Jaarverslag 2019 Anatomisch Museum
Lopende ontwikkelingen
• De conservator heeft een werkbezoek afgelegd bij het Patient Education Center van de Mayo
Clinics te Rochester, Minnesota, USA, om na te gaan in hoeverre dit vanuit het Museum voor
Anatomie en Pathologie in het Radboudumc ontwikkeld zou kunnen worden. Na een positieve
indruk gekregen te hebben van deze activiteit heeft hij contact opgenomen met de eenheid
Procesverbetering en Innovatie.
• Er is een begin gemaakt met het uitspreken van video boodschappen door afdelingshoofden
binnen het Radboudumc over het belang van het museum. Hiermee beoogt het museum om
meer naamsbekendheid te verwerven en het aantal vrienden te verhogen.
• Het ontwerp van het kabinet “Klinische Pathologie” over het werk van de patholoog in de praktijk
is gereed en de uitvoering zal naar verwachting in 2020 in samenwerking met de afdeling
Pathologie zijn beslag krijgen.
• Het door de Stichting IT Projecten gesubsidieerde project verloopt naar verwachting. nadert zijn
voltooiing. Gebruikersvriendelijke software voor het ruimtelijk leren van de anatomie van het
hart en omliggende organen is in zicht. Deze kan vervolgens in de museale setting worden
uitgetest op het beoogde leereffect.
• De eerste verkenningen zijn gestart voor het organiseren van een kunstexpositie in
samenwerking met afdelingen van de Radboud Universiteit en het Valkhof Museum. Aanleiding
hiertoe is het honderdjarig bestaan van de Radboud Universiteit in 2023.
Promotie Lucas Boer
De conservator Lucas Boer verdedigde op woensdag 18 september op succesvolle wijze zijn
proefschrift, getiteld: “The Past, Present and Future of Dutch Teratological Collections. From
enigmatic specimens to paradigm breakers”. Promotores waren Em. Prof. dr. Dirk Ruiter en Prof. dr.
R-J. Oostra (Universiteit van Amsterdam), co-promotores waren Dr. A.N. Schepens-Franke (afdeling
Anatomie) en Dr. W.M. Klein (afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde). Het is een zeer mooi
uitgevoerd proefschrift geworden met negen hoofdstukken, waarvan er zeven in internationaal
erkende wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd.
Verkoop boek
Van het fraai geïllustreerde boek “Ontleed in Verwondering”, waarin een beschrijving is opgenomen
van de anatomische, pathologisch-anatomische en teratologische collecties van het museum in een
historisch perspectief, zijn ongeveer zeshonderd exemplaren verkocht. Het boek wordt veel gebruikt
als representatiegeschenk.
Aanschaf beeld Carolien Smit
Het aansprekende en sterk
gestileerde beeld van een baby
gemaakt door de kunstenares
Carolien Beeld kregen we in
bruikleen van de kunstcommissie.
Het zal een plaats krijgen in de
teratologische expositie.

Bezoek museum
In het jaar 2019 verwelkomden we 15.725 personen die een bezoek aan het museum brachten.
Dirk Ruiter (voorzitter) en Leo Berrevoets (secretaris)

