Lentesymposium 2013
Het Lentesymposium ging als naar gewoonte door op 1 mei in de Vriendenzaal van de
Vrienden van de Musea. De affiche was goed gevuld en bestond uit lezingen van drie
professoren.
Prof Dr Michel Piette, UG mocht de spits afbijten met zijn lezing over
Kindermishandeling, waarin hij markante, historische ontwikkelingen vanuit een forensisch
geneeskundig perspectief behandelde. Hij schetste de periode 1650 – 1860 waarin lijfstraffen
gemeengoed waren, de rechten van het kind nog onbestaande waren en kinderarbeid met de
industriële revolutie frekwent was. In de periode 1860 – 1946 wordt de forensische
geneeskunde beter afgelijnd door patholoog A Tardieu en spelen R. Virchow en
neurochirurgen Cushing en Trotter een rol. In de periode 1946 – 1962 spelen de radiologen
een rol en wordt het ‘battered child syndrome’ voor het eerst erkend alsook de kinderrechten.
In de periode 1963 – 2010 wordt het ‘whiplash shaken baby syndroom’(J. Caffey) en het
‘shaken impact syndrome’(A. Duhaime) ontwikkeld, waarrond nu nog controverse en twijfel
bestaat.

Prof em Dr Paul Broos, KUL wist ons te boeien en te tonen dat de "18e eeuw: meer
verstarring dan verlichting" was. Met een schitterende, sterk geïllustreerde powerpoint
weet hij het publiek te boeien met zijn stelling dat de 18e eeuw, een periode van stagnatie en
eerder achteruitgang is. De Verlichting veroorzaakt een verdere laïcisering, waarbij de
wetenschap ontsnapt aan de metafysica, doch de filosofie de moeder blijft van de wetenschap.
De vrijmetselaarsloges ontwikkelen een antiklerikaal deïsme. De Verlichte despoten breiden
hun macht ten koste van adel en kerk.
Op medisch vlak viert de humorentheorie nog steeds hoogtij. Enkele belangrijke figuren
worden toegelichtzoals Morgagni, Boerhave, Bichat, Auenbrüggen, Pinel etc. Het
hospitaalwezen is nog op laag niveau en nieuwe geneesmiddelen laten op zich wachten, spijts
vooruitgang in de scheikunde.

Wie niet kan wachten op meer details kan het boek van Paul Broos raadplegen ‘Over
geneeskundigen en geneeskunst’, Davidsfonds 2011
Uitgesteld, maar niet vergeten kwam Prof em. Dr André Van Assche , KUL het auditorium
boeien met " Een verloskundige tragedie in Londen in 1817. Leopold van Saksen
Coburg wordt koning der Belgen in 1831”.
Eerst worden de hoofdrolspelers toeglicht, Prinses Charlotte van Wales, Leopold van SaksenCoburg, Thomas Denman en Richard Croft. De toenmalige verloskunde tragedie uit 1817,
wordt vakkundig, hoe kan het ook anders van een professor verloskunde, uit de doeken
gedaan. Arbeid en bevalling worden mooi geïllustreerd.De verwikkelingen ontstaan na de
geboorte, waarbij de placenta niet worden verwijderd en de bloedingen blijven duren. Wat
had men destijds kunnen doen? Vier mogelijkheden en hun historiek worden besproken.
Verloskundige Croft neemt verkeerde beslissingen waardoor Charlotte sterft. Croft wordt
beschuldigd van moord en pleegt zelfmoord. Een boeiend verhaal

Meer details over deze drie boeiende lezingen, in één van de volgende Tijdingen !
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