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NEDERLANDSE 
MEDISCHE TIJDSCHRIFTEN 

Acta Leidensia, ed. cura et sumptibus Scholae medicinae tropicae (Leiden etc.) 1 (1926-
60.no.2 (1991) > Tropical and Geographical Medicine.

Aesculaap. Tijdschrift voor en door den huisarts en controleerende geneesheeren 
(Amsterdam: Van Holkema & Warendorf) 1 (1938)-.. 4, nr. 2 (1941). Daarna opgenomen in 
Vox medicorum. Ondertitel varieert. 

Acta brevia Neerlandica de physiologia, pharmacologia, microbiologia (Amsterdam) 1 
(1931)-17 (1950) > Acta Physiologica et Pharmacalogica Neerlandica. 

Acta morphologica Neerlando-Scandinavica (Utrecht) 1 (1956)-27 (1989) > European 
journal of morphology. 

Administratie en economie in de ziekenhuizen / Vereeniging van Administratieve Hoofden van 
Ziekeninrichtngen in Nederland 1 (1922)-6 (1927) 

Tropical and geographical medicine (Amsterdam) 10 (1958)-47 (1995) > Voortzetting van: 
Documenta de Medicina Geographica et Tropica Met ingang van 1993 hierin opgenomen: 
Acta Leidensia. Voortgezet als: Tropical Medicine and International Health. Supplementen: 
1958;10-1995;47. 

Antonie van Leeuwenhoek 1 (1934)-74 (1998). 

Archives Neerlandaises de phonetique experimentale (‘s-Gravenhage) 1 (1927)-15 (1939); 17 
(1941)-20 (1947). Publicatie gestaakt. 

Archives Neerlandaises de physiologie de l' homme et des animaux (‘s-Gravenhage) 1 (1918)-
28 (1947) [=gedeeltelijke voortzetting van: Archives Neerlandaises des sciences exactes et 
naturelles] > Acta physiologica et pharmacologica Neerlandica (‘s-Gravenhage). 

Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles (‘s-Gravenhage), 1e serie, 1 (1866)-
30 (1897); 2e serie 1 (1898)-15 (1911); 3e serie [gesplitst in IIIa (sciences exactes), IIIb 
(sciences naturelles) en IIIc (=Archives Neerlandaises de physiologie de l' homme et des 
animaux)] IIIa: 1 (1912)-14 (1933); IIIb: 1 (1912)-5 (1930). 

Archivum chirurgicum Neerlandicum 1 (1949)-31 (1979) > Netherlands Journal of Surgery 
(Arnhem) 32 (1980)-43 (1991) > opgenomen in: European Journal of Surgery. 

Arts en sociale verzekering > Tijdschrift voor verzekeringsgeneeskunde (Mijdrecht) 23 
(1985)-30 (1992) > Tijdschrift voor bedrijfs-en verzekeringsgeneeskunde. 

De artz of genees heer, in aangenaame spectatoriaale vertoogen (Amsterdam) 1 (1765)-6 
(1771) en idem, Naleezing 1 (1773)-4 (1775). 
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Boerhaave. Tijdschrift voor genees-, heel-, verlos-en artsenijmengkunde (Amsterdam: 
Diederichs; enz.) 1 (1839)-3 (1841), nwe serie 1 (1842)-7 (1848). 
 
Bulletin van het Centraal Laboratorium der Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsch Rode 
Kruis > Vox sanguinis (Amsterdam) 1 (1951)-5 (1955) > Vox sanguinis: Journal of blood 
transfusion and immunohaematology. 
 
Folia medica Neerlandica (Haarlem) 1 (1958)-15 (1972) > Netherlands journal of medicine 
(Amsterdam) 16 (1973)-heden. Met supplementen. 
 
Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgica neerlandica, zie Psychiatrische 
Neurologische Bladen. 
 
Geloof en wetenschap, zie Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur en 
Geneeskundigen in Nederland. 
 
Geneeskundig magazijn (Delft) 1 (1801)-5 (1815). 
 
