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DE SFYGMOGRAAF IN ENGELAND 
(1860-1900) 
HOE EEN FYSIOLOGISCH INSTRUMENT IN 
DE GENEESKUNDE TERECHT KWAM 

BARBARA ALLART* 

Al eeuwenlang wordt er door medici gebruikgemaakt van therapeutische instrumenten, 
variërend van relatief eenvoudige scalpels en zagen tot catheters. In de negentiende eeuw 
werd dit assortiment aangevuld met instrumenten voor het stellen van diagnoses. Hierbij 
kan gedacht worden aan de stethoscoop, de thermometer en allerlei instrumenten voor 
het onderzoek van hart en bloedsomloop. Het instrument dat in dit artikel aan de orde zal 
komen, de sfygmograaf, is er daar één van. 

De introductie van dergelijke nieuwe technieken - in dit artikel wordt deze term 
gebruikt als synoniem voor instrument - behoefde een vorm van rechtvaardiging. Vanaf 
de jaren tachtig van de negentiende eeuw is er onder medici een tendens zichtbaar de ont
wikkeling van diagnostische instrumenten te analyseren en te verklaren. De historiografie 
krijgt een belangrijke rol in het legitimeren van het gebruik van de instrumenten. 

Ook vandaag de dag is techniekontwikkeling een onderwerp in de wetenschapsfilosofie 
en wetenschapssociologie. In de afgelopen drie decennia hebben wetenschaps- en technolo-
giefilosofen herhaalde pogingen gedaan om de ontwikkelingsgeschiedenis van instrumenten 
in modellen te vangen. In de jaren zestig waren met name economisch georiënteerde 
theorieën populair.' Sinds de jaren tachtig neemt het aantal theorieën met een sociologi
sche achtergrond toe.- Voor de wetenschapssocioloog Stuart Blume geven noch economi
sche, noch sociologische modellen een afdoende verklaring voor de ontwikkeling van 
technologieën.' In zijn boek dat hierover in 1992 verscheen, zegt hij 

we sccni to need a theoretical perspective in which technical and economic activity are embedded in, and 
somehow interact with, a more complex social structure.'' 
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Hierbij gaat hij ervan uit dat zowel producenten als de markt bestudeerd moeten worden 
om het proces van vernieuwing in een bepaalde sociale structuur te kunnen begrijpen. 

Blume heeft zijn model gebaseerd op de ontwikkeling van medische apparaten die het 
inwendige van de mens met beelden zichtbaar maken, zoals röntgenapparatuur, ultrageluid, 
warmtebeelden, CT-scanner en MRI.^ In dit artikel wil ik het model van Blume toetsen op 
zijn toepasbaarheid op de sfygmograaf, een f\'siologisch instrument in de negentiende 
eeuw, waarvoor een diagnostische functie in de geneeskunde werd gesuggereerd. 

Blume heeft een vier-stadia model ontworpen waarin hij de ontwikkelingsgeschiedenis 
van een medisch instrument in vier stadia indeelt. In de eerste fase, de exploratie, wordt het 
idee voor een nieuwe techniek ontwikkeld. In een technische werkplaats lijkt een bepaald 
technologisch principe - vooralsnog in theorie - toepasbaar te zijn in de medische praktijk. 
Om deze theorie aan de praktijk te toetsen wordt een prototype van het instrument ont
wikkeld. Het exploratiestadium is voltooid als de toepasbaarheid van de principes in de 
medische praktijk aantoonbaar is. Dat is het moment waarop de nieuwe techniek in bre
dere kring bekendheid begint te krijgen. 

De tweede fase wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van het instrument. Er worden 
artikelen gepubliceerd over de resultaten die met de nieuwe techniek bereikt zijn om zo 
steun te krijgen voor de verdere ontwikkeling van het instrument. In deze fase vinden 
discussies plaats over financiële en praktische voor- en nadelen van de nieuwe techniek 
boven bestaande methoden. Als de positieve effecten van de nieuwe techniek op diagnose 
en behandeling voldoende zijn aangetoond, wordt door technici een begin gemaakt met 
de productie van instrumenten in een aantal verschillende prototypes. De ontwikkelings
fase wordt afgesloten als het instrument op commerciële basis geproduceerd wordt. 

Diffusie, evaluatie en het vaststellen van de waarde vim het instrument zijn sleutelwoorden 
in de derde fase. Geleidelijk wordt de nieuwe techniek geïntroduceerd in de medische 
praktijk. Klinisch nut en toepasbaarheid van het instrument worden gespecificeerd en met 
behulp van experimenten wordt gestreefd naar een passende inbedding in de medische 
praktijk. Wijdverbreide consensus over de klinische toepasbaarheid van het instrument 
markeert het einde van deze fase. 

Het vierde en laatste stadiuin dat Blume aangeeft is een fase van feedback die leidt tot 
het verbeteren van de instrumenten en het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden 
van de techniek. Praktijkervaring leidt tot de aanpassing van bestaande instrumenten en 
de vervanging van oude door nieuwe inodellen. Deze nieuwe modellen doorlopen 
opnieuw de stadia van ontwikkeling, diffusie en feedback. 

Zoals ik al eerder vermeldde, is het ontwikkelingsmodel van Blume gebaseerd op beeld
technieken, gecompliceerde en kostbare instrumenten die het gezicht van de twintigste-
eeuwse ziekenhuizen bepalen. De vraag die ik in dit artikel aan de orde wil stellen, is welke 
elementen uit de vier genoemde stadia uit Blumes model terug te vinden zijn in de ont
wikkeling van diagnostische instrumenten in negentiende-eeuws Engeland. Dit is niet 
zonder meer vanzelfsprekend, aangezien zowel de medische wereld als de instrument-
indu.strie in die tijd ingrijpende veranderingen ondergingen. 

