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De Anatomische collectie
Het LUMC huisvest en onderhoudt een collectie bestaande uit humaan en dierlijk materiaal dat in de
loop van een aantal eeuwen tot stand is gekomen. Een groot deel van het materiaal is verzameld
voor wetenschappelijk onderzoek om een beter inzicht te krijgen in het normaal functionerende
menselijk lichaam en het ontstaan van afwijkingen en ziekten. Op basis van dit materiaal zijn talloze
belangrijke artikelen gepubliceerd waardoor de medische wetenschap zich heeft kunnen
ontwikkelen. De huidige collectie is een belangrijke reflectie van het medisch wetenschappelijk
onderzoek door de eeuwen heen. Tevens zijn veel preparaten uniek en zeer waardevol omdat
sommige ziekten of stadia van ziekten niet meer voorkomen in de (Westerse) wereld. De collectie is
daarom niet alleen in een historisch perspectief belangrijk, maar vormt ook een bron voor het
oplossen van wetenschappelijke vragen. De museumcommissie van het LUMC bewaakt de
wetenschappelijke en historische waarde van de collectie die nationaal cultureel erfgoed is. Het
collectiebeleid is gebaseerd op zorgvuldig beheer dat recht doet aan de overledenen en de mogelijke
nabestaanden.
Het Anatomisch museum
Het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs o.a. geneeskunde, biomedische wetenschappen en
klinisch technologie is een belangrijke pijler van het LUMC. Anatomie en Pathologie zijn belangrijke
basisvakken voor deze studies. Een klein deel van de collectie is daarom toegankelijk gemaakt voor
medisch onderwijs en is gehuisvest in het anatomisch museum. Door het jaar heen is het museum
op twee dagen voor het grote publiek en op afspraak voor (para)medische opleidingen opengesteld.
Privacy
In het anatomisch museum zijn geen preparaten en/of bijschrijvingen te vinden die naar personen
herleidbaar zijn. Informatie over specifieke personen wordt alleen aan belanghebbenden zoals een
familielid of nazaat verstrekt. Voor zover is na te gaan wordt eveneens de wens en bedoeling van
degene van wie het preparaat afkomstig is in acht wordt genomen. Het LUMC streeft ernaar om
eventuele belanghebbenden zoveel mogelijk recht te doen. Omdat een groot gedeelte van de
anatomische collectie is geanonimiseerd vergt het diepgaand onderzoek om vast te stellen of
bepaalde historische preparaten behoren tot een collectie waar een belanghebbende een beroep op
doet. Elk verzoek van officiële belanghebbenden wordt zeer zorgvuldig behandeld. De wederzijdse
rechten en belangen staan hierbij centraal. Het LUMC gaat niet in het openbaar in discussie over
afzonderlijke bestanddelen van de collectie. Deze informatie wordt alleen aan belanghebbenden
verstrekt, omdat hierbij zowel juridische als ethische aspecten van belang zijn. Het LUMC wil hierin
zorgvuldig handelen.
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