Geneeskundig tijdschrift Rijksverzekeringsbank > 
 
Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (Batavia-Indie) xxxx-xxxx ; 18 (1878)-82 
(1942); index 1926-1940. 
 
Geneeskundige gids. Tijdschrift voor geneeskunde en volksgezondheid (Amsterdam: Excerpta 
Medica; etc.) 1 (1923/1924)-46 (1968) en nwe serie 1 (1969)-6, nr. 7 (1975). Niet verder 
verschenen. Ondertitel varieert. [Geneeskundige gids. Wetenschappelijk tijdschrift voor 
geneeskunst en volksgezondheid. Kwartaalbladen / Kwartaalbladen van den Geneeskundige 
Dienst] (‘s-Gravenhage: Naeff). 
 
Hippocrates (Rotterdam) 1 (1814)-6 (1824). 
 
Hormoon (Oss) 1 (1931)-48 (1984). Publicatie gestaakt. 
 
Huisarts en wetenschap (Alphen a/d Rijn) 1 (1957)-heden. 
Supplement onder de titel: Huisarts en praktijk 1 (1957)-. Index: 1957-1971. 
 
JAMA: Nederlandse uitgave, the journal of the American Medical Association (Amsterdam: 
Tijl Tijdschriften) 1986, 1987. Niet verder verschenen. 
 
Katholieke gezondheidszorg (Utrecht) 40 (1971)-41 (1972). Voortgezet als: MGZ 
Maatschappelijke gezondheidszorg (Utrecht) 1 (1973)-23 (1995) > Mgzorgmagazine. 
 
Maandblad van het Comité voor studie van medische beroepsbelangen 1 (1926)-16 (1941). 
Mist: 1 (1926) nr. 2. 
 
Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid (Amsterdam) 1 (1946)-heden. Ontbreekt: …. 
 
Maandschrift voor kindergeneeskunde (Leiden: Stenfert Kroese) 1 (1931/32)-43 (1975) > 
Tijdschrift voor kindergeneeskunde (Utrecht: Bohn, Scheltema en Holkema) 44 (1976)-61 
(1993). 
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Mededelingen uit het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden 2e serie: A4-B2 (1903)-
A12-B10 (1911); A13 (1912)-A17 (1916); 3e serie: A1-2 (1918); A1-6 (1919); A1-12 (1920). 
 
Mededelingen van het Pathologisch Laboratorium te Medan 1 (1927)-2 (1927); 4 (1928)-11 
(1931); 13 (1932)-14 (1934). 
 
Mededeelingenblad (1945) > Medisch contact (Amsterdam / Utrecht) 1 (1946)-heden. 
 
Mededelingenblad, officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde (Utrecht enz.: Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde) 1 (1946)-9 (1954). 
 
Medisch contact, zie Mededeelingenblad. 
 
Medisch weekblad voor Noord en Zuid Nederland, gewijd aan de practische genees-, heel-en 
verloskunde (…) 1 (1894)-31 (1925). 
 
Medische revue (Haarlem) 1 (1901)-13 (1913). 
 
MGZ Maatschappelijke gezondheidszorg, zie Katholieke gezondheidszorg. 
 
Ministerium medici. An international periodical for Christians in the medical profession 
(Assen) 1 (1960)-7 (1966). Niet verder verschenen. 
 
Nederlandsch lancet (Utrecht) 1 (1838)-7 (1845), N.S. 1 (1845)-6 (1850), 2e serie 1 (1851)-5 
(1855). 
 
Nederlandsch maandschrift voor verloskunde en vrouwenziekten en voor kindergeneeskunde 
(Leiden: Stenfert Kroese) 1 (1912)-8 (1919) > Nederlandsch maandschrift voor geneeskunde 
(Leiden) 1 (1920)-9 (1931). [> Maandschrift voor kindergeneeskunde]. 
 
Nederlands militair geneeskundig tijdschrift (‘s-Gravenhage) 1 (1947/1948)-42 (1989). 
 
Nederlands tandartsenblad, veertiendaags tijdschrift voor de leden van de Nederlandse 
Vereniging tot bevordering der tandheelkunde (Rotterdam etc.: Wyt) 10 (1950)-24 (1969). 
 
