levensgetrouw mogelijk te kunnen weergeven.
Deze fascinatie voor de anatomie van het menselijk lichaam
bestond bij beroemde kunstenaars in de Griekse oudheid en de
Renaissance, zoals Phidias, Leonardo da Vinci en Michelangelo.
De bindende rol van de anatomie tussen de geneeskunde en
de beeldende kunsten heeft tot op de dag van vandaag stand
gehouden. Een goed voorbeeld is de Postgraduate Course in
Scientific Illustration, een in 1996 gestarte samenwerking van
de Universiteit Maastricht en de Academie Beeldende Kunsten
Maastricht van de Zuyd Hogeschool Heerlen. Vanaf 2008 is
deze opleiding een Master (Master Scientific Illustration, MSI). In
de expositie ziet U werken van studenten van deze opleiding.
Dr. Frank Henry Netter (1906-1991), een arts die altijd liever
kunstenaar had willen worden, verbeterde zijn inkomsten door
anatomische tekeningen aan farmaceutische bedrijven zoals
Ciba Geigy te verkopen. Zijn tekeningen resulteerden uiteindelijk
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in de wereldberoemde CIBA Collection of Medical Illustrations:

8 boeken in 13 delen met als
bijzonderheid niet alleen zeer
functionele anatomische tekeningen,
maar ook aansprekende afbeeldingen
van zieke patiënten, zoals de
vermagerde COPD patiënt of
de angstige patiënt met angina
pectoris. Netter heeft als geen ander
het uitwendige ziektebeeld aan
de (patho-)fysiologie en anatomie
gekoppeld.

Werken van de Master Scientific Illustration,
een samenwerking van de Universiteit Maastricht en de Academie
Beeldende Kunsten Maastricht van de Zuyd Hogeschool Heerlen.

De instelling bij koninklijk besluit (Koning Willem I; 1823) van Klinische
Scholen in Nederland was bedoeld om de capaciteit en kwaliteit van
het praktisch medisch onderwijs te bevorderen en te verbeteren. De
scholen droegen zorg voor het onderwijs in de genees-, heel- en
verloskunde. In de propaedeuse werd, naast fysiologie, pathologie,
kruid- en artsenijmengkunde, scheikunde en natuurlijke historie,
ook ontleedkunde gedoceerd. Bij het onderwijs werden ‘moderne’
leermiddelen gebruikt, zoals wandplaten en anatomische modellen.
Bekend zijn de in serie geproduceerde modellen van docteur
Auzoux. In het moderne anatomie- onderwijs is dit soort modellen
nog steeds onontbeerlijk. Nieuwe conserveringsmethoden, zoals
de plastinatie volgens Günther von Hagens, maken gebruik
van het anatomisch preparaat buiten de snijzaal mogelijk.
Tentoonstellingen als Body Worlds trekken over de hele
wereld miljoenen bezoekers. Ze komen tegemoet aan een
grote toename in belangstelling voor het menselijke lichaam bij
de bevolking, die van gewone nieuwsgierigheid via interesse in
gezondheid reikt tot aan de kunsten. In het anatomieonderwijs
op de afdeling Anatomie & Embryologie vervangen deze
plastinaten van organen of lichaamsdelen langzamerhand
de minder realistische kunststofmodellen.
Er zĳn inmiddels ook veel anatomische leerboeken
die de puur illustratieve atlas met instructieve teksten
verbinden, bĳvoorbeeld de Prometheus-, de Moore-, de
Grant- atlas. Deze atlassen maken duidelĳk dat anatomie
zonder goede afbeeldingen moeilĳk te begrĳpen en te leren
is. Moderne ontwikkelingen zĳn interactieve 3D atlassen,
zoals Primal Pictures, waarin de te bestuderende structuren
met behulp van een computer bewogen en weefsellagen met
een muisklik toegevoegd of weggehaald kunnen worden. Zo nu
en dan wordt beweerd, dat de interactieve atlassen de ontleding
en bestudering van lichamen overbodig maken. Echter, de ver- en
herkenning van verbanden tussen verschillende weefsels, de dichtheid
van weefsel, het “weefselgevoel“, en bovenal de anatomische
variabiliteit van individuen zĳn niet in een 3D-atlas te vangen. Deze
moderne leermiddelen bieden een zeer goede ondersteuning voor
de anatomiestudent maar kunnen de studie van het lichaam zelf niet
14

vervangen.

