
 

 
 

Thema-avond woensdag 17 april 2013 om 20:00 uur in “De Diepen” 
 

     

‘De geschiedenis van de oncologie’ 
 
 

Presentatie door Prof. Dr. D.J.T. (Theo) Wagener 
 

 
Professor Dr. D.J. Theo Wagener is geboren in 1936 in Aalten als tweede kind in 

een gezin van 10 kinderen. Hij studeerde geneeskunde in het UMC St. Radboud 

en promoveerde ook daar met als onderwerp de ziekte van Hodgkin. 

Hij was toen stafmedewerker van de vermaarde afdeling Hematologie. Vanuit die 

afdeling werd in 1982 de afdeling  Medische Oncologie opgericht, waarvan Theo 

Wagener het hoofd werd. 

In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoogleraar. 

Onder zijn leiding heeft deze afdeling zich ontwikkeld tot een gezaghebbend 

instituut, waar veel aandacht is voor de arts-patient communicatie. 

In 2008 publiceerde hij het boek ‘De geschiedenis van de oncologie’, hetgeen de 

aanleiding is tot de voordracht bij de Sociëteit. 

Na zijn emeritaat was hij vier jaar gediplomeerd antiquair. 

Theo trouwde in 1967, heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. 

 

Hij is een begenadigd spreker, die zich weet uit te drukken in lekentaal en het 

belooft dan ook een boeiende avond te worden. 

Zelf schrijft hij als samenvatting van zijn voordracht het volgende: 

 

 
 

De geschiedenis van de oncologie. 
 

Begonnen wordt met het vertellen over het voorkomen van kanker en de 

opvattingen in het verleden over de oorzaak. Daarna wordt ingegaan op de 

huidige inzichten op dit gebied. Vervolgens worden de ontwikkelingen op het 

gebied van de chirurgie besproken. Het is de oudste vorm van behandeling van 

kanker en wordt al ruim 4 duizend jaar toegepast. 

 
Er wordt ingegaan op de ontdekking van de pijnbestrijding en de antisepsis, 

belangrijk voor de huidige heelkunde. Met enige afgunst moet ik als medisch 

oncoloog toegeven dat chirurgie nog steeds de meest belangrijke vorm van 

behandeling van kanker is 

 

 



 

 

Na de bespreking van de chirurgie komt de ontdekking van de röntgenstralen aan 

bod en die van de natuurlijke radioactiviteit (radium) en de toepassingen. Deze 

vorm van behandeling wordt al ruim een eeuw gegeven. Men schat dat 50% van 

alle kankerpatiënten als onderdeel van de behandeling bestraling krijgt.  

 

Daarna volgt de bespreking van de ontdekking van de chemotherapie die ruim 60 

jaar geleden werd ingevoerd. Men neemt aan dat 7% van de patiënten met kanker 

alleen met chemotherapie geneest. De bijdrage aan het resultaat van 

behandeling is echter veel groter, omdat de chemotherapie in combinatie met 

chirurgie en radiotherapie de kansen op genezing significant vergroot.  

 

Als laatste wordt ingegaan op de doelwit- of doelgerichte therapie, ook bekend 

als targeted therapie. Deze behandeling die een 15-tal jaren geleden werd 

geïntroduceerd, heeft de hoop doen ontstaan dat kanker in de toekomst 

beheersbaar wordt.’ 

 

 
De avond start om 20.00 uur precies!!  

 