Nederland(sch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam: Bohn, Scheltema en Holkema) 1 
(1857)-134 (1990). 
 
Nederlands tijdschrift voor medische studenten. Uitgave van de Stichting Medische Integratie 
(Amsterdam) [1 (1954/1955)] 9 (1963)-19 (1972/1973). Niet verder verschenen. 
 
Nederlands tijdschrift voor psychiatrie, zie Voordrachtenreeks van de Nederlandse 
Vereniging van Psychiaters in Dienstverband. 
 
Nederlands tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie (Haarlem) 1 (1889)-70 (1970) > 
European Journal of Obstetrics and Gynecology (Amsterdam) 1 (1971)-2 (1972) > European 
Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology (Amsterdam) 3 (1973)-heden. 
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Nederlandsch weekblad voor geneeskundigen (Amsterdam) 1 (1851)-6 (1856). 
 
Onderzoekingen, gedaan in het Physiologisch Laboratorium der Utrechtse Hogeschool, 2e 
reeks 3 (1870); 3e reeks 1 (1872) 1-3; 2 (1873) 3; 5 (1877) 2; 5 (1880) 3; 6 (1881) 1-2; 7 
(1882) 1-2; 8 (1883)-9 (1884); 10 (1886) 1; 10 (1887) 2; 11 (1889); 4e reeks 1 (1891); 2 
(1893); 3 (1894) 1. 
 
Ons ziekenhuis (’s-Gravenhage) 1 (1934)-5 (1939) en 8 (1946)-32 (1970). Incompleet 11 
(1949) > Ziekenhuis. 
 
Onze kleine. Tijdschrift voor kinderhygiëne (‘s-Gravenhage) 1 (1927/1928) en 2 (1928/1929). 
Niet verder verschenen. 
 
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur en Geneeskundigen in Nederland (‘s-
Gravenhage) 1 (1896)-45 (1947) > Geloof en wetenschap (1954)-(1969). 
 
Practisch tijdschrift voor de geneeskunde in al harer omvang (Gorinchem: Noorduyn). 
1 (1822)-25 (1846) > Nieuw practisch tijdschrift voor de geneeskunde 26 (1847-1848)-27 
(1848-1849) > Nieuw practisch tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang, nwe serie 
28 (1849)-33 (1854) > Practisch tijdschrift voor de geneeskunde in haren omvang, nwe serie 
1 (1855-1856). 
Supplement 1-6. 
 
Proceedings of the Section of Sciences, Koninklijke Akademie Van Wetenschappen te 
Amsterdam (Amsterdam) 46 (1945)-53 (1950) > (gedeeltelijk voortgezet als) Proceedings of 
the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam. Serie C: Biological 
and medical sciences (Amsterdam) 54 (1951)-92 (1989) > Proceedings of the Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Biological, chemical, geological, physical and 
medical sciences (Amsterdam) 93 (1990)-99 (1996). Publicatie gestaakt. 
 
Protestantse gezondheidszorg. Maanblad ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke 
volksgezondheid (Amersfoort) 1 (1947/1948)-26 (1972/1973). 
 
Psychiatrische en neurologische bladen (Amsterdam) 4 (1900)-51 (1948) > Folia 
Psychiatrica Neurologica Neurochirurgica Neerlandica. 
 
R.K. artsenblad. Orgaan van de R.K. Artsenvereeniging (Utrecht: R.K. Artsenvereeniging) 1 
(1921-1922)-20 (1941) en 25 (1946)-48 (1969) [jaargangen 21 (1942)-24 (1945) niet 
verschenen; ondertitel varieert] > Katholiek artsenblad 40 (1961)-48 (1969) > Metamedica. 
 
Sociaal-medisch maandschrift (‘s-Gravenhage) 1 (1921)-2 (1922) > Tijdschrift voor sociale 
geneeskunde (Bussum) 10 (1932)-60 (1982); met supplementen. Met ingang van 57 (1979) 
hierin opgenomen Arts en sociale verzekering > Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 
(Utrecht) 61 (1983)-75 (1997). Met ingang van 1988 hierin opgenomen Gezondheid en 
Samenleving > TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (Utrecht) 76 (1998)-heden. 
 