Moderne
beeldvormende
technieken en
leermiddelen
Voor vakgebieden als de chirurgie, radiologie/
imaging, gynaecologie en neurologie is een
goede anatomische basis essentieel.
De anatomische kennis is noodzakelijk
voor het begrip van de variabiliteit en
complexiteit van het menselijk lichaam.
Het zijn echter vooral de “beeldvormende
technieken” (Röntgen foto, CT, MRI, MRA,
MRI- DTI en Echografie) die het onderwijs in
de anatomie een impuls hebben gegeven.
Plotseling werd zo bijvoorbeeld de “doorsnede
anatomie” van een anatomische pesterij van

Interpretatie (in kleurpotlood) van de doorsnede-anatomie van een MRI door het hoofd.
Illustratie: Rogier Trompert, 1999 (Postgraduate Course in Scientific Illustration, PCSI).

studenten tot een essentieel onderdeel van
de medische diagnostiek. De mogelijkheden
van de nieuwe beeldvormende technieken
worden nog steeds groter. De anatomiekennis
en het onderwijs dienen hier gelijke tred mee te
houden.
In moderne beeldvorming zoals echografie zijn validatie en een gedegen anatomiekennis essentieel.
Eerd van M, Patijn J, Sieben JM, Sommer M, Zundert Van J, Kleef van M, Lataster A:
Ultrasonography of the cervical spine: An in vitro anatomical validation model. Anesthesiology 2014; 120:86-96.
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Microscopische Anatomie,
Histologie
Door het onderzoekend, meer praktische karakter van
het werk van Vesalius en dat zijn opvolgers was in de
17e eeuw al veel van de met het blote oog zichtbare,
‘macroscopische anatomie’ bekend.
Het vakgebied anatomie kon daarna verder worden
ontwikkeld in de microscopische anatomie, de fysiologische
anatomie en de klinische toepassing van de anatomie.
Digitale beeldvorming heeft inmiddels zijn intrede gedaan in
de moderne anatomie.
De ontwikkeling van de microscoop, verbonden
aan de lenzenmakers Lippershey (1570 -1619) en
Jansen (ca. 1585 - ca. 1632) en voortgezet door onder
meer Malpighi (1628 -1694), Huygens (1629 -1695),
Swammerdam (1637-1680), van Leeuwenhoek
(1632 -1723), en Hook (1635 -1703) gaf aan de
microscopische anatomie een hoge vlucht. Zo maakte
bijvoorbeeld Malphigi door zijn toevoeging van de kleine
bloedsomloop de ontdekking van de grote bloedsomloop
door Harvey ‘sluitend’.

William Harvey omschrijft als eerste de bloedsomloop.
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Histologische dwarscoupe door de voet.

fascia thoraco lumbalis

erector spinae aponeurosis (ESA)

septum in
m. multifidus

De ontdekking en perfectionering van

facet joint

de microscoop en de ontwikkeling van
moderne varianten zoals de stereo-,
fasecontrast-, polarisatie-, fluorescentie- en
donkerveldmicroscoop hebben geleid tot een
verbreding en verdieping van het medisch
onderwijs- en onderzoeksveld. Zo zijn er nu

discus vertebralis L2-L3

in meer dan 50% van alle wetenschappelijke
publicaties histologische afbeeldingen te

Histologische dwarscoupe door de lage rug.

vinden, die onderzoeksresultaten tonen/
steunen/verduidelijken.
Deze gedigitaliseerde beelden kunnen dan aan

De beeldanalyse, d.w.z. de
techniek om microscopische
beelden op te slaan in een
computer en de informatie in
deze beelden met algoritmes te
bewerken, maakt een getalsmatige
analyse van weefsels mogelijk.

de computer bestudeerd worden, waarbij de
computer de rol van de microscoop overneemt.
Met behulp van muisklik en “scrollen” kan de
student op details inzoomen of verschillende
gebieden van de weefselcoupe bestuderen.
Op deze manier krijgen meer studenten
visueel toegang tot zeldzame en kostbare
weefsels en kunnen deze met diverse
kleuringen bestuderen. Bovendien kunnen
studenten (en docenten) deze weefsels via
een internetverbinding ook thuis bestuderen.
Moderne software staat toe, dat seriële coupes

In het moderne histologie onderwijs bij de

(weefselplakken, die op elkaar volgen) op de

afdeling Anatomie en Embryologie Maastricht

computer gesynchroniseerd kunnen worden

heeft de computer de microscoop grotendeels

waardoor hetzelfde gebied met kleuringen

verdrongen – gekleurde weefselcoupes worden

voor verschillende celtypen of eiwitten parallel

bij hoge resolutie gescand (opgenomen) en

bestudeerd kan worden.

vervolgens via een server aan studenten en
docenten beschikbaar gesteld.
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Relatie
anatomie
en andere
vakken
Fysiologische anatomie
Het gezag van Galenus werd verder aangetast
door de ontdekking in 1628 van de bloedsomloop
door de Engelse medicus William Harvey. In de
16e eeuw had men al kleppen waargenomen
in de aderen, waardoor het bloed maar in één
richting kan stromen. Ook ontdekte men dat het
tussenschot tussen rechter en linker harthelft geen
bloed doorlaat, zoals voorheen gedacht, maar het
bloed in het hart van rechts naar links stroomt via
de longen. En hoewel de uiteindelijke conclusie van
Harvey dat het bloed door het hele lichaam circuleert
aanvankelijk sterk botste met de nog gangbare
Galenische opvatting, was de acceptatie ervan
uiteindelijk onontkoombaar
Na 1800 werd de door Harvey ingeluide verschuiving
van het medisch onderzoek richting functionele
anatomie en fysiologie voortgezet. Bichat
(1771 -1802) introduceerde het begrip slijmvlies
op basis van de functie, zonder zich nog veel te
bekommeren om de microscopische structuur. De
verdere verbetering van de microscoop leidde echter
tot een steeds toenemende kennis van weefsels en
18

functies op celniveau.

