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Beste leden, 

 

Hans van den Broek, geboren  1949 te ’s-Hertogenbosch heeft tot zijn 20e in 

Gennep gewoond. Sinds 1980 is hij arts/radioloog in het Elkerliekziekenhuis te 

Helmond. 

 

Al bijna 25 jaar is hij doende de geschiedenis der geneeskunde op plaatselijk niveau 

te reconstrueren en daarover geeft hij lezingen. Dat heeft dit jaar geresulteerd in 

een fraai boek van 472 bladzijden, vol illustraties en litteratuurverwijzingen, 

uitgegeven in eigen beheer. 

Hans van den Broek is bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Zijn boek is het 

resultaat van maar liefst 15 jaar onderzoek naar de medische geschiedenis op het 

platteland, meer in het bijzonder in Deurne en wijde omgeving. Wat zich echter 

door de eeuwen heen in de Peel heeft afgespeeld, voltrok zich ook op het platteland 

elders in het land.  

 

Hij vertelt over de ziektes waar onze voorouders echt last van hadden: te weinig of 

slecht voedsel en infectieziektes. Kort gezegd  “Koorts en honger” de titel van het 

boek. 

Daarnaast beschrijft hij de werkzaamheden en taken van de chirurgijn, medicine 

doktoor, vroedvrouw en zelden beschreven aandoeningen als borstkanker en 

hondsdolheid en een ingreep als trepanatie (schedellichting). Het boek is bewust 

helder en zonder medische termen geschreven en de recensies zijn wat dit betreft 

alle zeer lovend 

 



  
 

 

 

 

Hans van den Broek heeft het boek geschreven uit liefde voor de medische 

geschiedenis en voor twee ziekenhuisjes in Afrika. De opbrengst van de lezingen die 

Hans van den Broek over de medische geschiedenis geeft worden aan deze 

ziekenhuisjes overgemaakt.  

Mocht u interesse hebben dan kunt U dit boek op 1 december voor € 25,= kopen. 

 

Dit is alweer de laatste lezing van 2010 en wie eens iets anders wil  horen of 

stiekem wil huiveren die nodigen wij van harte uit om naar de lezing ‘Koorts en 

Honger’ te komen, een lezing over geneeskunde op het platteland in de afgelopen 

eeuwen. 