Soteria. Orgaan van de Protestants-Christelijke Artsenorganisatie in Nederland (‘s-
Gravenhage: Oranje) 1 (1956)-15 (1971) > Voortgez. als: Dienst der genezing. 
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Spreekuur thuis, uitgeg. in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der geneeskunde en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering 
der tandheelkunde (Rotterdam) 1 (1958/1959)-15 (1972/1973). 
 
Therapeutische gids: een overzicht van de onlangs […] geneeskundige literatuur in het 
belang van de algemeene praktijk 1 (1926)-17 (1942) no. 1. 
 
Tijdschrift voor gastroenterologie 1 (1958)-21 (1978). Publicatie gestaakt. 
 
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Amsterdam) 2 
(1852)-7 (1856) > Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde. 
 
*Tijdschrift voor kindergeneeskunde, zie: Maandschrift voor kindergeneeskunde. 
 
Tijdschrift voor praktische verloskunde, zuigelingenverzorging en praktische hygiëne. 
(Hoofdzakelijk ten dienste van vroedvrouwen), orgaan van de Bond van Nederlandse 
vroedvrouwen (Purmerend: Steensma) 1 (1897/1898)-79 (1975). 
 
Nederlandsch tijdschrift voor psychiatrie, zie Voordrachten Nederlandsche Vereniging van 
Psychiaters in Dienstverband. 
 
Tijdschrift voor sociale hygiëne en openbare gezondheidsregeling (Zwolle) 1 (1899)-35 
(1933). 
 
*Tijdschrift voor sociale geneeskunde, zie: Sociaal-medisch maandschrift. 
 
*Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg, zie: Sociaal-medisch maandschrift. 
 
Tijdschrift voor tandheelkunde (Utrecht) 1 (1894)-68 (1961), index: 1894-1947, 1953-1962.> 
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde (Utrecht) 69 (1962)-heden; supplementen: 69 
(1962)-heden. 
 
*Tijdschrift voor verzekeringsgeneeskunde, zie: Arts en sociale verzekering. 
 
*Tijdschrift voor bedrijfs-en verzekeringsgeneeskunde, zie Arts en sociale verzekering. 
 
Tijdschrift voor ziekenverpleging (Lochem: De Tijdstroom) 1 (1948)-103 (1993) > TVZ. 
Tijdschrift voor verpleegkundigen (Utrecht) 104 (1994)-heden. 
 
Tuberculose, uitgeg. door het bestuur van het Nederlandsch Centraal Comité tot bestrijding 
der tuberculose (Utrecht) 1 (1905)-16 (1920). 
 
Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid (‘s-Gravenhage) 1921-1969, met 
register onder de titel: Vijftig jaar Verslagen en mededelingen, in 1971.no (1) > 
Volksgezondheid: Verslagen en Rapporten. 
 
Voeding, maandblad van de Stichting tot wetenschappelijke voorlichting op voedingsgebied 
(Rotterdam: Wyt) 1 (1939)-59 (1998). Supplementen: 1 (1939)-59 (1998) > Voeding nu 
(Houten) 1 (1999)-heden. 
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Voeding en gezondheid (Alphen a/d Rijn) 1 (1984)-34 (1997). 
 
Voeding en voorlichting (’s-Gravenhage) 2 (1991)-9 (1998) > Voeding Nu, zie Voeding. 
 
Voeding in de praktijk (Utrecht) 1984-1991. 
 
Volksgezondheid, orgaan van Medisch Front (Utrecht) 1 (1941)-4 (1944). Ook doorlopend 
genummerd: 1-38. 
 
Voordrachtenreeks van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters in Dienstverband 
(Meppel) 1 (1959)-10 (1968) > Nederlandsch tijdschrift voor psychiatrie (). 
 