In Britse medische kringen waren in de tweede helft van de negentiende eeuw heftige 
discussies gaande over de status van de geneeskunde. De Nederlandse term geneeskunde is 
in deze problematisch, aangezien het achtervoegsel -kunde een wetenschappelijke status 
impliceert. Traditioneel werd de geneeskunde door de Engelse artsen als een kunst, een 

5. Ibid. 
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ambacht, beschouwd, gebaseerd op sociale vaardigheden en een brede opleiding. Daar
naast was er het standsverschil tussen geneesheren (physicians) en chirurgijns {surgeons), 
dat in Engeland heel gevoelig lag. Het gebruik van instrumenten was tot de negentiende 
eeuw een twijfelachtig voorrecht geweest van de lager geplaatste chirurgijns. Hierdoor was 
het niet verrassend dat de Engelse geneesheren niet overliepen van enthousiasme over de 
ideeën om diagnostische instrumenten in gebruik te nemen. De discussies rond de intro
ductie van instrumenten die van nut konden zijn bij het stellen van een diagnose, speelden 
zich in eerste instantie voornamelijk af rond de veranderende status van de geneeskunde. 

De bron van deze commotie is te vinden in Frankrijk en Duitsland, waar rond 1840 een 
stroming opkwam die de geneeskunde een wetenschappelijke status wilde geven. Deze 
stap werd onder andere gerechtvaardigd door de Franse fysioloog Claude Bernard (1813-
1878) in zijn boek Introduction a l' étude de la médecine expérimentale (1865), waar hij 
schrijft dat er geen reden is om voor verschillende wetenschappen verschillende onder
zoeksmethoden te gebruiken.'' Bernards stelling was dat een wetenschappelijke basis voor 
geneeskunde alleen gefundeerd kon worden op de hoekstenen van de fv'sica: theorieën en 
principes. Deze konden uitsluitend afgeleid worden uit empirisme, waardoor het uitvoe
ren van experimenten in laboratoria noodzakelijk werd. De nadruk kwam te liggen op 
objectiviteit, herhaalbaarheid en het experiment. De wetenschappelijke feiten moesten 
vervolgens kritisch benaderd worden met behulp van inductie en rationalisme.'' 

De ideeën van Bernard werden in Engeland bekend doordat in de jaren 1850 veel Britse 
medische studenten tijdens of na hun opleiding naar het Continent trokken om daar 
onderwijs in de fysiologie te volgen. Populair waren de laboratoria van Carl Ludwig in 
Leipzig, Charles Gerhardt in Straatsburg en Charles Wurtz in Parijs, de kliniek van 
Armand Trousseau en de colleges van Claude Bernard, beiden eveneens in de Franse hoofd
stad. Mede door de kennis en het enthousiasme waarmee de jonge artsen terugkeerden, werd 
een gunstig klimaat geschapen voor de oprichting van medisch georiënteerde fysiologische 
laboratoria in Engeland, waardoor een snelle toename van het onderwijs in de fysiologie 
gerealiseerd kon worden. Vooral op de relatief vooruitstrevende Londense colleges als 
King's College en University College vonden de vernieuwende ideeën navolging. Ook 
Michael Fosters universiteitshervormingen, die leidden tot de oprichting van een aan de 
universiteit van Cainbridge verbonden fysiologische school, droegen bij aan de nieuwe 
opvattingen over geneeskunde. 

De opkomst van fysiologie als hulpwetenschap voor de geneeskunde en de fysiologische 
laboratoria vond in Engeland relatief laat plaats. Terwijl in Duitsland en Frankrijk al in de 
jaren 1840 fy'siologische laboratoria in gebruik waren genomen, begon dit in Engeland pas 
dertig jaar later op enige schaal op gang te komen. Gerald Geison noemt als oorzaak de 
grote invloed van de Engelse antivivisectie beweging", Christopher Lawrence wijst de Britse 
neiging tot generalisme en daarmee het verzet tegen specialisatie aan als belangrijkste oor
zaak.'* Beide elementen zullen in dit artikel zijdelings aan de orde komen. 

Om na te gaan welke elementen uit Blumes vier-stadia-model in de negentiende eeuw 
zijn terug te vinden, wil ik de ontwikkeling van de sfygmograaf, die rond i860 in de expe-

6. C. Bernard, Introduction a I' etude de la médecine expérimentale (1865) 336. 
7. Ibid., 333-342, m.n. 334. 
8. G.L. Geison, 'Social and institutional factors in the .stagnancy of Knglish physiology, 1840-1870', Bulletin for 

the History of Medicine 46 (1972) 30-58. 
9. C. Lawrence, 'Incommunicable knowledge: Science, technology and the clinical art in Britain', journal of eon-

temporary history xo (1985) 503-20. 
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rimentele f\'siologie werd ontwikkeld om bepaalde eigenschappen van de bloedcirculatie 
in grafieken weer te geven, nader beschrijven. Bij het onderzoek naar de ontwikkeling van 
de sfy'gmograaf heb ik in het bijzonder gekeken naar de verbanden tussen de opkomende 
experimentele fysiologie in Engeland en de introductie van instrumenten in de genees
kunde. 

De sfygmograaf 
De ontstaansgeschiedenis van de sfygmograaf begint in Duitsland, waar de fysioloog Carl 
Ludwig (1816-1895) in 1846 een instrument ontwikkelde dat hij kymograaf noemde (K\)|ia 
= golf, Ypottpco = schrijven). Hij had dit instrument oorspronkelijk ontwikkeld om druk-
metingen in slagaderlijke en aderlijke systemen van dieren te kunnen verrichten. De 
kymograaf bestond uit een kwikmanometer, die met een flexibel rubberen slangetje in 
directe verbinding stond met de slagader. Op het kwikoppervlak dreef een staafvormig 
drijvertje, waarop een stokje met een veer was bevestigd. Het kloppen van de slagader 
werd via het rubberen slangetje overgebracht op het kwik. Het kwikoppervlak in de mano
meter kwam in beweging, waardoor het drijvertje en de daarmee verbonden veer op en neer 
gingen. Het scherpe uiteinde van de veer werd in contact gebracht met een trommeltje 
bekleed met velijnpapier, een zeer gladde papiersoort, dat met gelijkmatige snelheid rond
draaide. Hierop liet de veer puntjes achter, die door de ronddraaiende beweging een grafiek 
vormden. De hoogte van de grafiek representeerde de bloeddruk, de breedte een tijds
bepaling.'" 

