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Biografie
Timo (T.C.) Bolt (1973) is wetenschaps- en medisch historicus. Na een korte loopbaan als
ergotherapeut, studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (UU), waar hij in 2009
een research master in de vergelijkende wetenschapsgeschiedenis (cum laude) afrondde.
Tussen 2007 en 2010 werkte hij als onderzoeker bij het Onderzoeksinstituut voor
Geschiedenis en Cultuur (OGC) van de UU, wat resulteerde in meerdere boeken en artikelen
op het gebied van de geschiedenis van de psychiatrie. Voor het boek Kinderen van hun tijd:
zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1948-2008 ontving hij (met medeauteur
Leonie de Goei) de Martinus J. Langeveldprijs van 2009. In 2010 vertrok hij naar het UMC
Utrecht, waar hij veel onderwijs verzorgde in de ‘medical humanities’ en bovendien werkte
aan zijn promotieonderzoek over de geschiedenis van evidence-based medicine. Hij
publiceerde meerdere artikelen over dit onderwerp en verdedigde in 2015 zijn proefschrift, A
Doctor’s Order: the Dutch Case of Evidence-Based Medicine (1970-2015). In hetzelfde jaar
begon hij als universitair docent medische geschiedenis aan het Erasmus MC. Inmiddels is hij
benoemd tot universitair hoofddocent en hoofd medische geschiedenis in het Erasmus MC en
het UMCG. Daar legt hij zich o.a. toe op de geschiedenis van public health/preventieve
geneeskunde (‘surveillance medicine’), de ‘informatisering’ van de medische wetenschap en
van (concepten van) ziekte en gezondheid (‘informational medicine’) en de recente
geschiedenis van geestelijke gezondheidszorg als maatschappelijk vraagstuk. Bolt is verder
sectieredacteur medische historie bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, secretaris
van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis en extern lid van het Descartes
Centre van de Universiteit Utrecht.
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