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Blikvanger in de zaal is 
het kunstwerk Van Wieg 
tot Graf, een tafel van 8 
meter lengte, waarop alle 
geneesmiddelen liggen die 
een gemiddeld persoon 
in zijn leven krijgt voorge-
schreven. De geneesmid-
delen worden vergezeld 
door familiefoto’s en voor-
werpen. Ze getuigen van 
vitaliteit en aftakeling, van 
momenten van geluk en 
zorg waar ieder mens mee 
te maken krijgt. Van Wieg 
tot Graf wekt verbijstering 
en fascinatie, maar roept 
ook kritische vragen op 
over geneesmiddelen-
gebruik en opvattingen 
over gezondheid en zorg.



Aanleiding van de tentoon-
stelling is het 50-jarig jubileum 
van het College ter Beoorde-
ling van Geneesmiddelen. 
Het CBG beoordeelt en 
bewaakt de werkzaamheid, 
risico’s en kwaliteit van ge-
neesmiddelen. Het medische 
drama rondom het genees-
middel Softenon was in 1963 
de aanleiding voor de over-
heid om dit onafhankelijke 
instituut op te richten.

Boerhaavezaal Vindingrijk
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Pillen en poeders, zorg of zegen? 
belicht geneesmiddelen door de eeuwen 
heen. Met interessante wetenswaardig-
heden, onder meer over verpakkingen, 
kleurgebruik en veiligheid. 

c Schedellifter (ca. 1665) 
Zaal 3 Chirurgijn en arts 
Cornelis Solingen ontwierp 
zelf zijn instrumentarium, 
dat in vergelijking met zijn 
tijdgenoten veel ranker was. 
Dit ingenieuze chirurgisch 
instrument werd gebruikt bij 
behandeling van schedel-
fracturen. 

c Narcosemasker (1848)
Zaal 18 Dit zilveren narcose-
masker van de tandarts 
Dentz is een van de oudste 
chloroformmaskers ter 
wereld.

d Zwangerschapsmodel 
(ca. 1880) 
Zaal 19 De Franse arts 
Auzoux introduceerde 
papiermaché als grondstof 
voor anatomische onder-
wijsmodellen, zoals deze 
embryo van de zwanger-
schap in de achtste maand. 
Vergeleken met de tot dan 
toe gebruikte wasmodellen, 
zijn de modellen van papier-
maché veel goedkoper en 
minder kwetsbaar.

f Apothekersvijzel (1661)
Zaal 2 Deze vijzel is gego-
ten door een Amsterdamse 
klokkenmaker en werd 
gebruikt bij het bereiden 
van geneesmiddelen. De 
grote afmeting (ø 43 cm) is 
opmerkelijk. 

Museum Boerhaave is het Rijksmuseum 
voor de geschiedenis van natuurweten-
schappen en geneeskunde. Originele 
voorwerpen uit vier eeuwen wetenschaps-
geschiedenis zijn hier te zien. Zo ziet u dat 
de geneeskunde een enorme ontwikkeling 
heeft doorgemaakt, vooral de laatste 100 
jaar. Onze conservatoren hebben voor 
u een selectie gemaakt van vijf bijzondere 
voorwerpen uit onze medische collectie. 
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Wist u bijvoorbeeld dat kwik 
vroeger een veelgebruikt 
medicijn was? Dat bepaalde
kleuren glas de houdbaar-
heid van vloeibare genees-
middelen beinvloeden? Dat 
er pas sinds 1963 controle 
is op geneesmiddelen 
in Nederland? En dat 
Kinderslaap misschien de 
17de-eeuwse voorloper van 
een middel tegen ADHD 
was?

Medische ontdekkingen, 
zoals antibiotica en insuline, 
zorgden in de afgelopen 
eeuwen voor een aanzien-
lijke stijging van de levens-
verwachting in Nederland. 
En nog steeds hebben 
geneesmiddelen een grote 
invloed op onze gezondheid 
en daarmee op ons leven. 
Vergeleken met andere 
Europese landen, gebruikt 
de gemiddelde Nederlander 
relatief weinig geneesmid
delen. Toch neemt ons 
geneesmiddelengebruik 
duidelijk toe. Is dit een 
zorg? Of een juist zegen?

d Kunstnier (1946) 
Zaal 22 De revolutionaire 
kunstnier, ontwikkeld door 
Willem Kolff, stond aan de 
basis van de huidige dialyse-
apparatuur. Deze uitvinding 
betekende een enorme stij-
ging in overlevingskansen 
bij nierpatiënten.
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 1 De medicijnslikker (1800–1825)
 2 Apothekerspot ‘kinderslaap’, middel met 
  opium om kinderen te sussen (18e eeuw)
 3 Medicinale gewichten in de vorm van 
  drachmen (1650–1700)
 4 Apothekersfles (18e eeuw)
 5 Pillendoos (1900–1925)
 6 Blauwglazen medicijnflesje Amster-
  damsche Vereeniging Tot Bestrijding 
  der Tubercolose (1900–1950)
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