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DE DOOS VAN PANDORA 

DE SNA.'KRGALVANOMETER VAN 
WILLEM EINTHOVEN 

Bart Grob * 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Leidse 
hoogleraar fysiologie Willem Einthoven (1860-1927) 
de vorm van het menselijke elektrocardiogram wist 
vast te leggen met zijn snaargalvanometer. De vorm 
van deze in 1902 geregistreerde fotografische krom
men was al enkele jaren daarvoor door Einthoven 
voorspeld. Voor zijn werk kreeg Einthoven in 1924 
de Nobelprijs voor f\'siologie en geneeskunde. 
Toch is het niet zijn instrument geweest dat 
ervoor gezorgd heeft dat medici elektrocardio
grammen konden maken. Een vergelijking van het 
prototype van Einthoven - dat een plaats heeft in 
de vaste opstelling van Museum Boerhaave - met 
een later model van de cardiograaf maakt duide
lijk waarom. 

Het instrument van Einthoven 
Uit de publicaties van Einthoven blijkt dat zijn 
instrument ontworpen is om spanningsverschillen 
te meten. De galvanometer meet in feite de stroom-
sterkte, maar door een grote weerstand in de 
stroomkring te schakelen, fungeert het instrument 
als een voltmeter.' De galvanometer van Einthoven 
bestaat uit vijf verschillende onderdelen: een 
microscoop, een ophangsysteem voor de snaar, 
een elektromagneet, een koelsysteem en een con
structie die de genoemde onderdelen bij elkaar 
houdt (foto 1). Het hart van het instrument wordt 
gevormd door het ophangsysteem waarin een 
kwartssnaar is opgehangen. Deze snaar bevindt 
zich tussen de poolschoenen van de elektromag
neet. De uiteinden van de kwartsdraad zijn via het 
ophangsysteem met elektrodes verbonden die de 
hartpuls doorgeven. Loodrecht op de kwartsdraad 
is een gat geboord door de ijzeren kernen van de 
elektromagneet. De zo ontstane metalen buis 
biedt plaats aan een microscopisch systeem dat 
het mogelijk maakt om de minieme uitslagen van 
de snaar te registreren. Het koelsysteem, een kope
ren pijp waar koud water doorheen stroomt, is 
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rondom de spoel van de elektromagneet gewik
keld en zorgt ervoor dat de opstelling niet overver
hit raakt. De kwartssnaar in de snaarhouder geleidt 
de hartpulsen via de verbonden elektroden. 
Doordat de snaar in een permanent magneetveld 
hangt, zal de snaar volgens de elektromagnetische 
wetmatigheden heen en weer bewegen als er span
ningswisselingen over de snaar komen te staan. 

De snaargalvanometer met daarin het microsco
pisch systeem staat zo opgesteld dat een koolspits-
lamp de snaar belicht. De snaar werpt vervolgens 
een schaduw op een fotografische plaat. Deze 
plaat bevindt zich in een speciaal ontworpen val-
camera die de plaat met constante snelheid langs 
het optisch systeem laat vallen. Na ontwikkeling 
van de plaat worden dan de uitslagen van de snaar 
zichtbaar als de curve van een elektrocardiogram. 
Tussen de snaargalvanometer en de lamp staat een 
ronddraaiend spakenrad. Deze spaken werpen, 
net als de snaar, schaduwen op de fotografische 
plaat. Deze schaduwen worden op het elektrocar
diogram zichtbaar als verticale strepen die de 
tijdseenheden weergeven. 

Commerciële snaargalvanometers 
Deze beschrijving van de snaargalvanometer beant
woordt de voor de hand liggende vragen over de 
functie en werking van het instrument. Maar er is 
meer aan het instrument te ontdekken. Kijkend 
naar Einthovens vinding valt direct een tweetal 
zaken op. Ten eerste is het een log en zwaar voor
werp en ten tweede ziet het er nogal 'houtje-touw
tje' uit. Het pompeuze stalen draagwerk waar de 
elektromagneet in hangt, de onafgewerkte bouten 
en moeren en het simpele, robuuste koelsysteem 
maken duidelijk dat dit instrument een prototype 
is. Misschien is het niet het eerste apparaat, maar 
het is zeker geen commercieel eindproduct. Schrif
telijke bronnen bevestigen dit.' Het heeft in Eintho
vens tijd het laboratorium waarin het is ontwikkeld 
nooit verlaten. 

