
20 oktober 2015 
 Vrouwengeneeskunde in de 
 Middeleeuwen: 
 fysiologie, voortplanting, 
 zwangerschap en beeldvorming
 Prof.dr. O. Lie (Utrecht)

15 december 2015 
 Reinier de Graaf en zĳ n bĳ drage aan 
 de ontwikkeling van de verloskunde 
 in de 17e eeuw
 Dr. H. Houtzager (Delft)

19 januari 2016 
 Vroedvrouwen in de 19e en 20e eeuw
 Dr. M. Nieuwenhuij ze (Maastricht) en drs. P. Boselie (Sittard)

8 maart 2016
 De technologische wending in de verloskunde na 1960
 Dr. M. Nieuwenhuij ze (Maastricht) en prof.dr. E.S. Houwaart   
 (Maastricht)

10 mei 2016  
 Anticonceptie en Organon
 Prof.dr. T. Pieters (Utrecht)

Pelerin Lezingen 
Medische Geschiedenis

Locatie

De lezingen vinden plaats in de Greepzaal op nivo 4 van het academisch ziekenhuis 

Maastricht, P. Debyelaan 25, NL-6229 HX Maastricht.  

Contact

Voor nadere informatie en het stellen van organisatorische vragen, kunt u mailen naar: 

pelerin-lezingen@maastrichtuniversity.nl

De lezingen worden georganiseerd door de Werkgroep Medische Geschiedenis MUMC+, 

bestaande uit: Lucie Bastiaens, Katrien Bruggeman, Bèr Eggen, Jos van Engelshoven, 

Harry Hillen, Eddy Houwaart en Frans Ramaekers.



Pelerin Lezingen Medische Geschiedenis

In oktober 2015 start op het Maastricht UMC+ de derde lezingenserie op het terrein van de 

medische geschiedenis. Het thema zal dit keer zijn Voortplanting en Verloskunde.  De lezingen 

zijn speciaal bedoeld voor alle medewerkers, studenten en alumni van het Academisch 

Ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en voor artsen 

en andere werkers in de gezondheidszorg in de regio Maastricht. Maar uiteraard zijn ook 

belangstellenden van elders welkom; de lezingen worden georganiseerd in samenwerking met 

het Studium Generale.

De lezingen laten zien dat medische geschiedenis kan helpen bij het herkennen van lange 

termijn ontwikkelingen en tradities in de geneeskunde en de gezondheidszorg. De sprekers 

behandelen dikwijls de samenhang tussen medisch handelen en de sociaal-culturele en 

politieke omgeving. De lezingen dragen ook bij aan een beter begrip voor de gevolgen van 

medisch-technologische vernieuwingen. In de lezingen wordt regelmatig besproken hoe men 

in het verleden ziekten waarnam en hoe men deze wilde bestrijden of voorkomen. Bijzondere 

medisch-historische onderwerpen uit Maastricht, Limburg en de Euregio worden daarbij niet 

uit het oog verloren.

Medische Geschiedenis bestaat als zelfstandig academisch 

vakgebied sinds ongeveer 1800. In de negentiende eeuw 

heeft het zich tot een zeer gevarieerde discipline ontwikkeld 

met wortels in de medische- en natuurwetenschappen, 

de epidemiologie en de geesteswetenschappen. Sinds 

de jaren zestig van de twintigste eeuw is medische 

geschiedenis internationaal uitgegroeid tot een 

dynamisch vakgebied met grote onderzoeksinstituten en 

wetenschappelijke tijdschriften. Medische Geschiedenis 

omvat een breed scala van onderwerpen: de opkomst en 

het verdwijnen van ziekten, de ontwikkeling van de moderne 

beroepsgroep van artsen, wetenschappelijke controverses in 

de geneeskunde, ziekenhuizen vroeger en nu, het lichaam-

geest probleem, public health en preventie, lichaamscultuur 

en hygiëne, ziektekostenverzekering, de ontwikkeling van de 

medische ethiek en vele onderwerpen meer. Medisch-historische studies zijn daarbij wel eens 

kritisch van toon: waar in nieuwe medische inzichten is de vooruitgang nu precies te vinden 

of wat is de (sociale) prijs die moet worden betaald voor technologische innovatie. Vrijwel 

altijd blijkt dat veranderingen in de geneeskunde en de gezondheidszorg niet op zich zelf 

staan, maar deel uitmaken van brede sociale en culturele ontwikkelingen. Kortom, Medische 

Geschiedenis bevat meer dan voldoende aanknopingspunten voor een groot aantal lezingen. 

Programma 2015 - 2016

Deze derde lezingenreeks vindt plaats van oktober 2015 tot juni 2016, telkens op dinsdag 

van 17.00 tot 18.15 uur. Het thema van dit jaar is  Voortplanting en Verloskunde door de 

eeuwen heen. Het thema wordt wederom door enkele belangrijke vertegenwoordigers van het 

vakgebied Medische Geschiedenis in Nederland besproken vanuit verschillende invalshoeken. 

Enkele lezingen zullen worden ingeleid door prof.dr. Eddy Houwaart, in het bijzonder door 

enkele algemene medisch-historische kenmerken van het dan behandelde tijdperk te 

bespreken.

‘Toucher la femme debout’
Verloskundig onderzoek van een zwangere vrouw eerste helft 19e eeuw. 
Een veel gebruikte illustratie in medische tekstboeken in de 19e eeuw. 

Bron: J.P. Maygrier, Nouvelles démonstrations d’accouchements. Paris, 1822.

Echografie van een foetus zoals die in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw in gebruik 
kwam (B-scan). Lichamelijk onderzoek met 
behulp van ultrageluid (echo) was tien jaar 
daarvoor in de verloskunde geïntroduceerd. 
De kwaliteit van de echografische beelden is 
na 1985 nog aanzienlijk verbeterd. In 25 jaar 
tijd veranderde het ongeboren kind van een 
medisch ontoegankelijke ‘kluizenaar’ verstopt 
in een onzichtbare baarmoeder in een klein, 
actief en levend individu.


