
Dinsdag 17 oktober 2017
 Wondmannen en ziektevrouwen. 
 Instrumenten voor een premoderne 
 pathologie
 Prof.dr. Catrien Santing (RUG)

Dinsdag 12 december 2017
 Directed views. Focusing the patient 
 in 19th and 20th century medical moulages
 Prof.dr. Thomas Schnalke (Charité Berlijn)

Dinsdag 16 januari 2018
 Een griezelhuis van ziekten. Preventie en sensatie in 
 populaire anatomische musea
 Dr. Tinne Claes (KU Leuven)

Dinsdag 13 maart 2018
 Neurocinematografi e in Nederland: De Magnus-Rademaker   
 fi lmcollectie (1908 - 1941)
 Drs. Kimberley Fleuren (Afd. Neurologie MUMC)

Dinsdag 15 mei 2018
 De verbeelding van het brein en live operaties vanaf de 
 jaren vijftig
 Drs. Flora Lysen (UvA)

Pelerin Lezingen 
Medische Geschiedenis

Locatie

De lezingen vinden plaats in de Greepzaal op nivo 4 van het Maastricht UMC+.
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht.
De lezing van 12 december 2017 zal plaatsvinden in de Bibliotheek van Radiologie op 
nivo 4 van het MUMC+.

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, Lou Brans Brabant, Annelies Boonen, Katrien Bruggeman, 
Jos van Engelshoven, Tilman Hackeng, Harry Hillen, Eddy Houwaart en Frans Ramaekers.



Pelerin Lezingen Medische Geschiedenis

In oktober 2017 start op het Maastricht UMC+ de vijfde lezingenserie op het terrein van de 
medische geschiedenis. Het thema zal dit keer zijn ‘Representaties van geneeskunde en 
ziekten’. 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 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 2017 - 2018
Deze vijfde lezingenreeks vindt plaats van oktober 2017 tot mei 2018, telkens op dinsdag van 
17.00 tot 18.15 uur. Het thema van dit jaar is ‘Representaties van geneeskunde en ziekten’. Het 
thema wordt door medici en door enkele 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.

Buikinhoud, uit Vesalius De Humani Corporis Fabrica, 1543