Vox medicorum, orgaan tot het behartigen van de belangen der geneesheeren in Nederland 
en zijne koloniën en van allen, die tot de geneeskunde in betrekking staan […, specialistisch 
maandblad voor de arts] (Utrecht: J. van Druten, later Amsterdam: A.J.G. Strengholt) 1 
(1901)-41 (1941) nr. 8. Ondertitel varieert. 
Hierin opgenomen: Aesculaap (1938). Niet verder verschenen. 
 
Vox sang, zie Bulletin van Het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van Het 
Nederlandse Rode Kruis. 
 
Vox sanguinis, zie Bulletin van Het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van 
Het Nederlandse Rode Kruis. 
 
Vox sanguinis. Journal of blood transfusion and immunohaematology, zie Bulletin van Het 
Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van Het Nederlandse Rode Kruis. 
 
Wenken en meeningen …. (18xx)-(18xx). 
 
Ziekenhuiswezen, Het-(Lochem)1 (1928)-43 (1970); index 18-23 > Ziekenhuis (Lochem). 
1 (1971)-26 (1996); met supplementen > Zorgvisie. 
 

Tandheelkunde 
* Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, zie: Tijdschrift voor tandheelkunde. 
 
Tijdschrift voor tandheelkunde (Utrecht) 1 (1894)-68 (1961) [index 1894-1947, 1953-1962] > 
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. 
 

Diergeneeskunde 
Tijdschrift voor diergeneeskunde (Utrecht) 1 ()-(1990). 
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Farmacie 
Nederlandsch tijdschrift voor pharmacie, chemie en toxicologie, orgaan van de 
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der pharmacie (‘s-Gravenhage) 1 (1889)-13 
(1901). Daarna opgenomen in: Pharmaceutisch weekblad voor Nederland. 
 
Pharmaceutisch weekblad voor Nederland (Amsterdam: Nederlandsche Maatschappij ter 
Bevordering der Pharmacie) 1 (1864/1865)-79 (1942) > Tijdschrift voor artsenijkunde 
(Amsterdam) 1 (1943)-3 (1945) [= 80 (1943)-… > Pharmaceutisch weekblad. Ondertitel 
varieert. Met Zaakregister 49 (1912)-53 (1916) (Amsterdam 1916) en W. van Rijn 
(samensteller), Zaak-register en register der oorspronkelijke stukken over de jaren 1917-1935 
(Amsterdam 1938). Met supplement De apotheek in 70 (1933)-72 (1935). NB beschikbaar op 
DVD. 
 
Tijdschrift voor artsenijkunde, zie Pharmaceutisch weekblad. 
 

Natuurwetenschappen 
Chemisch weekblad (‘s-Gravenhage) 1 (1903)-94 (1998) [incompleet 82 (1986)]. 
Supplement onder de titel Chemisch Weekblad Magazine Supplement (tot 1980) > Chemisch 
Magazine (sinds februari 1980). Index = 30 (1933). 
 
Natuurkundige Verhandelingen van de (Bataafsche) (Koninklijke) (Hollandsche) 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem (Amsterdam) 1 (1799)-24 (1844). . 
 
Vakblad voor biologen (Hilversum) 1 (1919)-64 (1984). Supplementen: 1 (1919)-64 (1984). 


	CATALOGUS
	VAN
	TIJDSCHRIFTEN EN SERIEWERKEN
	MEDISCH LEESMUSEUM
	Algemeen

	INHOUD
	NEDERLANDSE
	MEDISCHE TIJDSCHRIFTEN
	Tandheelkunde
	Diergeneeskunde
	Farmacie
	Natuurwetenschappen

	BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN
	Farmacie
	Tandheelkunde
	Diergeneeskunde
	Natuurwetenschappen

	SERIEWERKEN
	Algemeen
	Geneeskunde
	Farmacie
	Tandheelkunde
	Diergeneeskunde
	Natuurwetenschappen

	MEDISCHE GESCHIEDENIS
	Seriewerken
	Farmaceutische / commerciële uitgaven

	OVERIGE TIJDSCHRIFTEN
	PROEFSCHRITEN

