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…maar dat veranderde op 8 november 1895! 
Wilhelm Röntgen, een geniale geleerde, deed een bijzondere ontdekking: 

geheimzinnige straling waarmee je botten in je lijf kon zien! 
Hij noemde dit ‘X-stralen’. 

Zijn ontdekking zou de medische wereld voorgoed veranderen!

Eeuwenlang was het onmogelijk een kijkje te nemen in een lichaam 
zonder te snijden…
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Gaaf!

GOEDEMIDDAG

GUTEN TAG

Wilhelm (1845-1923) wordt geboren in het Duitse stadje Lennep. 
Hij is de zoon van een Duitse vader en een Nederlandse moeder.

Hij gaat naar een middelbare school in Utrecht en woont in bij het gezin van een leraar. 
Daar ontstaat zijn belangstelling voor natuurwetenschappen. 

Als hij 3 jaar oud is, verhuist het gezin naar Nederland. Hij woont in Apeldoorn en 
Utrecht en brengt hier zijn hele jeugd door. Hij spreekt vloeiend Nederlands en Duits.
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TOCH GELUKT!

ERUIT!

Wilhelm weigert een medescholier te verklikken die een karikatuur van 
een leraar heeft getekend. Hij wordt zonder diploma van school gestuurd…         

1869. Wilhelm promoveert op een studie over gas. Zes jaar later wordt hij hoogleraar.  

Hij wil natuurkunde studeren aan de Universiteit van Utrecht. Maar omdat hij geen 
diploma heeft, mag HIJ geen tentamens doen. In het Zwitserse Zürich mag dat wel!
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GLOEILAMP

TELEFOON

Fonograaf 
(voorloper van 
de grammofoon)

Auto met 
benzinemotor

Draadloze 
telegrafie

Röntgen leeft in een tijdperk van grote uitvindingen en ontdekkingen. 
Vooral elektriciteit zorgt voor grote vernieuwingen. Röntgen doet onderzoek 

naar gas en elektriciteit. Hij experimenteert met elektronenbuizen.
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Parijs 1881. Op een tentoonstelling worden uitvindingen 
gepresenteerd aan het publiek, zoals elektrisch licht!
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EUREKA! 

Würzburg, 8 november 1895: Wilhelm ontdekt per toeval de naar hem genoemde 
röntgenstraling! Tijdens een experiment met een afgeschermde elektronenbuis ziet 

hij opeens een fluorescerende plaat oplichten die verderop in zijn lab staat. 
Blijkbaar zijn er stralen die ondanks de afscherming toch weten te ontsnappen! 

Deze geheimzinnige stralen, die hij ‘X-stralen’ noemt, dringen door allerlei stoffen. 
Ook door het weefsel van zijn hand, maar niet door de botten. 

Die worden daardoor zichtbaar!    
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Aaaah! Ik zie mijn eigen dood!

Wilhelm maakt ook een röntgenfoto van de hand van zijn vrouw. 
Die schrikt zich een ongeluk! 
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Hoe werkt een röntgenapparaat? 
Röntgenstraling bestaat - net als licht en radiosignalen – uit elektromagnetische

 golven. Je kunt röntgenstralen niet zien. De straling wordt opgewekt in een 
röntgenbuis. Door verhitting van een gloeidraad (de kathode) komen elektronen vrij. 

Onder hoogspanning schieten deze met kracht tegen een trefplaat (de anode). 
Door de hevige botsing komt röntgenstraling vrij.    

kathode

elektronen
anode 
(focus)

röntgenstraling

Met röntgenstraling kun je botbreuken goed zien.
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Röntgenstraling werd ingezet voor allerlei medische toepassingen…  

… maar was rond 1900 ook een populaire kermisattractie! 
Mensen waren zich nauwelijks bewust van het gevaar. 

Te veel blootstelling aan röntgenstraling kan heel schadelijk zijn.
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1901: Wilhelm Röntgen ontvangt de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde 
uit handen van de Zweedse koning.
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De beloning van 50.000 Kronen schenkt hij aan de universiteit in Würzburg. 
Hij neemt geen octrooi op zijn uitvinding, want hij vindt dat zijn ontdekking 

ten goede moet komen aan de gehele mensheid. 
Röntgen wint niet alleen de Nobelprijs, hij is ook een nobel mens.
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Ondertussen in Eindhoven…
1891: Ingenieur Gerard Philips richt samen met zijn vader Frederik 

de firma Philips & Co. op, een gloeilampenfabriek. 

Vier jaar later komt ook Anton Philips, de jongere broer van Gerard, bij het bedrijf. 
Anton is een geboren ondernemer en KOOPMAN. Het bedrijf groeit snel.    

—
In 1896 schrijft Frederik aan zijn zoons: “dat ze in Duitsland nieuwe buizen voor 

X-stralen maken, waarmee men de meisjes in het hart kan kijken.” 
Maar het zou nog enige tijd duren, voordat ook Philips röntgenbuizen gaat maken.    
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Kunnen jullie 
deze maken?

