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Het doel van dit boek was het wetenschappelijk onderzoek van de academische opleiding van de 
apothekers van Zürich. De wettelijke grondslagen, de institutionele integratie, ruimtelijkheden en 
proefschriften werden diepgaand onderzocht en de spannende ontwikkelingen van de toegewijde 
professoren werden belicht, die zich toelegden op de wetenschappelijke opleiding van 
apothekers. 
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"Ijzeren longen, warme harten" 
Musea & collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg. 

Een unieke boekpublicatie van Hospitium, de Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen 
en de Zorg vzw, die tot stand kwam met de steun van de Belgische 'Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu'. 
De vijftigste verjaardag van de Belgische 'Ziekenhuiswet' uit 1963 bleek een mooie gelegenheid te 
zijn om het gerelateerde erfgoed in de ganse Benelux zo goed als mogelijk op te lijsten in een 
attractieve uitgave. De geschiedenis van de diverse collecties gaat uiteraard veel verder terug dan 
de tijdsspanne van louter de jongste vijftig jaar. Veertig instellingen met publiek toegankelijke 
collecties en musea aangaande het medisch, farmaceutisch en zorgerfgoed stellen zich voor, 
zowel in woorden als met beeldmateriaal. De voorgestelde instellingen overspannen vrijwel alle 
historische tijdsperioden en hebben betrekking op drie landen en twee taalgebieden. Met een 
combinatie van toegankelijke, boeiende verhalen en representatief, kwaliteitsvol beeldmateriaal is 
getracht een breed publiek te boeien voor het bijzondere en interessante verleden van de diverse 
voorgestelde collecties. Het betreft hier niet enkel een boek, maar veeleer een uitnodiging om de 
lezer warm te maken de diverse musea en instellingen een bezoek te brengen. Via deze uitgave 
hopen de schrijvers dat de lezers niet enkel het boek lezen, maar ook ze aan te zetten om zelf op 
verkenning te gaan naar het rijke medische, farmaceutische en zorgerfgoed dat in onze contreien 
werd nagelaten. 
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