
Herontdek het Museum van de Geneeskunde
De unieke gids is net uit!

Op initiatief van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het schepencollege, heeft de dienst
Toerisme van de gemeente Anderlecht zonet een nieuwe brochure over het Museum van de
Geneeskunde uitgebracht. Op zondag 17 februari organiseren we dan ook een geleid bezoek aan
dit museum.

Het Museum van de Geneeskunde bevindt zich op de campus van het Erasmusziekenhuis en stelt
bijna 10.000 authentieke specimens tentoon die de evolutie van de geneeskunde illustreren. De
grote zaal toont de chronologische evolutie van de oudheid tot vandaag. 

Andere zalen leiden u van Egypte tot Mesopotamië,  de Precolumbiaanse geneeskunde van de
Azteken, de Maya's en de Inca's, en het oproepen van magische krachten om mensen te genezen,
tot de geschiedenis van de chirurgie tijdens de oorlog. Het museum beschikt eveneens over een
weinig  aan  de  verbeelding  overlatende verzameling  anatomische wassen beelden uit  de  19de
eeuw. 

“Dankzij deze gidsen, draagt de dienst Toerisme bij tot de promotie van het Anderlechtse erfgoed
en onze musea, of het nu gaat om een art-decogids, de herontdekking van het parksysteem, de
begraafplaats  van  Anderlecht  of  de  collegiale  Sint-Pieter-en-Guido”,  legt  de  burgemeester  van
Anderlecht uit.

Wenst u deze gids, die u stap voor stap bij de ontdekking van het museum zal begeleiden, te
ontvangen? De gids wordt gratis op aanvraag aangeboden van maandag 18 tot vrijdag 22 februari,
ofwel per mail (tourism@anderlecht.brussels) ofwel telefonisch via 02 526 83 51. Nadien kunt u de
gids aankopen aan 1 euro. U kunt de gids ook downloaden via www.anderlecht.be/nl/toerisme. 

Afspraak op zondag 17 februari om 14u (Nederlands) en 16u (Frans) voor een geleid bezoek aan
het Museum van de Geneeskunde, georganiseerd door de dienst Toerisme van Anderlecht. Het
bezoek  duurt  ongeveer  1u30.   Prijs:  2  euro  -  Inschrijving  noodzakelijk:  02  526  83  51  -
tourism@anderlecht.brussels.

Het Museum van de Geneeskunde is open van maandag tot vrijdag van 13u00 tot 16u00 + het
eerste weekend van elke maand (zelfde openingsuren - zondag gratis).
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