Geen probleem! 
We hebben daarvoor 

alles in huis.

1918: Philips repareert niet alleen kapotte röntgenbuizen, 
maar gaat ze ook zelf produceren.

1914: De Eerste Wereldoorlog breekt uit. Nederland blijft neutraal, 
maar voor veel producten gaan de grenzen dicht. 

Ziekenhuizen met kapotte röntgenbuizen kunnen die niet laten repareren in Duitsland. 
Een arts klopt aan bij Philips.
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1920. De natuurkundige Albert Bouwers (1883-1972) 
treedt in dienst bij het Philips’ Natuurkundig Laboratorium, 
het NatLab. Hij is een briljant wetenschapper en uitvinder. 

Bouwers vormt het creatieve brein achter het 
röntgenprogramma van Philips. 

Aan het einde van zijn leven heeft hij zo’n 140 octrooien 
op zijn naam staan. Twee daarvan zijn 

baanbrekende röntgenbuizen: de Metalix en de Rotalix.    
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De Metalix (1924) is de eerste buis met een goede bescherming tegen 
schadelijke röntgenstraling. Een metalen ‘mantel’ houdt de 
straling tegen. Alleen via een opening aan de onderzijde kan 

de straling ontsnappen en een röntgenfoto maken. 
De Metalix is bovendien compact en kan daardoor bij patiënten 

thuis worden gebruikt. Heel handig! 

De Rotalix (1929) vormt een nog grotere doorbraak. Door een 
roterende trefplaat (een ronddraaiende anode) kan de intensiteit 
van de elektronenbundel worden verhoogd. Naast botten worden 

nu ook organen beter zichtbaar, zoals het hart en de longen! 
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De Rotalix speelt een belangrijke rol in de bestrijding van TBC (tuberculose). 
een gevreesde longziekte die in de vorige eeuw vele slachtoffers maakt. 

Alleen als je vroeg ontdekte dat je TBC had, kon je genezen met rust 
en frisse lucht In een sanatorium of TBC-huisje.

Anton Philips besluit alle medewerkers van Philips te laten doorlichten met een 
Rotalix-apparaat. Daarna volgen ook de familieleden en zelfs alle inwoners 

van Eindhoven! Zo kan TBC vroeg worden ontdekt en bestreden.
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het leven van mensen verbeteren
met zinvolle innovaties!  

Anton schrijft een brief aan minister Drees: 
“Kan dit in heel Nederland ingevoerd worden? 
Dan leveren wij de benodigde apparatuur.” 

Zo gaan ondernemerschap en zorg voor mensen hand in hand. 

Eindhoven heeft dankzij deze aanpak het minste aantal TBC-gevallen van 
alle steden in Nederland!

Dat is nu nog steeds zo. Tegenwoordig is Philips 
een gezondheidstechnologiebedrijf met als belangrijkste doeL: 
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1918 1950 2020

Door verbeteringen en nieuwe uitvindingen 
kunnen we steeds beter in het lichaam kijken.

1951: Philips beeldversterker 1977: CT-scanner maakt met röntgen 
dwarsdoorsneden van het lichaam. 

Een computer plakt deze aan elkaar en 
zo ontstaat een driedimensionaal beeld!  

1981: Philips Digital Vasculair 
Imaging-systeem maakt bloedvaten 

en organen digitaal zichtbaar.
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Tegenwoordig zijn er 
allerlei manieren 

om in het lichaam te kijken.
 Denk aan echo, MRI en PET/CT. 

Maar het begon allemaal met 
de uitvinding van 

Wilhelm Röntgen in 1895! 

EN DE ONTWIKKELINGEN 
GAAN VERDER...!

MOBIEL ECHOAPPARAAT.

SCANNER MET AMBIENT EXPERIENCE 
VERLAAGT STRESS BIJ PATIENTEN.
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Wist je dat?

Röntgen wordt gebruikt op vliegvelden om koffers door te lichten? 
Zo kan je snel zien of er wapens of andere verboden SPULLEN in zitten. 

De eerste Nederlandse satelliet (ANS) röntgenopnamen van de ruimte maakte? 
De satelliet werd ontwikkeld door Philips, Fokker en NLR 

en werd in 1974 gelanceerd. 

Röntgen ook wordt gebruikt om lasnaden en materialen te controleren? 
Zo kunnen haarscheurtjes in vleugels, treinwielen en pijpleidingen 

worden opgespoord.  

Medische röntgenbuizen nog steeds een roterende trefplaat gebruiken? 
De Rotalix is een vinding van Philips uit 1929. 

dat röntgen ook wordt gebruikt om schilderijen te onderzoeken? 
Soms zit er zelfs een OUDERE afbeelding onder verborgen!

Een medisch Philips apparaat werd gebruikt voor onderzoek 
van ruggenwervels van de T-Rex ‘Trix’ van Naturalis?

Het onderzoek leverde meer kennis op over de botstructuur.
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