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Willem Karel Brevet werd op 28 juni 1896 geboren in Den Haag. In 1914 behaalde hij 
zijn HBS-diploma. Na in Leiden geneeskunde te hebben gestudeerd, volgde hij van 
1923 tot 1927 in het Academisch Ziekenhuis te Leiden de opleiding radiologie bij de 
latere hoogleraar D.J. Steenhuis. Hij kreeg een opleiding radiumtherapie van Marie S. 
Curie (1867-1934) zelf in Parijs. Over zijn opleidingstijd in Leiden vertelde Brevet dat hij 
betrokken was geweest bij de eerste galblaasfoto in Nederland.  
 Brevet vestigde zich na zijn opleiding in 1927 in het Diaconessenhuis en het 
Kinderziekenhuis in Arnhem. Hij was daarnaast werkzaam in het Ziekenhuis Velp, van 
1953 tot 1956 bovendien in het ziekenhuis te Zevenaar. In de eerste vijfentwintig jaar 
van zijn beroepsuitoefening werden de jaarlijkse aantallen onderzoeken nog aangeduid 
met honderdtallen in plaats van met duizendtallen. In zijn begintijd was hij eigenaar 
van zijn röntgenapparatuur. De röntgenfoto's werden in die tijd op de zolder van het 
ziekenhuis door hem zelf ontwikkeld. De kwaliteit van de röntgenfoto's was toen nog 
niet altijd optimaal. Bij een heupfoto na een trauma schreef Brevet, die zijn verslagen 
aanvankelijk altijd eigenhandig schreef: `Ik zie geen barst'. De behandelend chirurg Jhr. 
dr. J. van der Does schreef daarop onder dit verslag: `Ik ook niet!'. 
 Door zijn lengte en uitstraling was Brevet een indrukwekkende, aristocratisch 
aandoende persoonlijkheid. Voor wie hem beter mocht leren kennen, was hij 
sympathiek en vol humor. Hij hield van reizen en zijn favoriete hobby was ballonvaren. 
Een neerslag van zijn brede diagnostische ervaring is te vinden in zijn publikatie van 
een geval van osteochondritis ischiopubica in het Journal Belge deRadiologie (1955). In 
1962 legde Brevet zijn Arnhemse praktijk neer en was toen nog alleen werkzaam in 
Velp. In 1964 trok hij zich definitief uit het vak terug. Hij overleed op 7 april 1979 te 
Arnhem op 82-jarige leeftijd. 
 Brevet heeft zich in de Nederlandse Vereniging voor Radiologie ruim veertig jaar 
lang beziggehouden met de financiële achtergrond van het specialisme, de tarieven. 
Door zijn persoonlijk optreden heeft hij bij de betrokken instanties steeds de indruk 
gewekt van een fair en correct onderhandelaar aan wiens redelijke verlangen kon 
worden voldaan. Brevet heeft de ziekenkostenverzekeraars ervan kunnen overtuigen 
dat de kostbare röntgenapparatuur in de ziekenhuizen slechts dan optimaal benut 
wordt, als het werken ermee aan röntgenologen wordt voorbehouden. Hierdoor heeft 
hij de toen dreigende versplintering van het vak kunnen voorkomen. 
 Het werk in de Commissie voor Beroepsaangelegenheden werd door hem na het 
overlijden van Steenhuis op stijlvolle wijze, met een feilloos gevoel voor de juiste 
verhoudingen geleid. Hij heeft de vereniging in vele functies gediend en 
vertegenwoordigd op diverse Franstalige congressen. In 1967 werd hij voor zijn 



werkzaamheden voorgedragen als lid van verdienste van de vereniging. Dit 
lidmaatschap van verdienste is later omgezet in het erelidmaatschap.  
 
------------------------------------------------------------ 
Brevet en de eerste orale cholecystografie 
 
Toen Amerikaanse publikaties in de jaren twintig melding hadden gemaakt van de 
mogelijkheid om de galblaas röntgenologisch zichtbaar te maken na orale toediening 
van een contraststof op basis van fenolftaleïne, besloot D.J. Steenhuis om dit onderzoek 
ook in het Leidse Academisch Ziekenhuis te gaan doen. Toen een flesje met de 
betreffende stof uit Amerika arriveerde, vond men de fel paarse kleur dermate 
afschrikwekkend, dat men het veiliger oordeelde dit eerst op een hond te beproeven. 
De hond werd de volgende dag dood aangetroffen. Achteraf bleek dat de ontvangen 
hoeveelheid bedoeld was voor onderzoek van tien patiënten. Nadat een nieuwe 
hoeveelheid was besteld en een patiënt 's avonds het middel had ingenomen, maakte 
Brevet de volgende ochtend de eerste orale cholecystografie. 
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