Herneming : door omstandigheden is de voordracht niet doorgegaan op 11 jan 2017, dus :

Op vrijdag 21 april 2017, om 20 uur, ontvangen we in de Conferentiezaal,
Sint-Catharinaparochie, Markt nr 29, Sint-Katelijne-Waver

Prof. Em. Dr. Paul Broos
voor zijn lezing over

Andreas Vesalius, grondlegger van de anatomie,
zijn leven en zijn werk.
Met waarneming en onderzoek van het menselijke lichaam gaf
Vesalius een wetenschappelijk hoogstaande tekst aan mooie en
anatomisch juiste afbeeldingen.
Andreas Vesalius werd op 31 december 1514 geboren nabij het
Justitiepaleis in Brussel.
Na zijn studies in Parijs (1533-1536) en Leuven (1536-1537),
behaalde hij in Padua in december 1537 de dokterstitel.
Vesalius verrichtte onderzoekswerk in Parijs en Leuven maar het
was tijdens zijn zesjarig verblijf in Padua van 1537 tot 1543 dat hij
echt zijn stempel op de wetenschap heeft gedrukt.
Hij werd er tot Professor Anatomie en Chirurgie benoemd en
verrichtte een groot aantal lijkendissecties. Hij vatte zijn ervaringen
samen in “De Humani Corporis Fabrica” een fraai geïllustreerd
werk dat in 1543 in Basel werdt uitgeven.
Het werk van Vesalius mag gerust beschouwd worden als een der
grootste schatten van onze westelijke beschaving.
In dit werk wees Vesalius op de vele anatomische fouten van de antieken, vooral van de GrieksRomeinse arts Galenus. Hierdoor haalde hij zich de woede van zijn leermeesters op de hals.
Maar de waarheid zegeviert en al maar meer doctores en chirurgijns zullen zijn vaststellingen
bevestigen. De opvattingen van Andreas geraakten algemeen verspreid.
In 1544 trad Vesalius in dienst van Keizer Karel V. Na Karels’ troonsafstand werd Andreas één der
hofartsen van Philips II. Maar op de terugweg van een reis naar het Heilige Land leed hij
vermoedelijke schipbreuk en hij stierf op het Griekse eiland Zakyntos.
In zijn Fabrica lezen we: “Het genie leeft voort, al de rest is sterfelijk”.
Vesalius verdient zijn plaats bij de grootste medici aller tijden.
Professor Emeritus Dr. Paul Broos is dokter in de genees-, heel- en
verloskunde. In 1976 werd hij chirurg en bleef verbonden aan de Leuvense
Universitaire Ziekenhuizen.
In 1987 werd hij hoofd van de Afdeling Traumatologie en in 1992
diensthoofd directeur van de heelkundige diensten van UZ Gasthuisberg
en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, tot aan zijn emeritaat in 2010.
Vrijdag 21 april 2017 om 20 uur
Conferentiezaal – Markt 29, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Inkom : 8 euro, 6 euro met Cultuurkaart Davidsfonds, betalen ter plaatse.
We hopen u te kunnen begroeten,
Rita Smets-Vanhulst, 015 / 55 38 82
Jan Vander Kuylen , 015 / 55 23 19
Zie ook webstek van onze afdeling :
www.Sint-Katelijne-Waver.davidsfonds.be
of raadpleeg : www.Davidsfonds.be
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