Groene Weeshuis ca. 1810,
het eerste academisch
ziekenhuis in Groningen.

‘te allen tijde het regt hebben de zieken te visiteren’,
mits zij zich ‘stil en behoorlijk gedragen’. Thuessink

> Twee weesjongens, twee

‘bedeelden’ en een schoonmaakster. Zij zijn de eerste
patiënten die het aandurven
om het academisch ziekenhuis te bezoeken, dat vandaag
in het voormalige Groene
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GEOPEND

‘We weten
allang dat het
theoretisch kan,
maar waarom

“

ACADEMISCH ZIEKENHUIS

Faculteit
Medische
wetenschappen

Met het overlijden van
Nicolaas Mulerius op
15 september verliest
de universiteit een veelzijdig man. Nicolaas Des
Muliers werd in Brugge
geboren, maar vluchtte
naar Frankrijk. In 1603
wordt hij in Groningen
aangesteld als provinciaal
medicus. Als man van zijn
tijd zoekt hij verdieping op
vele vlakken, hetgeen hem
in 1614 de dubbele leerstoel wis- en geneeskunde
oplevert. In het anatomisch
theater van de academie
voert hij enkele keren een
schouwing uit. Maar meer
nog is de eerste medische
hoogleraar gefascineerd
door de astronomie. Zo
redigeert hij een heruitgave van Copernicus’
Revolutionibus
orbium
coelestium en ontwikkelt
theorieën over plaatsbepaling op zee.

(1564–1630)

NICOLAAS MULERIUS

IN MEMORIAM

loog Pek van Andel is op

> Aan de Groninger fysio-
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leverden Van Andel verrassende resultaten op.
Zo toonde hij aan dat de
penis tijdens de coïtus de
vorm van een boemerang

IG NOBELPRIJS
VOOR BOEMERANGPENIS

FOR INFINITY

Lustrumbode RUG 400: één van de negen faculteiten aan het woord / nummer 4

heeft zich tot nu moeten
behelpen met de patiënten
in het militaire hospitaal,
maar vindt dit voor zijn studenten geen geschikte plek
om een ‘zagte, naaukeurige
en meer beschaafde behandeling te leren’.

1987 een Haagse commissie
liet weten dat er bezuinigd
moest worden ten koste van
de toen veertig jaar oude
Faculteit Tandheelkunde
van de RUG. Amper drie
jaar na de sluiting ging
staatssecretaris Job Cohen
vanwege een ontstaan tandartsentekort akkoord met
een herstart.

van de kwaliteit én de pioniersrol van het Groningse
levertransplantatieprogramma: Onlangs is de opleiding
levertransplantatiechirurgie

> Het is een onderstreping
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gecertificeerd door de European Board of Surgery en
de Union Européenne de
Médecins Spécialistes. In
het AZG werd in 1979 het
eerste levertransplantatiecentrum van Nederland opgericht. Bijna dertig jaar
later werd er de duizendste levertransplantatie uitgevoerd. Inmiddels loopt
de teller jaarlijks op met
vijftig tot zestig transplantaties en hebben ruim twintig Nederlandse en buitenlandse chirurgen zich in
het UMCG het specialisme
eigen gemaakt.

OPLEIDING LEVERTRANSPLANTATIECHIRURGIE
INTERNATIONAAL ERKEND

Wetenschappen is gestart
met de studies tandheelkunde en mondhygiëne.
Daarmee kunnen nu ook in
Groningen weer tandartsen
worden
opgeleid,
waar vijf jaar daarvoor de
stekker uit de opleiding was
getrokken. Dit, nadat in

> De Faculteit Medische

GRONINGEN / 21 JUNI 1996

TERUG IN GRONINGEN

TANDHEELKUNDE

Weeshuis aan de Hofstraat
is geopend. Initiatiefnemer
en behandelend arts Evert
Jan Thomassen à Thuessink
houdt er spreekuur. Hoofddoel van het Nosocomium
Academicum is onderwijs.
Vandaar ook dat studenten

UMCG IN BEELD

Harvard University in
Boston de IG Nobelprijs
uitgerijkt. De prijs is voor
onderzoek dat ‘first make
people laugh, and then
make them think’. De beelden van stellen die de liefde
bedrijven in een MRI-scan

De toekomst van het UMCG zal voor een belangrijk deel
in het teken staan van onze strategische keuze in 2006
voor Healthy Ageing. Een heel slimme keuze, gezien de
huidige discussies over kosten in de zorg, bevolkingskrimp
en betaalbaarheid van pensioenen. Bovendien helpt deze
focus ons bij het streven naar excellentie en het vinden
van samenwerkingspartners in wetenschap, maatschappij
en industrie. Daarbij bouwen we voort op ons European
Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) en
het grootschalige gezondheidsonderzoek LifeLines, twee

HEALTHY AGEING IN HET UMCG

heeft en dat de baarmoeder
tijdens het vrouwelijke
orgasme iets omhoog komt.
Het onderzoek uit 1999
leverde destijds reacties op
van over de hele wereld.

projecten die een enorme impuls hebben gegeven aan
onze kennisinfrastructuur. Dit trekt talent aan en leidt
tot steeds meer internationale samenwerking, zoals met
de Mayo Clinic in de VS. En uiteindelijk zal die kennis
moeten leiden tot praktische toepassing. Daarom is de
strekkende kilometer die het UMCG lang is, omgedoopt
tot Healthy Ageing Campus Netherlands. Een plek waar
wetenschap, zorg en bedrijfsleven elkaar in de toekomst
steeds makkelijker weten te vinden.

DECAAN FOLKERT KUIPERS / COMMENTAAR

ALETTA JACOBS
EERSTE VROUWELIJKE DOCTORANDA EN ARTS

“
‘Van mijn gedrag zou het afhangen
of de Nederlandsche universiteiten
voorgoed voor de vrouwen zouden
worden opengesteld.’

WILLEM KOLFF
UITVINDER VAN ONDER MEER
KUNSTNIER EN KUNSTHART

proberen we
het niet?’

