Cursus
MEDISCHE GESCHIEDENIS
en GESCHIEDSCHRIJVING

2015
Vijf eeuwen Vorm en Functie
De cursuscommissie is er weer in geslaagd een prachtige collegereeks voor 2015 aan u voor te stellen.
Het wordt een cursus met een doorlopend thema uitgesponnen over vier tijdsblokken. Twee hoogleraren
medische geschiedenis met beiden een begenadigde flux de bouche zullen deze reeks verzorgen. In twee
hoorcolleges voor de lunch wordt het thema in de tijdscontext behandeld waarna na de lunch aan de
hand van een aantal bronteksten actieve participatie in vakhistorische bespreking wordt gevraagd. Een
reader wordt u toegezonden voor aanvang van de cursus zodat u zich optimaal kunt voorbereiden.
Volontairs verzorgen de inleiding van de vakhistorische bespreking van de brontekst, waarna onder leiding
van de hoogleraar een gezamenlijke bespreking volgt.

Data:

Dagindeling :

Studiem ateriaal :

Docenten :
Locatie :
Doelgroep :
K osten :

27 februari
1550 – 1700 professor Van Hee
10 april
1700 – 1815 professor Van Lieburg
2 oktober
1815 – 1900 professor Van Hee
6 november 1900 – 1950 professor Van Lieburg
10.30-13.00 Twee hoorcolleges medische geschiedenis en discussie
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Vakhistorische bespreking = Werkcollege
15.30-16.00 Samenvatting
De beide docenten hebben een kleine reader samengesteld met daarin een globale
inhoudsopgave van wat op de hoorcolleges behandeld gaat worden en de
bronteksten voor de werkcolleges.
Prof. dr. Bob van Hee, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen
Prof. dr. Mart van Lieburg, Erasmus MC, LUMC en UMCG
Faculty Club, Achter de Dom 7, 3512 JN Utrecht
Alle geïnteresseerden in medische geschiedenis
€ 220 voor de hele collegereeks inclusief lunch.

Het betreft een samenhangende collegereeks waarom, gelet op het maximaal aantal deelnemers, aan
inschrijving voor de hele cursus in volgorde van binnenkomst voorrang wordt gegeven. Restitutie is in
principe niet mogelijk. NL25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. penningmeester NVMG te Utrecht o.v.v. cursus
2015 en uw persoonsnaam !
Aanm elding:
cursussecretariaat NVMG [cursus@nvmg.nl] voor 1 februari 2015 i.v.m. de
definitieve locatiereservering
Na ontvangst van aanmelding en betaling volgt toezending van de reader
De com m issie:
Arno Verhoeven (voorzitter), Rolf Cohen, Frits Schuitemaker.

