
 
 

                                                  

 

 

PERSBERICHT    21 juni 2018 

De Dokterstas: nieuwe familieactiviteit in Rijksmuseum Boerhaave 

In de tijd van Herman Boerhaave (1668-1738) was het lastig om erachter te komen of je ziek was. De 

thermometer was nog maar nauwelijks uitgevonden. Hoe wisten dokters dan wat je mankeerde? En 

hoe komt het eigenlijk dat we ziek worden? Met de nieuwe familieactiviteit De Dokterstas van 

Rijksmuseum Boerhaave ga je samen aan de slag met deze en andere vragen.   

Gratis familieactiviteit 

De Dokterstas is een gratis activiteit voor families met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Altijd 

al zo benieuwd wat er toch allemaal in de tas van de dokter zit? Ga met je eigen dokterstas op pad 

door Rijksmuseum Boerhaave en ontdek de wondere wereld van jouw eigen lichaam. Luister naar je 

eigen hartslag en kijk of jij net zo precies kan werken als een chirurg. Tijdens jouw ontdekkingsreis 

komen ook bekende onderzoekers en hun ontdekkingen aan bod. Wat zie jij door de 

wereldberoemde microscoop van Antoni van Leeuwenhoek?  

 

Prijsvraag 

Wil jij zelf met De Dokterstas op pad en gratis het museum verkennen? Doe dan mee met de 

prijsvraag op de Facebookpagina van Rijksmuseum Boerhaave en beantwoord de volgende vraag:  

Met De Dokterstas van Rijksmuseum Boerhaave leer je hoe je je hartslag kunt meten. Waar gaat 

jouw hart sneller van kloppen?  

Elke week krijgen de meest originele antwoorden twee gratis entreekaarten toegestuurd. 

 

Educatief partnership met Stichting Zorg en Zekerheid 

De Dokterstas is ontwikkeld met steun van Stichting Zorg en Zekerheid, onderwijspartner van 

Rijksmuseum Boerhaave.  Stichting Zorg en Zekerheid maakt het ook mogelijk dat alle groepen 7 en 8 

van de basisschool (binnen het werkgebied van Zorg en Zekerheid) Rijksmuseum Boerhaave gratis 

kunnen bezoeken en het onderwijsprogramma Gezondheid en ziekte, vroeger en nu  kunnen volgen, 

met ingang van schooljaar 2018-2019. 

Ton van Houten, voorzitter van Stichting Zorg en Zekerheid, is blij met de samenwerking: "Kinderen 

leren over gezondheid, daarmee kan je niet vroeg genoeg beginnen." 

 

In Rijksmuseum Boerhaave ontdek je meer over de belangrijkste uitvindingen uit de Nederlandse 

wetenschapsgeschiedenis. Het museum is recentelijk helemaal vernieuwd en biedt jong en oud een 

kijkje in de intrigerende wereld van wetenschap.   

 

Noot voor de pers 

Nadere inlichtingen: Annette Los, 071-7519960, annettelos@rijksmuseumboerhaave.nl en 

www.rijksmuseumboerhaave.nl  

Voor hres beeldmateriaal klik hier  

https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/de-dokterstas/
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