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ORGAANMUSEUM UHASSELT
Het orgaanmuseum van dr. Johan Van Robays is verhuisd van
het ZOL naar de universiteit Hasselt, campus Diepenbeek. Op
6 april 2016 werd het officieel geopend in aanwezigheid van
rector prof. dr. Luc De Schepper en decaan Geneeskunde en
Levenswetenschappen prof. Piet Stinissen. Na de speeches en
een demonstratie door dr. Van Robays werden de aanwezigen
getrakteerd op een receptie met orgaanhapjes. Op de toastjes lagen kippenlevertjes en –magen, zwezeriken en een stuk
bloedworst omzoomd met spek. De persbelangstelling was bijzonder groot en er verscheen een artikel in de belangrijkste
kranten. Zelfs in Flanders Today, Le Soir en de New Scientist.
Het initiatief om het museum naar UHasselt te verhuizen, kwam
van de professoren Marjan Vandersteen en Linda Vanormelingen, dienst Morfologie en Anatomie van de campus Diepenbeek.
Zij hebben ook een mooie ruimte laten inrichten, vlak naast de
anatomiezaal (G46). In beide ruimtes gaan de rondleidingen
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door. De demonstraties worden gegeven door dr. Van Robays
en bij afwezigheid door prof. Dr. Tom Struys, docent anatomie.

Catalogus

Dr. Johan Van Robays stelde een catalogus met 200 kleurfoto’s samen waarin alle tentoongestelde stukken worden voorgesteld aan
de hand van een korte tekst of verhaal. De catalogus kost 20 euro
en is te bestellen via johan.vanrobays@zol.be. De catalogus kan
afgehaald worden op de dienst Pathologische Ontleedkunde in het
ZOL of opgestuurd worden mits een verzendingskost van 4€.

Rondleidingen

Er zijn rondleidingen mogelijk op vrijdagnamiddag om 14 uur en 15.30
uur. Op andere dagen zijn er extra rondleidingen voor groepen van ongeveer 20 personen. Aan te vragen via kathleen.ungricht@uhasselt.be.

Meer info via www.uhasselt.be/orgaanmuseum