De Franse fysioloog Claude Bernard (1813 -1878)
en de Nederlander F.C. Donders (1818 -1889)
verwierven grote reputatie in het fysiologieonderzoek. Bernard introduceerde de term ‘milieu
intérieur’, tegenwoordig bekend als ‘homeostase’
en Donders onderzocht onder meer uitgebreid de
fysiologie van het oog. Dit onderzoek vormde de
grondslag voor de huidige classificatie, verklaring
en correctie van oogafwijkingen. De fysiologie
werd steeds meer een apart vakgebied. Het
bestuderen van lichaamsprocessen met behulp van
gestandaardiseerde, zelfregistrerende methoden
en het interpreteren van de meetresultaten werden
onderdeel van de experimentele fysiologie.

# Forensische gezichtsreconstructie.
! Anatomische preparaat van een
scoliose-ingreep.
( Afgietsel van de kransslagaders van
het hart.
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Functionele en
klinische anatomie
De Schotse medicus/obstreticus en anatoom William
Hunter (1718 -1783) was in zijn tijd leidinggevend.
Hunter’s ‘Lectures of Anatomy’ waren baanbrekend en
illustreren de verdere ontwikkeling van het vakgebied
richting functionele en klinische anatomie. William’s
invloed op zijn wellicht nog bekendere jongere broer John
Hunter (1728 -1793), beroemd chirurg en wetenschapper,
is van eminent belang geweest voor het toepassen van
anatomische inzichten in de snijdende vakken.
Het Theatrum Anatomicum is de voorloper van de
snijzaal van de moderne anatomieafdelingen. Dissectie
is nog steeds een onmisbaar instrument voor studenten
Geneeskunde voor het ontwikkelen van 3-D inzicht en
begrip van het anatomisch substraat. Aan de Universiteit
Maastricht vinden dissectie practica plaats in het derde
jaar van de Bachelor Geneeskunde. De Assistenten In
Opleiding tot Specialist (AIOS) worden op de snijzaal
getraind in de klinische anatomie en het zelf uitvoeren
van klinische benaderingen op het preparaat. Bovendien
worden er vaak workshops en cursussen gegeven voor
medisch specialisten en paramedici.

Workshop ‘Pijnbestrijding’ voor specialisten.
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Pathologische anatomie en
forensische geneeskunde
Het systematisch koppelen van bevindingen van
lijkopeningen (obducties) aan ziektebeelden en het
daardoor intensiverende onderzoek van zieke weefsels
markeren het ontstaan van de pathologie, waarvan
de Duitse arts Virchow (1821 -1902) als grondlegger
wordt beschouwd. Aan het eind van de 19e eeuw is de
pathologische anatomie een erkend vakgebied geworden
naast de algemene pathologie.
In dienst van de forensische geneeskunde, maar ook
van de archeologie werd de ‘Anatomy in Reverse’
methode ontwikkeld: in deze aanpak worden de weke
delen van het aangezicht volgens een vast protocol met
klei en was op een schedel gereconstrueerd. Er zijn
verschillende methoden, waaronder die van de Engelse
forensisch specialist Richard Neave (1936). Reversed
anatomy is tevens een nuttige training van het 3D-inzicht
in bijvoorbeeld de plastische/ reconstructieve en
craniofaciale chirurgie.

Instructie en discussie op de snijzaal aan de hand van het
anatomisch preparaat.
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Donatie van lichamen

In de Wet op de Lijkbezorging van 1991 is
onder meer de toepassing van het dode
lichaam voor wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek geregeld. Lichaamsdonoren
kunnen een contract afsluiten met één
van de universitaire anatomieafdelingen in
Nederland door het invullen van een codicil dat
verkrijgbaar is bij de betreffende afdeling.
Gelukkig blijken tegenwoordig veel mensen
bereid hun lichaam te doneren. Dit heeft
echter geleid tot capaciteitsproblemen bij de
verschillende afdelingen, ook bij de afdeling
Anatomie en Embryologie van de Universiteit
Maastricht.

Doordat mensen bereid zijn hun
lichaam ter beschikking te stellen,
zijn de anatomieafdelingen
in staat om geschetste
ontwikkelingen op de voet te
volgen.
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