CURSUS MEDISCHE GESCHIEDENIS
‘De medische geschiedenis van de 20e eeuw’
De NVMG organiseert in 2018 opnieuw een boeiende serie van vier cursusbijeenkomsten waar eminente
docenten u zullen meenemen naar de medische wereld van de twintigste eeuw. In de ochtenden een meer
algemeen overzicht en in de middag een meer thematisch vakgerichte cursusvoordracht over de
ontwikkelingen in een specifiek deel van de geneeskunde.
Wij hebben een keur aan gerenommeerde docenten en experts op hun vakgebied bereid gevonden u mee te
nemen in een boeiend overzicht van de ontpwikkeling van hun vakgebied de afgelopen eeuw.
Het mogelijk extra interessante is dat u een deel van deze geschiedenis in uw arbeidzame leven van nabij
hebt meegemaakt waardoor de in perspectief plaatsing alleen maar ongelofelijk boeiend beloofd te worden.
Het concept is beproefd. Na ontvangst in Het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk volgt het
ochtendcollege 10.30-12.30h en na de traditionele Urker Vislunch het middagcollege 13.30-15.30h.
Vrijdag 2 februari 2018
Prof.dr. Mart van Lieburg

De medische wetenschap (voor 1950; dubbeluur)

Dr. Arie Berghout

Inwendige geneeskunde (voor 1950)

Drs. Anno van der Tol

Heelkunde (voor 1950)

Vrijdag 2 maart 2018
Dr. Timo Bolt

De medische wereld (voor 1950; dubbeluur)

Prof.dr. Jan van der Meer

Inwendige geneeskunde (na 1950)

Drs. Anno van der Tol

Heelkunde (na 1950)

Vrijdag 5 oktober 2018
Prof.dr. Mart van Lieburg

De medische wetenschap (na 1950, dubbeluur)

Dr. Peter Koehler

Zenuwziekten in de 20e eeuw (dubbeluur)

vrijdag 2 november 2018
Dr. Noortje Jacobs

De medische wereld (na 1950, dubbeluur)

Prof.dr. Joost Vijselaar

Geschiedenis psychiatrie

Dr. Cecile aan de Stegge

Geschiedenis psychiatrische verpleegkunde

Doelgroep: Leden NVMG en alle geïnteresseerden in medische geschiedenis.
Locatie:

Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK URK.

Kosten:

€ 240 voor de hele collegereeks, inclusief koffie en lunch. Gelet op het maximaal aantal
inschrijvingen wordt aan inschrijvers voor de hele cursus voorrang verleend. Restitutie in principe niet
mogelijk. Trésorier: NL25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. penningmeester NVMG te Utrecht, o.v.v. Cursus 2018 en
uw naam!

Aanmelding: NVMG via e-mailadres: cursus2018@nvmg.nl. Na ontvangst van aanmelding en betaling volgt
bevestiging van deelname.

Cursuscommissie: Frits Schuitemaker en Jurjen Breedijk (cursuscommissie@nvmg.nl).