Ludwigs kymograaf had één groot nadeel. Om het instrument te kunnen aanleggen was 
het nodig een slagader van het proefdier te openen, waardoor het dier tijdens het onder
zoek doodbloedde. De Duitse fysioloog Karl Vierordt (1818-1884) slaagde erin dit nadeel te 
overwinnen. Hij ontwikkelde een constructie waarmee de bewegingen - frequentie, 
amplitude en regelmaat - van de polsslag door de huid heen geregistreerd konden wor
den, waardoor toepassing op mensen mogelijk gemaakt werd. Vierordt noemde zijn 
instrument sphygnwgraaf, afgeleid van de Griekse woorden acpuyiio;;, dat 'het kloppen' 
betekent en ypacpw 'schrijven'. Karl Vierordt demonstreerde zijn (eerste) op mensen toe
pasbare sf)'gmograaf op een bijeenkomst van de 'Naturforscher' in Tubingen in 1853. Twee 
jaar later publiceerde hij zijn theorieën over de pols in zijn boek Die Lehre von Arterienpuls 
in gesunden umi kranken Zustanden. In 1858 werd dit gevolgd door Die Erscheinuug und 
Gesetze der Stroiiigeschwindigkeiten des Blutes nach Versuchen. 

De Franse fysioloog Etienne-Iules Marey (1830-1904) verbeterde de sfygmograaf van 
Vierordt zodanig dat hij er een potentieel nuttig instrument in zag voor de medische dia
gnostiek. De door Marey aangebrachte verfijningen van het instrument maakten het 
mogelijk de kennis over de menselijke bloedsomloop te vergroten. In de jaren i860 publi
ceerde Marey in Frankrijk over de toepasbaarheid van de sfygmograaf in de medische 
praktijk." In april van dat jaar werd ook de medische stand in Engeland geconfronteerd 
met het bestaan van het instrument.' ' De sfygmograaf werd in de Britse medische pers 
met de nodige scepsis ontvangen. Het instrument werd omschreven als een 'mere toy of 

10. C. Ludwig, 'Beitriige zur Kenntnis des Einflusscs der Respirationsbewegungen auf den Blutlauf im .Aorten-
systeme', Johannes Midlers Archiv für Anatomie, Physiologie mul wissenschafllichen Medizin {1847) 242. 

11. E.J. Marey, 'De Femploy du sphygmograplie dans Ie diagnostic des affections valvulaires du coeur et des 
aneurismes des artères; extrait d'une note de M. Marey', Coinptes Rendus Hebdomadaires des séanees de V Acadé
mie des Sciences ^\ (i860) S13-817. 
12. 'The sphygmographer, or register of the arterial pulse'. Lancet II (i860) 435. 

72 



De sfygmograaf 

Burdon Sandersons sfygmograaf aangelegd op de onderarm, (tiit: |.S. Burdon Sanderson, Handbook of dw sphyg
mograph. Being a guide to its use in clinical research. To which is appended a lecture delivered at the Royal College of 
Physicians on the 29th of March iK6y on the mode atid duration of the heart in health and disease (Londen 1867)). 

faddists and an invention devoid of practical usefulness'.'-' Desondanks waren er enkele 
f)'siologisch georiënteerde artsen die wel iets zagen in de nieuwe techniek en die in hun 
beperkt toegeruste laboratoria begonnen te experimenteren. De belangrijkste voorstan
ders van de nieuwe techniek in Engeland waren lohn Scott Burdon Sanderson (1828-1905) 
en zijn collega Francis Anstie (1833-1874), hun concurrent Balthazar Walter Foster (1840-
1913) en Frederick Mahomed (1849-1884), die allen werkzaam waren in Londen. 

De eerste fase van zijn ontwikkeling in Engeland beleefde de sfygmograaf in Burdon Sander
sons privélaboratorium aan Queen Anne's Street in Londen. Burdon Sanderson, een leerling 
van John Hughes Bennett (1812-1875), hoogleraar in de geneeskunde te Edinburgh met een 
sterke fysiologische belangstelling, en van Claude Bernard, was op dat moment ambtenaar 
van de gezondheidsdienst in Paddington en richtte zich daarnaast op pathologisch en fysio
logisch onderzoek. In 1864 begon hij zijn experimenten met de sfygmograaf Dit onderzoek 
resulteerde in 1867 in de publicatie van zijn boek Handbook of the sphygmograph. Hierin 
beschrijft hij de grammatica van de sfygmograaf, bespreekt hij de technische details van het 
instrument en geeft hij richtlijnen voor praktische toepassing van het instrument. 

De grafieken waarmee de sfygmograaf de bewegingen van het bloed door de slagaderen 
weergaf, vormden voor de negentiende-eeuwse fysiologen een geheel nieuwe taal. In zijn 
eerste publicatie over de sfv'gmograaf constateert Burdon Sanderson dat 'the record is 
written in a language which we are only beginning to understand'.'-* Om met het instru
ment te kunnen werken moest deze taal geleerd worden. Hiervoor was een grondige be
studering van die taal, en dus van de daarbij behorende grammatica nodig. Marey legde in 
1875 in het British Medical Journal u\X hoe de grafische methode begrepen moest worden: 

In order to understand well the bearing of the graphic method, the motion which it serves to register must 
be considered from a general point of view. All motion, then, consists in a relation of space to time. To know 
the trajectory of a body which is displaced, is not to know the movement which that body has accomplished; 
tor it may have made its way along this trajectory by a motion cither slow or rapid, uniform or interrupted. 
The graphic curve of a movement furnishes us with a double notion of time and space; it characterises com
pletely the act which it represents.''^ 

13. G. Stecll, 77k' use of die sphygmograph in eliincal nwdicinc (Manchester 1899) 5. 
14. |.S. Burdon Sanderson, 'On the application of physical methods to the exploration of the movements of the 

heart and pulse in disease. No. I. On the theory of the pulse (lecture)' Lancet II (1866) 517. 
15. E.J. Marey, 'Lectures on the experimental sciences, and on its special application to medicine', British .Medical 

Journal I (1875) 1-3. 
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Schema waarmee de curven van fysiologische cardio-
grafie werden liestudeerd. In het model zijn drie 
catheters geplaatst waarmee een drievoudige curve 
kan worden afgeleid. Hierbij geeft A de bewegingen 
van de aorta weer, O die van de boezem en V die van 
de kamer. De zogenaamde trommelsfj'gmograaf (E) 
geeft de bewegingen van de boezemwand door, die 
een vierde curve vormen, (uit: E.I. Marey, Physiologie 
expérimentale. Travaux du laboratoire de M.Marey. dl. 
1 (Paris 1875) 71). 

