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Activiteit: Lezing Lucie Bastiaens, ‘Van zuigelingensterftebestrijding naar “sociale 

kinderhygiëne” in Maastricht 1900-1940’ 

Wanneer:   maandag 1 februari 2021, 19.30 uur 
Locatie:   online 
 
 
 
 

Beste leden van de kring Maastricht, 

 

Maandag 1 februari om 19.30 uur zal de lezing van Lucie Bastiaens, ‘Van zuigelingensterftebestrijding 

naar “sociale kinderhygiëne” in Maastricht 1900-1940’, plaatsvinden. Ook deze keer kunnen wij de 

lezing helaas niet in Stayokay houden en moeten wij uitwijken naar een online-bijeenkomst. Gelukkig is 

Lucie Bastiaens bereid haar lezing, die eigenlijk geprogrammeerd staat voor 12 april, op deze wijze aan 

te bieden. Lucie ruilt met Mariëtte Paris-Vankan die, als het een beetje meezit, haar lezing over de bijna 

vergeten glazenier Gilles Franssen (fysiek en/of online) op 12 april zal houden.  

Dit lezing zal ook deze keer weer vooraf worden opgenomen, zodat de presentatie kan worden 

geïntegreerd en teksten goed leesbaar en afbeeldingen beter te zien zijn. De link om de lezing te 

kunnen bekijken wordt u op maandag 1 februari door Justine Camps toegezonden. 

Wij vrezen dat ook de lezing op 1 maart weer online zal moeten plaatsvinden maar hopelijk 

kunnen wij vanaf april weer een combinatie van een fysieke en een online lezing aanbieden. Dat is 

plezieriger voor u, maar zeker ook voor de sprekers, die nu de wisselwerking met de toehoorders 

moeten missen. 

 

Wij hopen dat u maandag 1 februari allemaal meekijkt! 

 

Met hartelijke groet namens het bestuur van de kring Maastricht, 

 

 

 

 

Monique Dickhaut, waarnemend secretaris 



 

Lucie Bastiaens, ‘Van sterftecijfers naar ‘sociale kinderhygiëne’ in Maastricht 1900-1940’ 

 

Het consultatiebureau, al decennialang een begrip. Ouders bezoeken er met hun (kersverse) kroost de 

kinderarts, laten het kind wegen en onderzoeken en krijgen tips over bijvoorbeeld de voeding. Het 

consultatiebureau is (in de loop der jaren) uitgegroeid tot een van de meeste bekende en sprekende 

elementen van de moeder-kind zorg zoals we die nu kennen én van de preventieve gezondheidszorg. 

Maar hoe zijn dit bureau en andere initiatieven die de moeder-kind zorg kenmerken in Maastricht 

ontstaan? Wie waren hierbij betrokken en welke visie droegen zij uit? Ik wil u in mijn lezing graag 

meenemen langs de ontwikkelingen op het gebied van de moeder-kind zorg in de eerste decennia van 

de twintigste eeuw in Maastricht (en Limburg); van statistieken die de zuigelingensterfte in beeld 

brachten naar een steeds uitgebreidere ‘sociale kinderhygiëne’. 

 

 

 
 

Foto afkomstig uit het Jaarverslag 1916 van Pro Infantibus en gemaakt in het consultatiebureau van Pro 

Infantibus. 
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