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Beste studenten, 

 

Het wordt een bijzondere dag, vrijdag 27 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 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’. 

N.B. OPDRACHT:  Op blackboard vindt u (t.z.t.) een geschiedenisopdracht die aansluit op wat u leert 

en ervaart tijdens deze bijzondere Geschiedenisdag op Urk. 

http://www.tmgn.nl/


 

PROGRAMMA  

Omdat u met bijna 100 studenten bent, wordt het woekeren met de ruimte en improviseren. Al direct 

bij aankomst wordt u in twee groepen van ongeveer 50 studenten gesplitst: groep A en groep B. 

 

Programma van groep A: 

 

10.30-12.30 uur: plenair programma met: 

- Een college door de nestor van de medische geschiedenis in Nederland,(em.)  professor Mart 

van Lieburg over het Trefpunt en over medisch-historisch onderzoek. 

- Een lezing van een bijzondere ‘eyewitness’, dr. Klaas Marck, die vertelt over zijn ervaringen 

op de afdeling experimentele chirurgie van het academische ziekenhuis te Groningen 

 

12.30-13.30 uur: Een lunch (met verse Urker vis!) + tijd voor kennismaking met TMGN-team  

 

13.30-15.30 uur : Thema-gesprekken  (2 rondes van ca. 50 minuten): vrijwilligers uit het TMGN-team 

vertellen over hun eigen ervaringen als clinici en onderzoekers met medische technieken.   

Er zijn zes ‘thematafels’, subgroepjes van ca.  8 studenten (u wordt ingedeeld)  

1) Verloskunde 

2) Urologie 

3) Beeldvormende technieken/radiologie 

4) KNO 

5) Chirurgische technieken I: pennen, platen en prothesen 

6) Chirurgische technieken II: vaat- en thoraxchirurgie 

 

Het programma van groep B is spiegelbeeldig aan dat van groep A: dus groep B begint ’s ochtends 

met de themagesprekken en volgt ’s middags na de lunch het plenaire programma. Groep B gaat ’s 

ochtends langs 6 andere ‘thematafels’: 

1) Vitale functies 

2) Neonatologie 

3) Anesthesiologie 

4) Tandheelkunde 

5) Oogheelkunde en neurologie 

6) Revalidatie en fysiotherapie 

 

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. 

3) U verkrijgt meer inzicht in hoe (weerbarstig) technologische ontwikkelingen in de klinische 

praktijk – ‘op de werkvloer’ en ‘uit het leven gegrepen’ – (zijn) verlopen. 