Dit ruimte-tijd traject van pieken en dalen moest vervolgens omgezet worden in begrippen. 
Dit gebeurde op het Continent met behulp van experimenten op levende dieren. Door de 
sfygmograaf aan te leggen op het blootgelegde hart van een proefdier kon nagegaan worden 
welk deel van de grafiek correspondeerde met bepaalde zichtbare bewegingen van het hart. 
Voor gedetailleerder onderzoek werden modellen ontworpen waarin de functies van de 
betreffende organen nagebootst werden. Het uiterlijk van dergelijke modellen varieerde 
van anatomisch goed gelijkende reconstructies van het hart tot de meest elementaire 
nabootsing van de fenomenen met behulp van handpompen en elastische rubberen slangen. 
Zo kwam men erachter wat de functie was van de elasticiteit van de aorta, hoe de afzon
derlijke samentrekkingen van boezems en kamers zichtbaar waren en hoe het sluiten van 
hartkleppen merkbaar was in de grafiek. 

Als gevolg van de strenge regelgeving op het gebied van vivisectie in Engeland werden 
dergelijke modellen, ook wel schema's genoemd, daar op veel grotere schaal gebruikt voor 
basaal fysiologisch onderzoek dan op het Continent. Ondanks het gebruik van modellen 
konden niet alle experimenten in de laboratoriumcontext worden uitgevoerd. Dit maakte 
het wenselijk om ook sfygmografische experimenten uit te voeren op mensen, vaak 
patiënten uit de medische praktijk van de pioniers. Hier wordt een afwijking ten opzichte 
van het model van Blume zichtbaar: het instrument wordt in de praktijk toegepast nog 
voordat de grafische taal volledig is geconstrueerd en er consensus is over het gebruik van 
het instrument. 
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In de gangbare geneeskunde bestond een bepaald vocabulaire waarmee over de polsslag 
gesproken werd. De aard van de pols werd beschreven in Latijnse termen. In de eerste 
plaats kon de polsslag hard of zacht zijn (durus/mollis), daarnaast werd een onderscheid 
gemaakt tussen een grote en een kleine polsslag (magnus/parvus) en tenslotte kon de pols 
snel of langzaam zijn (celer/tardus). De combinatie van deze drie factoren bepaalde uit
eindelijk de diagnose. Een gezonde polsslag was een 'pulsus durus, parvus, tardus' een 
harde, kleine en langzame pols. Deze termen moesten nu gerelateerd worden aan bepaalde 
kenmerken van de sfygmografische curve. 

Daarnaast konden nieuw ontdekte aspecten van de circulatie gedefinieerd worden. De 
grafiek kon verdeeld worden in twee stukken: de samentrekking van het hart - de systole -
en de ontspanning van het hart - de diastole. Het openen van de aortakleppen, vooraf
gaand aan de samentrekking van de kamers, is in de grafiek te zien als de eerste piek: de 
percussie piek. De hoogte van deze piek geeft aan hoe abrupt en krachtig de kleppen ope
nen. Vervolgens ontspant de aorta zich onder invloed van de afnemende weerstand van de 
aderen, wat een lichte neergang in de grafiek te zien geeft. De daling wordt onderbroken 
door een tweede, kleinere piek, op het moment dat de slagader wordt volgepompt: de 
vloedgolf Tijdens de volgende ontspanning passeert deze vloedgolf de slagaderen. Deze fase 
wordt afgesloten door het sluiten van de aortakleppen, weergegeven door de aorta kerf, 
waarna de elasticiteit van de slagader een volgende samentrekking mogelijk maakt. Deze 
zogenaamde ware dicrotische piek wordt veroorzaakt door het sluiten van de halvemaan-
vormige kleppen tussen de boezems en de kamers en geeft het einde van de kamersystole 
aan. Tijdens de hierop volgende diastole ontspant de aorta zich geleidelijk, wat opnieuw een 
dalende lijn tot gevolg heeft. Deze lijn kan in bepaalde gevallen nogmaals onderbroken wor
den door een lichte piek die veroorzaakt wordt door een nieuwe arteriële contractie die 
nodig is om de capillaire weerstand te overwinnen."' 

Met deze kennis kon een normale hartslag begrepen worden. Om de sf)'gmograaf nuttig te 
maken als diagnostisch instrument moest ook bestudeerd worden wat er mis kon gaan en 
hoe dat zichtbaar was in de grafiek. Hierbij konden modellen wederom behulpzaam zijn. 
Een probleem bij het vaststellen van afwijkende curven bleek te zijn dat bepaalde afwijkin
gen in de curven door verschillende factoren veroorzaakt konden worden, waardoor niet 
altijd eensluidende diagnoses gesteld konden worden. Anstie ontdekte bijvoorbeeld dat 
niet alleen fysieke inspanning en emotionele opwinding de sfygmografische curve konden 
beïnvloeden, maar ook het consumeren van alcoholische dranken en het nuttigen van een 
maaltijd.'" 

