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1815-1830 Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden

• (her)opening van de K.U. Leuven

• Opening van Ulg

• Opening van R.U.G (1817)

eerste lessen in Latijn !

Frans  was de administratieve en 
wetenschappelijke taal in de 3 universiteiten



Franstalige tijdschriften

• Bulletin de la Société de Médecine de Gand
(1834-1930)

• Annales de la Société de Médecine d’Anvers
(1840-1913)

• Journal de Médecine, de chirurgie et de 
pharmacologie de la Société des Sciences 
Médicales et Naturelles de Bruxelles.(1843-
1896)



Nederlands ? 

• Aanvankelijk filosofen en literatoren:

• JF Willems, JB David, T. van Ryswyck, H. 
conscience, JA De Laet

• Een wetenschapper : Prof. Julius Mac Leod
(directeur van de plantentuin)



Natuur- en Geneeskundige Congressen

• van 1897 tot 1910

• Wetenschappelijk nut

• Nood aan een Nederlandstalige Universiteit ?

• Nood aan Nederlandstalige publicaties ?

• Vlaamsche Genees- & Heelkundige Bladen 
(1901-1904)









Geneeskundig Tijdschrift voor België

• 1910 – 1914 

• “longstanding need to publish in the field of 
Born from the medicine in Dutch” 

• Noodzaak tot publiceren in het Nederlands. 





Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift

• 1920-1944

• “Vernederlandsing” van de Gentse 
Universiteit (1930)

Stichting van de Vlaamse Academie voor 
Geneeskunde” (1938)





Belgisch Tijdschrift voor Geneeskunde

• 1945 

• Prof. JJ Bouckaert (Gent) & Prof. P. 
Brusselmans (Leuven)

• 1964  Tijdschrift voor Geneeskunde

• 4 faculteiten Geneeskunde

• 2017 Hasselt



• “Er is behoefte aan een Vlaamschtalig
tijdschrift waar de Geneeskundige 
Wetenschap zich kan uiten , een blad dat de 
jongste aanwinsten der geneeskunde aan den 
practiseerenden arts mededeelt”





2016

• Het Nederlands is verdwenen uit de 
wetenschappelijke taal 

• Is er nog plaats voor een Nederlandstalig 
tijdschrift ?

• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 
voor Kindergeneeskunde …



Doel van het TVG

• Het verschaffen van medische informatie aan de 
praktiserende arts.

• Uitbreiding naar alle beroepen vallend onder KB 
78 ?

• Hoofdzakelijk informatie en geen basisonderzoek.

• Forum voor publicatie van masterscripties

• Fusie met andere tijdschriften ?



TVG (Gent) 

• JJ Bouckaert : stichter (1945) hoofdredacteur tot l 1961

• I. Leusen : Gents redacteur, hoofdredacteur,voorzitter
van de vzw RVB tot  2010

• JL. Pannier : Gents redacteur tot  2003

• D.Matthys : Gents redacteur sinds 2003, voorzitter RVB 
vzw sinds 2010

• Staffleden :
– Mrs. Y. Bockstal- Vettenburg tot 2010

– Mr A. Van Baeveghem administratieve ondersteuning tot 
2018



TVG anno 2018

• Centralisatie in Leuven
• Nieuwe Hoofdredacteur Johan Vlayen
• Incorporatie Folia Pharmacotherapeutica
• Nieuwe rubrieken : EBM, Farmacotherapie, 

origineel onderzoek
• Op weg naar digitalisering : abonnementen, 

reviewproces, elektronische versie
• Samenwerking met andere tijdschriften ?
• Indexering ?



Besluit

• We geloven in het nut van een hoofdzakelijk 
op informatie bedoeld medisch tijdschrift in 
het Nederlands

• Indexering lijkt essentieel

• Bredere visie is noodzakelijk

• Met dank aan : A. Van Baeveghem


