
De lezingen moeten laten zien dat medische geschiedenis kan helpen bĳ  het 
herkennen van lange termĳ n ontwikkelingen en tradities in de geneeskunde en de 
gezondheidszorg, van de samenhang tussen medisch handelen en de sociaal-culturele 
en politieke omgeving en kan bĳ dragen aan een beter begrip voor de gevolgen van 
medisch-technologische vernieuwingen. Toekomstige lezingen zullen ook ingaan 
op de manier waarop men in het verleden ziekten waarnam en hoe men deze wilde 
bestrĳ den of voorkomen. Tenslotte zullen bĳ zondere medisch-historische onderwerpen 
uit Maastricht, Limburg en de Euregio niet uit het oog worden verloren.

Medische geschiedenis bestaat als zelfstandig academisch vakgebied sinds 
ongeveer 1800. In de loop van de 19e 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 20ste eeuw 
is medische geschiedenis, onder invloed van de sociale wetenschappen en nieuwe 
wetenschapsfi losofi sche inzichten, vooral internationaal uitgegroeid tot een dynamisch 
vakgebied met grote onderzoeksinstituten en wetenschappelĳ ke tĳ dschriften. 
Medische geschiedenis omvat dus inmiddels een zeer breed scala van onderwerpen: 
de opkomst en het verdwĳ nen van ziekten, de ontwikkeling van de moderne 
beroepsgroep van artsen, wetenschappelĳ ke controverses in de geneeskunde, 
ziekenhuizen vroeger en nu, het lichaam-geest probleem, public health en preventie, 
lichaamscultuur en hygiëne, ziektekosten-verzekering, de ontwikkeling van de 
medische ethiek en vele onderwerpen meer. Medisch-historische studies zĳ n daarbĳ  
wel eens kritisch van toon. Auteurs vragen zich af: waar in nieuwe medische inzichten 
de vooruitgang nu precies te vinden is of wat de (sociale) prĳ s is die moet worden 
betaald voor technologische innovatie. Vrĳ wel altĳ d blĳ kt 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 in de komende 
jaren.

Pélerin Lezingen Medische Geschiedenis

Met ingang van 15 oktober aanstaande wordt bij het 
Maastricht UMC+ een begin gemaakt met een 
lezingenserie op het terrein van de medische 
geschiedenis. De lezingen zijn speciaal bedoeld voor 
alle medewerkers van het azM en de FHML, voor 
studenten en alumni van de FHML en voor artsen en 
andere werkers in de gezondheidszorg in de regio 
Maastricht. Maar uiteraard zijn ook belangstellenden 
van elders welkom.



Programma 2013/ 2014

De eerste lezingenreeks zal tussen oktober 2013 en mei 2014 op onderstaande 
data (steeds op dinsdag) van 17:30 tot 18:30 uur in de Greepzaal op nivo 4 
van het azM plaatsvinden. U zult dan kennismaken met enkele belangrĳ ke 
vertegenwoordigers van het vakgebied in Nederland. Zĳ  zullen vooral ingaan op 
onderwerpen die zĳ  reeds jaren bestuderen. In een daarop volgende reeks van lezingen 
zal aandacht worden geschonken aan lopend medisch-historisch onderzoek van 
anderen in binnen- en buitenland, met mogelĳ k een thematische invalshoek.

Dinsdag 22 oktober 2013
 Openbare Hygiëne, preventie en epidemieën in Nederland in de 19e eeuw
 Eddy Houwaart, Hoogleraar medische Geschiedenis Maastricht

Dinsdag 10 december 2013
 Reizende meesters in de 18e eeuw
 Frank Huisman, Hoogleraar medische geschiedenis Utrecht

Dinsdag 4 februari 2014
 De opkomst van de moderne medische professie in de 19e en 20e eeuw
 Mart van Lieburg, Hoogleraar medische geschiedenis Rotterdam en Groningen

Dinsdag 25 maart 2014
 De arts-patiënt relatie in de Oudheid
 Manfred Horstmanshoff, em. Hoogleraar Geschiedenis Geneeskunde in 
 de Oudheid Leiden

Dinsdag 13 mei 2014
 Beri Beri onderzoek in Nederlands Indië en Japan na 1900: 
 een strĳ d tussen laboratorium en kliniek 
 Harm Beukers, Scaliger hoogleraar Leiden

Aanmelding

U kunt zich voor de complete eerste cyclus opgeven door € 25,- over te maken (het 
bĳ wonen van losse lezingen: € 10,- te betalen aan de zaalingang) 
IBAN:  NL47 INGB 0657 62 54 18
BIC:  INGBNL2A
Ten name van:  Universiteit Maastricht Randwyck
Onder vermelding van:  309 563 27N

Studenten hebben op vertoon van hun studentenpas gratis entree.

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 
Maastricht, bestaande uit: Katrien Bruggeman, Jos van Engelshoven, Harry Hillen, 
Eddy Houwaart en Bèr Eggen. 