Kennis van de taal alleen was niet voldoende om de introductie van de sf\'gmograaf in 
de medische praktijk te rechtvaardigen. Ten eerste moesten artsen ervan overtuigd worden 
dat de sfygmograaf een meerwaarde had ten opzichte van het traditionele handmatige 
polsvoelen. Het waren juist de traditioneel opgeleide artsen, die de genees '̂i/n.tf beoefen
den, die overtuigd moesten worden van het nut van het instrument. Om de eeuwenoude 
vaardigheid van het polsvoelen, dat de status van de arts representeerde, te vervangen 
door een instrument waren sterke argumenten vereist. Ten tweede was het voor gebruik 

16. Deze beschrijving is grotendeels ontleend aan F.A. Mahomed, 'The physiology antt clinical use of the sphyg
mograph 11', Medical Times and Gazette I (1872) 128-130, die verwiist naar Burdon Sandersons theorie over de 
'sphygmographische taal'. 
17. F. .Anstie, 'On the application of physical methods to the exploration of the movements of the heart and 

pulse in disea.se. Lecture no. Ill: On the diurnal fluctuations of the pulse-form and on certain cautions neces.sary 
to be observed in sphygmography'. Lancet \ {1867) 170-172. 

75 

http://disea.se


Barbara Allart 

JBBj^^^ÊS^ 

Normale sfygmografische curven, gemaakt door Frederick .Mahomed (1870-1880). (uit: VV.H. Broadbent, 77ic 
Pulse (Londen 1890) 35). 

buiten het ziekenhuis nodig dat de instrumenten eenvoudig te transporteren, niet te 
kwetsbaar en eenvoudig in gebruik waren. Ten slotte moest het instrument betrouwbaar 
zijn, en zonder al te veel moeite kunnen worden toegepast. 

Het argument van de meerwaarde keerde regelmatig terug in de discussies over de 
voordelen van de sfygmograaf boven het traditionele polsvoelen. Deze voordelen werden 
gepropageerd door de vernieuwende beweging die een wetenschappelijke geneeskunde 
voorstond. De grafische methode, en daarmee de sfygmograaf, werd beschouwd als de 
weg bij uitstek naar de wetenschappelijke idealen objectiviteit, bespreekbaarheid en over
draagbaarheid. De grafiek werd beschouwd als een objectieve, persoons-onafhankelijke 
taal waarmee het lichaam voor zichzelf kon spreken door de inwendige lichaamsprocessen 
te visualiseren. Door het gebruik van grafieken konden de resultaten besproken worden, 
zonder dat alle artsen de betrokken patiënt behoefden te onderzoeken. De grafische regis
traties konden worden bewaard bij de gegevens van de patiënt en later functioneren als 
vergelijkingsmateriaal. 

Om het gebruik van de sfygmograaf in de dagelijkse praktijk van een arts die zijn 
patiënten aan huis bezocht, zinvol te doen zijn, moest het instrument eenvoudig en snel 
zijn in het gebruik en moest het in de tas passen die de arts meenam op huisbezoek. 
Daarnaast mocht het de patiënt niet te veel ongemak bezorgen en mocht de precisie van 
het instrument niet beïnvloed worden door zijn kwetsbaarheid. Ondanks de betrekkelijk 
lage prijs voerden tegenstanders aan dat de sf)'gmograaf duurder was dan 'de vinger' en 
door zijn kwetsbaarheid voor meer problemen zorgde bij het vervoer. Slechts in een enkel 
geval wordt melding gemaakt van een patiënt die zo bang was voor het instrument dat hij 
onderzoek weigerde.''"* 

De voorstanders van de sfygmograaf legden de nadruk op twee eigen.schappen: de 
betrouwbaarheid van het instrument en de mogelijkheid om de polsslag te visualiseren. De 
— wetenschappelijk verantwoorde - grafische methode stond volgens hen garant voor de 
objectiviteit van de waarneming, omdat de grafiek de subjectiviteit van de waarnemer uit
sloot. De factor betrouwbaarheid legde een zware claim op de instrumentmakers om 
ervoor te zorgen dat de resultaten van sfygmografen onderling vergelijkbaar waren. 
Daarnaast moest er geen twijfel over kunnen bestaan dat het instrument zodanig op de 
patiënt werd aangelegd dat de uitslag niet door externe factoren beïnvloed kon worden. 

Het waren de producenten die moesten voldoen aan de technische voorwaarden voor een 
mogelijk succes van de sfygmograaf Dit waren in de meeste gevallen zelfstandige instru
mentmakers die een werkplaats annex winkel in de stad hadden. Door de kleinschaligheid 

18. B. Bramwell, 'The examination of the puLse', Edinburgh Medical Journal 26 (1880) 520-532. 
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van het bedrijf en het ontbreken van serieproductie was het mogelijk dat aan de individu
ele wensen van de opdrachtgevers tegemoet gekomen werd. Rond 1865 begonnen enkele 
van deze instrumentmakers de sfygmograaf in hun assortiment op te nemen. Daarnaast 
maakten veel experimentele gebruikers van de sf)'gmograaf, zoals Burdon Sanderson en 
Anstie, hun instrumenten zelf Hierdoor is het moeilijk na te gaan wanneer de eerste pro
ducent met een sfv'gmograaf op de markt kwam. Hoewel de meeste sfygmografen geba
seerd waren op het oorspronkelijke model van Marey varieerden hun creaties in vorm, 
afmetingen en kwaliteit. Het aantal verschillende types sfy'gmografen dat in de periode 
1860-1900 op de markt verscheen, geeft aan dat het niet eenvoudig was om een instrument 
te maken dat tegelijkertijd accuraat, gebruikersvriendelijk en stabiel was. 

