
 
Aan de Stamtafel van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland verhalen de deelnemers op informele 

wijze over hun medisch-historische interesses en over de voortgang en de resultaten van hun onderzoek. 
Standaard zijn de korte voordrachten met ruim tijd voor discussie; bijzondere gasten krijgen aan de 
Stamtafel gelegenheid uitvoeriger te berichten over hun (historische) rol in de medische wereld. Het 

Trefpunt richt zich op alle medische disciplines: geneeskunde, farmacie, verpleging, fysiotherapie, etc. 
 
PROGRAMMA 
 
10.30 Inloop 
 
11.00 Frits Schuitemaker en Mart van Lieburg 
 Stand van zaken TMGN 
11.15 Prof.dr. Otto Bleker (em. hoogleraar verloskunde AMC) 
 De geschiedenis van Molenaars Kindermeel 
11.45 Hans Crebas (psycholoog, Stichting Culturele Activiteiten en Bibliotheek) 
 Het project ‘De medische geschiedenis van Urk en de NOP’ 
12.15 Jan van der Borden (kno-arts Beverwijk, Werkgroep Geschiedenis KNO) 
 Mijn onderzoek naar de geschiedenis van de KNO  
 
12.45 Lunch 
 
 MIDDAGTHEMA: UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 
13.30 Piet Schilte (kinderarts n.p., Genootschap Historia Pediatrica) 
 Wie zorgde er voor het kind in de 20e eeuw? Een feitenrelaas over ontwikkelingen binnen de 

kindergeneeskunde en de jeugdgezondheidszorg. 
14.00 Auke Wiegersma (‘gepensioneerd’ onderzoeker UMCG) 
 Opkomst en (dreigende?) ondergang van de Jeugdgezondheidszorg in Nederland 
14.30 Astrid Fintelman (jeugdarts, vrijwilliger TMGN) 
 Schoolarts, CB arts of jeugdarts; een persoonlijk perspectief 
 
15.00 Vrijwilligers TMGN: Uit de schatkamer van het TMGN 
 Wim Mulder (oud-conservator Anatomisch Museum Leiden, Universiteitsmuseum Utrecht) 
 Een verdwaald receptenboekje 
 
 
15.30 Einde 
 
 
 
Van de gasten aan de Stamtafel wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van de zaalhuur en de catering, inclusief de 
uitgebreide lunch, van € 10. U kunt de bijdrage het gemakkelijkste contant voldoen, of door overboeking naar 
NL79INGB0006084281 t.n.v. SCME te Velp onder vermelding ‘Stamtafel’. 
 

Meld s.v.p. uw komst via stamtafel@tmgn.nl 
 
De volgende stamtafel is 22 februari 2019. Wilt u geïnteresseerde collega’s informeren over uw medisch-historisch 
onderzoek (farmacie, verpleging,paramedische disciplines inbegrepen), stuur dan een e-mail naar info@tmgn.nl. 
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