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Beste studenten, 
 
Het wordt een bijzondere dag, vrijdag 9 oktober. Terwijl uw hele opleiding gericht is op de 
actualiteit en de toekomst, is deze éne cursusdag gewijd aan de geschiedenis. Historisch denken 
hoort bij uw academische vorming. Wetenschappelijke ideeën hebben een verleden, hebben zich 
ontwikkeld in een historische context, en zijn veelal pas erkend en geaccepteerd na een moeizaam 
traject vol misvattingen en bijstellingen. Technologische innovaties laten zich alleen begrijpen na 
bestudering van de (historische) problemen waarvoor zij een oplossing wilden bieden. Zo’n 
oplossing is nooit definitief. Zowel de problemen als de technische mogelijkheden evolueren. 
Werken in de klinische technologie is slechts schakel in een lange traditie; is het staan op de 
schouders van het verleden, of – kijkend naar de mensen die hun leven aan de wetenschap en de 
oplossing van klinisch-technologische problemen hebben gewijd – het staan ‘on the shoulders of 
giants’. 
 
In de medische opleidingen heeft het vak ‘medische geschiedenis’ meestal wel een erkende plek 
gekregen in het curriculum. Met hoor- en werkcolleges kan een deel van ons vakgebied worden 
gepresenteerd. Maar de infrastructuur van de UMC’s en Technische Universiteiten zijn niet 
afgestemd op medisch-historisch onderwijs en onderzoek. Ook een bezoek aan een museum, een 
archief of een bibliotheek kan niet voorzien in de behoefte u op directe wijze kennis te laten maken 
met het vak medische geschiedenis. Daarvoor biedt het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in 
Nederland (TMGN) op Urk een unieke gelegenheid. Hier belandt u in de wereld van de medische 
(en medisch-technische) literatuur die buiten het gezichtsveld van PubMed ligt. Hier vindt u de 
grootste collectie medisch-historische literatuur die direct van de plank kan worden gehaald om te 
bestuderen of te raadplegen. En vooral: hier vindt u vele senior wetenschappers, rustende huisartsen 
en medisch-specialisten, emeritus-hoogleraren en ook jonge onderzoekers die geboeid zijn door de 
medische geschiedenis en die daarnaar onderzoek doen. We noemen ze hier: ‘het TMGN-team’. 
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PROGRAMMA 
Uw bezoek aan het Urk is opgebouwd uit drie onderdelen: 
 
(A)  10.30-12.30 uur 
 Een inleiding (tevens instructie) over ‘Medisch-historisch onderzoek’ 
 De inhoud wordt samengevat op een handout; docenten: Mart van Lieburg en Timo Bolt. 
 Afsluitend maakt u kennis met een bijzondere ‘eyewitness’! 
(B)  12.30-13.30 uur 
 Een lunch, tevens bedoeld om kennis te maken met het TMGN-team 
(C) 13.30-15.30 uur 
 Thema-gesprekken (50 minuten: u schuift dus aan bij twee thema-tafels) 
 Er zijn negen tafels, groepjes van 6-10 studenten (u wordt ingedeeld) 
 (1) Chirurgische technieken I 
 (2) Chirurgische technieken II 
 (3) Urologische technieken 
 (4) Oogheelkundige technieken 
 (5) Anaesthesiologie 
 (6) Verloskundige technieken 
 (7) Revalidatie en fysiotherapie 
 (8) Beeldvormende technieken 
 (9) Klinische diagnostiek en interventie (intensive care en neurologie) 
 
Deze onderwerpen sluiten maar ten dele aan op de vier hoofdthema’s die in het tweede jaar van de 
opleiding centraal staan (digitale technieken in de operatiekamer; gen en stamcelmodificatie; 
orthopedische protheses, en beeldbewerking). Het gaat in deze thema-gesprekken echter niet om het 
leveren van leerstof, maar om te laten zien hoe de reflectie over het recente medische verleden zoals 
de klinici en onderzoekers aan tafel hebben beleefd, verdieping geeft aan het actuele onderzoek. 
 
LEERDOELEN 
(1) U hebt kennis gemaakt met het vak medische geschiedenis, en kunt betogen dat het om een 
‘vak’ gaat met eigen methoden en technieken. 
(2) U weet dat u niet met PubMed kunt volstaan om de medische geschiedenis van een onderwerp 
of voorwerp uit de klinische technologie te kunnen onderzoeken; u kent de belangrijkste ‘tools’ 
buiten PubMed en u kunt betogen dat historische informatie alleen in haar historische context kan 
worden begrepen. 
 
TOETS 
In het onderzoeksverslag dat voor uw vakdocenten moet worden geschreven wijdt u één alinea van 
maximaal 200 woorden aan de geschiedenis van uw onderzoek, met daarin ten minste twee 
verwijzingen naar een relevante medische of medisch-historische monografie of tijdschriftartikel uit 
de periode 1900-1960. 
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HET TMGN-TEAM OP 9 OKTOBER 
 
(1) Chirurgische technieken I (AO-techniek) Anno van der Tol 8 
(2) Chirurgische technieken II (vaatchirurgie) Ran van Reedt Dortland 5 
(3) Chirurgische technieken III (minimaal-invasief) John Tinnemans 4 
(4) Chirurgische technieken IV (thoraxchirurgie) Max Haalebos 4 
(5) Urologische technieken Wouter Blitz; Rob Schipper; Rob Pelger 7 
(6) Oogheelkundige technieken Frans Ros 4 
(7) Anesthesiologie Marten van Wijhe; Laura Krikken 7 
(8) Verloskundige technieken Dries van der Meulen, Loes Schulz (*) 6 
(9) Revalidatie en fysiotherapie Wim Schoemans, Aarnout Coster 8 
(10) Beeldvormende technieken Gerrit Jan van Wiggen; Timo Bolt 5 
(11) Klinische diagnostiek / beademing Frits Schuitemaker; Ernst Koppejan 5 
(*) Lottie Lubsen (video) en Margit Boer 
 
Op tafel: 
- apparatuur / instrumentarium (hands-on!) 
- oude boeken en tijdschriften 
- kopieën van één of twee interessante historische teksten, niet te lang (wij zorgen voor de 
vermenigvuldiging: laat maar weten wat u ze wilt aanbieden). 
 
Aan tafel: 
Ongetwijfeld een inleiding van uw kant, maar vooral ook interactie. Laat de studenten maar de 
historische vragen formuleren waarop u ze het antwoord wil laten geven. Hopelijk weet u ze te 
verbazen met nieuwe inzichten. En vooral: weet u enthousiast te laten zien wat een mooi vak 
medische geschiedenis is! 
 
  


	HC (2x) Geschiedenis van de thema’s
	WG met themadocenten 1
	Periode 10: Exploratie
	Periodeopdracht 1: Oriëntatie en geschiedenis
	WG met themadocenten 2