De ervaring leerde dat de resultaten van twee instrumenten - hetzij van eenzelfde, hetzij 
van een ander type - lang niet altijd onderling vergelijkbaar waren. Dit leidde tot de kritiek 
van de gebruikers van de sfygmograaf dat bepaalde details van het betreffende instrument 
bekend moesten zijn om de curven naar behoren te kunnen interpreteren. Zo moest de 
e.xacte positie van de sf\'gmograaf op de arm bepaald worden, de druk waarmee de veer op 
de slagader drukte, de lengte van de heftiomen, de positie van de veer ten opzichte van het 
frame en de druk van de naald op de glasplaat of van de pen op het papier. Vergelijking 
van sfygmogrammen van dezelfde patiënt op verschillende momenten was daardoor 
alleen mogelijk als deze met hetzelfde instrument waren geregistreerd. Wilde de arts sfyg
mogrammen van verschillende (types) instrumenten toch vergelijken, dan vereiste dit veel 
ervaring en berekeningen."* Dit aspect deed ernstig afbreuk aan het vertrouwen in de 
objectiviteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de sfygmograaf 

Ondanks dergelijke tegenslagen die de voorstanders van de grafische methode onder
vonden werd de sfygmograaf toch door een aantal artsen in gebruik genomen. Dit gebeurde 
in hoofdzaak in ziekenhuizen, maar er waren ook huisartsen die de sfy^gmograaf in hun 
instrumentarium opnamen. Al snel werd duidelijk dat het instrument geen wezenlijke bij
drage kon leveren aan het stellen van diagnoses. Een uitzondering hierop werd gevormd 
door de diagnose van aneurysmen, verwijdingen van de aorta. Wel was het mogelijk een 
diagnose te bevestigen of ter discussie te stellen op basis van sfygmografische gegevens. 
Daarnaast bleek de sfygmograaf zijn diensten te bewijzen bij het bepalen van prognoses en 
het vaststellen van resultaten van de therapie. 

Het gebruik van de sfygmograaf had desondanks grote gevolgen voor de kennis over de 
bloedcirculatie en de rol die verschillende organen hierin speelden en leidde ertoe dat in 
de periode 1870-1890 bepaalde afwijkingen van het circulatiestelsel - stenose, vernauwing 
van de aorta en niet-sluitende aortakleppen - gedefinieerd werden als ziekten.-" 

Desalniettemin bleef er onder een kleine groep fysiologisch bevlogen artsen belangstel
ling bestaan voor de sfygmograaf in de medische praktijk. De sfygmograaf verwierf zich 
geleidelijk een plaats in het medisch onderwijs aan studenten. De grafieken bleken hun 
diensten te bewijzen als het ging om het verwerven van algemene kennis over de menselijke 
bloedsomloop. Sir William Henry Broadbent (1835-1907) en sir James Mackenzie (1853-1925), 
twee Engelse coryfeeën op het gebied van de cardiologie, zagen de sfv'gmograaf vooral als 
zeer nuttig voor het verwerven van fysiologische kennis. Mackenzie heeft een aantal wijzi
gingen in het principe van de sf>'gmograaf aangebracht en twee nieuwe instrumenten - de 

19. W.H. Broadbent, 'A clinical lecture on the puLse: Its diagnostic, prognostic and therapeutic indications. Being 
lecture IV delivered at St. Mary's Hospital in the summer .session of 1875', Lancet II (1875) 441-43, 549-50, 583-85, 
901-07, m.n. 549. 
20. G. Steell, The use of the sphygmograph in chnieal medicine (Manchester 1899) 5. 
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flebograat en de polygraaf - ontwikkeld, vs'aarmee meer registraties van verschillende delen 
van het bloedvatenstelsel tegelijkertijd konden worden gemaakt.-' Gewapend met fysiologi
sche kennis moest een arts vervolgens in staat zijn met de klassieke vaardigheid van de 
vinger een goede diagnose te stellen.'- Hieruit blijkt dat het mogelijk was traditionele vaar
digheden van de geneeskunst te combineren met het gebruik van instrumenten als represen
tanten van de nieuwe stroming van de wetenschappelijke geneeskunde. 

De introductie van de sf>'gmograaf in de dagelijkse praktijk van de geneeskunde mocht 
dan mislukt zijn, ze was niet geheel voor niets geweest. Het feit dat de sfygmograaf wel 
nieuwe kennis had opgeleverd over de bloedcirculatie, toonde in ieder geval aan dat fj'sio-
logie zeker een bijdrage kon leveren aan medische kennis. Dit opende perspectieven voor 
nauwere contacten tussen de medische en de fysiologische praktijk. In de jaren 1870 begon 
fysiologie ook in Engeland geleidelijk deel uit te maken van de universitaire opleiding tot 
arts. Daarnaast kreeg de fysiologie vanaf dat moment ook erkenning als een onafhankelijke 
tak van wetenschap, waardoor het niet langer uitsluitend medici waren die zich speciali
seerden tot fysiologen. 

Evaluatie 
Aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis van de sfygmograaf is het mogelijk de toepas
baarheid van Blumes model op negentiende-eeuw.se medische instrumenten te evalueren. 
Het opvallendste verschil in ontwikkeling tussen de door Blume beschreven technieken en 
de negentiende-eeuwse instrumenten is het ontbreken van een duidelijke chronologie. 
Waar in Blumes twintigste-eeuwse voorbeelden de verschillende stadia, met uitzondering 
van de feedback fase, elkaar naadloos in de tijd opvolgen, is in de negentiende eeuw de 
overlap tussen de stadia zeer groot. De constructie van de sfygmografische taal, bijvoor
beeld, begint onmiddellijk na de ontdekking van het instrument en loopt door tot ver in 
de jaren zeventig. Waar voor de twintigste eeuw de opkomst van commerciële productie 
een duidelijke scheidslijn vormt tussen de laboratorium-experimenten en de klinische 
experimenten blijkt het voor de negentiende eeuw niet mogelijk het laboratoriumstadium 
in tijd te scheiden van de vroege experimenteel-klinische fase. De feedback is in de negen
tiende eeuw volledig geïntegreerd in de ontwikkeling van het instrument. 