Einthoven zelf heeft de commerciële ontwikke
ling van zijn instrument helemaal aan derden 
overgelaten.' Vrijwel direct na zijn eerste publicatie 
waarin hij de snaargalvanometer beschreef, zocht 
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Foto i: De snaargalvanometer-opstelling, die Willem Einthoven gebruikte. Met van links naar rechts, de 
koolspitslamp, de chopper, de snaargalvanometer en de valcamera. 

Foto T. Illustratie van een Boulitte cardiograaf, circa 1930. 
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Foto 3: De weten
schappelijke staf van 
Einthoven ( tweede 
van links) in het f)'sio-
loglsch laboratorium 
rondom de snaargal
vanometer, circa 1923. 

Foto 4: Einthoven naast de snaargalvanometer, circa 1924. 
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hij contact met de Engelse instrumentenfirma 
Cambridge Scientific Instrument Company en het 
Duitse Siemens und Halske.-* Deze fabrikanten 
zetten hun technici in om het instrument handza
mer te maken. Einthoven bleef als adviseur betrok
ken bij deze veranderingen. Uiteindelijk zouden 
de cardiografen van Cambridge en Siemens alleen 
nog maar het principe van de bewegende snaar 
overnemen van Einthoven. Deze commerciële in
strumenten vertoonden nauwelijks nog overeen
komsten met Einthovens instrument. 

Einthoven heeft wel geprobeerd zijn instrument 
voor de medische praktijk toepasbaar te maken. 
In 1906 werd de cardiograaf in het fysiologisch 
laboratorium verbonden met een patiënt in het 
academisch ziekenhuis. De verbinding kwam tot 
stand door middel van een telefoonkabel. Er wer
den enige elektrocardiogrammen gemaakt, maar 
daar bleef het ook bij.^ Verder gebruik liep stuk op 
de vraag wie de kosten moest betalen voor het 
onderhoud van de telefoonkabel. Op andere wijze 
dan bij dit experiment is de cardiograaf van Eint
hoven niet in de kliniek toegepast. 
De nadelen van Einthovens instrument voor het 
klinisch gebruik worden duidelijk als het met 
enkele commerciële cardiografen uit de jaren 1930 
wordt vergeleken (foto 2).' Het belangrijkste ver
schil is dat de commerciële cardiograaf verplaats
baar is doordat hij op een karretje staat. Verder is 
te zien dat de camera en de lamp niet meer een 
apart onderdeel vormen, maar geïntegreerd zijn in 
één instrument. Ook valt op dat de snaargalvano
meter een stuk kleiner is geworden waardoor het 
geheel aanzienlijk lichter in geworden.^ Deze ken
merken vergroten uiteraard het gebruiksgemak. 
Het zijn dan ook deze instrumenten geweest die 
in ziekenhuizen terecht zijn gekomen.* 

Einthovens trots 
Terwijl alleen het wetenschappelijk principe waar
op het prototype was gebaseerd een rol heeft 
gespeeld in de ontwikkeling van modellen voor de 
medische markt, heeft het instrument dat nu in 
Boerhaave staat opgesteld wel een centrale plaats 
gehad in Einthovens onderzoek op het gebied van 
de elektrocardiografie. Het instrument was zo 
belangrijk dat bij het oude fysiologisch laboratori
um een speciale zaal gebouwd werd om de experi
menten met de elektrocardiograaf zo min mogelijk 
hinder te laten ondervinden van trillingen. De 
snaargalvanometer was de trots van Einthoven en 
zijn medewerkers. 

Een fraaie illustratie hiervan levert een aantal 
foto's, gemaakt in het fysiologisch laboratorium. 
Een foto uit omstreeks 1923 toont Einthoven met 
zijn wetenschappelijke staf verzameld rondom de 
opstelling. Het hart daarvan, de snaargalvanome
ter, staat in het midden van de afbeelding (foto 3). 
Een andere foto uit dezelfde periode laat zien hoe 
de beroemde Engelse cardioloog Thomas Lewis 
zich prominent achter de snaargalvanometer liet 
fotograferen waardoor de aandacht in eerste in
stantie getrokken wordt door het instrument.' Een 
hoogtepunt is een foto die genomen is nadat Eint
hoven de Nobelprijs had ontvangen. Te zien zijn 
alleen Einthoven met zijn snaargalvanometer 
(foto 4). Deze gesigneerde foto is bovendien nog 
eens voorzien van een heus 'aura'. Op dat moment 
is Einthovens apparaat meer dan alleen een meet
apparaat. Na het ontvangen van de Nobelprijs is 
het ook een trofee geworden, een erkenning van 
Einthovens inzichten en wetenschappelijk werk. 
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