Als we de .stadia in Blumes model uitsplitsen naar de afzonderlijke functies blijkt het 
model beter toepasbaar op de negentiende-eeuwse situatie. In het exploratiestaiiium 
onderscheidt Blume de volgende kenmerken: de suggestie dat een techniek in een andere 
tak van wetenschap bruikbaar zou zijn, het toewerken naar een functionerend prototype, 
de eerste publicatie van succesvol gebruik, en een opkomende interesse bij toekomstige 
belanghebbenden. Al deze functies zijn terug te vinden in de ontwikkeling van de sfygmo
graaf De sfygmograaf was oorspronkelijk ontwikkeld in een andere vs'etenschappelijke 
discipline dan de geneeskunde, namelijk de experimentele fy'siologie. Met zijn aanpassin
gen van Vierordts instrument slaagde Marey erin de toepasbaarheid van de sfygmograaf in 
de geneeskunde aannemelijk te maken. Publicaties over succesvol gebruik van de sfygmo
graaf verschenen vanaf i860 in medische bladen. Uit publicaties van arts-fysiologen in 
Engeland blijkt een bredere interesse onder toekomstige gebruikers van de sfygmograaf 

21. W.H. Broadbent, The pulse (London 1890); J, Mackenzie, 'Pulsation in the veins, with the description of a 
method for graphically recording them'. Journal of Pathology and Bacteriology \ (1892) 53-89. 
22. J. Mackenzie, The study oj the pulse, arterial, venous and hepatic, and of the moveinenls of the heart (EcJin-

burgh 1902), 
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In het ontwikkelingsstadium komen de publicatie van de eerste menselijke 'in vivo' resulta
ten, industriële pogingen tot het produceren van prototypes, en de stabilisatie van de 
commerciële productie van de nieuwe techniek aan de orde. De eerste resultaten van de 
toepassing van de sfygmograaf op mensen zijn afkomstig uit het fysiologisch laboratorium. 
Vanaf 1865 worden de pogingen om verschillende prototypes van de sfygmograaf te pro
duceren zichtbaar in de medische periodieken. Hoewel bepaalde types afgewezen worden 
door hun beperkte bruikbaarheid, waardoor slechts enkele varianten van de sfygmograaf 
overblijven, kan er nauwelijks gesproken worden van stabilisatie van de productie. 
Commerciële productie van sfygmografen kwam door het beperkte enthousiasme voor 
het instrument nauwelijks op gang. De instrumenten werden weliswaar door professionele 
instrumentmakers geproduceerd, maar in zeer beperkte oplage en grotendeels op direct 
verzoek van de klant. De noodzaak voor een gestabiliseerde commerciële productie voor
afgaand aan de introductie in de medische praktijk gold niet zozeer voor de negentiende 
eeuw. De sfygmograaf was een relatief goedkoop instrument, waardoor het financiële risico 
voor zowel producent als consument gering was. 

In Blumes derde stadium ligt de nadruk op vragen die gesteld worden met betrekking 
tot de techniek en het onderzoek dat de integratie van de instrumenten in de medische 
praktijk bevordert. Het wetenschappelijke karakter dat in de twintigste eeuw door het 
medische establishment aan geneeskunde wordt toegeschreven, werd anderhalve eeuw 
geleden nog geenszins algemeen geaccepteerd. In de negentiende eeuw betrof de discussie 
niet alleen de specifieke instrumenten, maar vooral ook het gebruik van instrumenten in 
het algemeen. In de twintigste eeuw is het gebruik van instrumenten in de medische prak
tijk breed geaccepteerd, waardoor de discussies zich verplaatst hebben naar de introductie 
van individuele instrumenten op basis van de balans tussen kosten en baten. 

Een andere verklaring voor het verschil in verloop van de introductie van nieuwe instru
menten in de geneeskunde in beide periodes is de graad van specialisatie in de medische 
sector. In negentiende-eeuws Engeland was er nauwelijks sprake van specialisatie binnen 
de geneeskunde, waardoor artsen tegelijkertijd chemicus en patholoog, en vanaf de jaren 
i860 vaak ook experimenteel-fysioloog waren. Daarnaast was het fysiologisch laboratorium 
nog niet gestabiliseerd als een institutie waar medische technieken konden worden getest. 
Het aantal fysiologische laboratoria was gering, terwijl ze daarnaast slechts voor weinig 
mensen toegankelijk waren. Dit bracht geïnteresseerden ertoe de instrumenten in hun 
eigen werkomgeving, en dus buiten het laboratorium, uit te proberen. 

De feedback fase in Blumes model wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van verbe
terde modellen, en het zoeken van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de techniek. 
Deze elementen worden weer wel teruggevonden in de ontwikkeling van de sfygmograaf 
De productie van nieuwe - verbeterde - modellen valt in de praktijk van de negentiende 
eeuw samen met de ontwikkeling van prototypes. Het ontbreken van een scherpe scheids
lijn tussen de productie van prototypes en de commerciële productie wordt veroorzaakt 
doordat commerciële productie in de negentiende eeuw nog in kinderschoenen staat. Alle 
instrumenten werden destijds met de hand vervaardigd en verkocht aan een ieder die erin 
geïnteresseerd was. Kritiek op en advies aangaande het instrument kon gemakkelijk wor
den geventileerd, omdat de instrumentmaker en de gebruiker van het instrument vaak 
direct met elkaar in contact stonden. Uit de feedback bleek dat de sfygmograaf minder 
geschikt was voor dagelijks gebruik in de diagnostiek. Daarentegen bleek er wel plaats te 
zijn voor dit instrument in het medisch onderwijs. 
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Conclusie: Naar een alternatief model? 
Het voorgaande suggereert dat bepaalde elementen in de ontwikkelingsgeschiedenis van 
medische instrumenten algemeen geldend zijn. Welke plaats die aspecten innemen in de 
totale ontwikkeling kan echter per sociale en historische context verschillen. Daarnaast 
zijn er factoren die verbonden zijn met specifieke sociale omstandigheden en die daardoor 
kenmerkend zijn voor een bepaalde periode. Terwijl voor de twintigste eeuw de samen
werking en concurrentie tussen verschillende betrokken disciplines belangrijk zijn, staat in 
de negentiende-eeuwse Engelse geneeskunde de strijd tussen kunst en kunde, tussen genees
heren en chirurgijns centraal. Daarnaast nemen in de negentiende eeuw de constructie van 
een taal en het ontstaan van specialisaties rond instrumenten een belangrijke plaats in. 

De volgende vraag is of het zinvol is een model te ontwikkelen voor techniekontwikke
ling in de negentiende eeuw. Als er gekozen wordt voor de formulering van een model 
voor de negentiende eeuw moet een aantal aspecten daarin een plaats krijgen. In de eerste 
plaats zou ik willen suggereren de indeling in stadia te vervangen door een spiraalvormig 
model. Hiermee wil ik aangeven dat de ontwikkeling van een instrument zich in een cycli
sche beweging afspeelt, zonder de voorgaande cirkel letterlijk te herhalen. In deze spiraal 
moeten in ieder geval de ontwikkelingen van idee naar experimenten, het produceren van 
een prototype van het instrument en de publicatie van bereikte resultaten worden opge
nomen. Deze vier afzonderlijke elementen uit de ontwikkeling komen op een ander 
niveau wel steeds terug. 

In dit spiraalvormige model wordt de overgang van de ene fase naar de andere niet 
gemarkeerd door nieuwe beroepsgroepen die zich met de techniek gaan bezighouden, 
maar door de graad van specialisatie waarmee deze groepen met het instrument werken. 
De ontwikkeling van een techniek begint met 'amateuristische' - zonder de hedendaagse 
negatieve connotatie - experimenten, waarover publicaties verschijnen. Via diverse forme
le en informele circuits worden deze ideeën vervolgens opgepakt door verschillende -
elkaar soms overlappende - beroepsgroepen (wetenschappers, instrumentmakers, medici) 
die op een hoger specialisatieniveau experimenteren. Zij passen de technieken aan op 
basis van hun kennis en ervaring. Vervolgens presenteren ze hun bevindingen in - inter
nationaal - erkende tijdschriften of op congressen, waarna er wederom op diverse niveaus 
mee geëxperimenteerd en over gepubliceerd wordt. In (vak)tijdschriften speelt zich ver
volgens een discussie af omtrent de vermeende en bewezen kwaliteiten van het instrument 
in theorie en praktijk. Ook gedurende het stadium van het inburgeren van de techniek in 
de praktijk blijven de verschillende groepen naast elkaar bestaan, waarbij wederzijdse 
beïnvloeding plaatsvindt. 

In het model van Blume spelen deelprocessen, zoals bijvoorbeeld commerciële produc
tie, zich in het algemeen binnen één stadium af, met eventueel een vervolg in de feedback 
fase. Ik zou willen suggereren dat ook deze subontwikkelingen over meerdere niveaus 
gespreid zijn. De ontwikkeling van de taal waarin de arts kennis over het lichaam verwerft, 
kent minimaal drie niveaus, verdeeld over verschillende lussen van de spiraal; het eerste 
niveau vindt plaats tijdens het denken over een nieuwe techniek en gaat vooraf aan de 
daadwerkelijke constructie van het instrument. Door het uitvoeren van experimenten 
wordt de taal uitgebreid en aangepast aan de nieuwe bevindingen (lees: op een hoger 
niveau gebracht). Het derde niveau wordt gevormd door de herziening en aanvulling van 
de taal op basis van praktijkervaring. 
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Een ander aspect dat in een model voor de negentiende eeuw zou moeten worden opge
nomen, en dat in Blumes model ontbreekt, is de opkomst van de historiografie omtrent 
een instrument, die nauw verbonden is met de veranderende opvattingen van wetenschap 
in de negentiende eeuw. De historiografie van een instrument in een bepaalde periode 
geeft een indicatie voor de manier waarop de nieuwe techniek gelegitimeerd wordt. In de 
negentiende eeuw werd in het kader van het vooruitgangsdenken en het positivisme de 
geschiedenis beschreven in termen van progressie. Daarnaast werd aan de behoefte aan 
legitimatie van de vernieuwingen gehoor gegeven door in de historiografie te schermen 
met grote namen als Galilei, Kepler en Sanctorius. Historiografie maakt deel uit van de 
rechtvaardiging van de ideeën en instrumenten, en is daardoor een .soort subvariant van 
wat in het model 'publicatie van resultaten' genoemd wordt. 

Op deze manier kan het basismodel, waarin vier categorieën - ideeën, experimenten, 
constructie van een prototype en publicatie van de resultaten - zijn opgenomen, afhanke
lijk van de situatie uitgebreid worden met subcategorieën. Hierdoor is het mogelijk een 
dergelijk model voor meerdere sociaal-historische contexten te gebruiken. 

SUMMARY 

The sphygmograph in England (1860-1900). How a physiological instrument entered medicine. 

Stuart Blume, in his 1992 book Insight and industry. On the dynamics of technological change 
in medicine, designed his model for the development of twentieth century imaging devices. 
The development of instruments, according to Blume, is divided into four stages: explo
ration; development, diffusion, evaluation and assessment, and feedback. 

The central t^uestion in this article is whether Blume's model can be applied to the 
nineteenth century context of the increasing u.se of diagnostic instruments, related to the 
'.scientification' of medicine. A case study of the sphygmograph shows that in the nine
teenth century a considerable overlap in time can be found between the different stages. 
Nevertheless, most of the characteristics of these stages do correspond to the nineteenth 
century situation. 

Therefore it is suggested to replace the stages model with a spiraled model, in which 
four elements of development play a part: new ideas, experiments, construction of proto
types and publication of the results. Besides, the different whirls should not be subdivided 
according to the disciplines in which the technique was used, but with reference to the 
amount of specialisation occuring around the instrument. The development would then 
be described from an amateur's workshop to respectively an experimental physiological 
laboratory, an instrumentmaker's workshop, and an experimental medical practitioner. 
Subsequently the level changes to that of an established laboratory, a commercial producer 
and a more or less specialised medical practice. Through these stages other long-term 
constituent processes take place. Advantage of this model is that its basic categories -
ideas, experiments, construction of prototypes, publication of results - can be extended 
with subcategories at any level if the social situation demands this. 
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