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II Ontwikkeling van de toxicologie in de West-Europese landen in de periode 1750-

1914

II.1. Inleiding

Voordat de mens zich ging uitdrukken in tekens en geschrift, was er al kennis over vergiften. De vroegste

geschriften verhalen over aandoeningen, toegeschreven aan vreemde krachten of geesten die behandeld werden

door middel van rituelen en met behulp van vergiften. Ook de kennis over vergiften, aangewend als pijlgif in de strijd

en jacht, was aanwezig voordat de geschreven geschiedenis begon. De algemene gedachte van historici is dat de

kennis over vergiften werd verkregen door toevallige ervaringen en waarneming van instinctieve handelingen door

dieren.

Vergiften werden zowel ten goede als ten kwade toegepast. Het goede doel werd bereikt door het vergif te

mengen en te verdunnen of door van giftige planten bepaalde minder giftige delen te verzamelen. Voor het kwade

doel waren deze beperkingen niet noodzakelijk.

Specifieke kennis over het gebruik van vergiften in de Oudheid is echter beperkt aanwezig; uitzonderingen

en tegelijkertijd typische voorbeelden voor het gebruik van bepaalde vergiften zijn extracten en bereidingen uit

schermbloemige planten, alsmede het gebruik van lood en loodverbindingen.

De Griekse overheid gebruikte vergif om haar ter dood veroordeelden terecht te stellen en deelde vergif uit

aan grijsaards die daar om vroegen. Het vergif werd bereid uit het kruid 5T<,4@< (Kooneion), door Plinius (23-

79)44 vertaald als Cicuta1.

Linnaeus gebruikte in 1753 zowel het oorspronkelijke Griekse woord Conium als het Latijnse woord Cicuta

om twee soorten schermbloemigen te benoemen. Hij gaf de soort met de rode vlekken op de gladde stengel de naam

Conium maculatum en de soort die uitsluitend aan de waterkant groeide de naam Cicuta aquatica. In de medische

literatuur is het botanische onderscheid niet direct doorgevoerd en bleef de enkelvoudige naam Cicuta gehandhaafd.

Tegelijkertijd gebruikten de Griekse geneeskundigen het sap van de 5T<,4@< opgelost in wijn als

pijnstillend oogwater en in zalf tegen zweren. Het kruid en het bloemscherm werden fijngewreven en verwerkt in een

papje. Met het smeersel werden de testikels behandeld ter voorkoming van nachtelijke zaadlozingen en teneinde van

knapen eunuchen te maken. Het smeersel vond ook toepassing bij vrouwen om de melkgift af te remmen en bij

maagden om de groei van de borsten te verhinderen.

Dioscorides, ca. 40-90 AD33, geboren in Cilicië, Klein-Azië, was vermoedelijk Romeins legerarts en kwam

als zodanig in alle door Rome onderworpen gebieden. Uit het speciaal noemen in zijn geschriften van het

bloemscherm van de scheerling valt af te leiden dat Dioscorides op de hoogte was van de verschillen in gifgehalte

van de onderdelen van het geneeskrachtige kruid. Dioscorides wees onverdunde wijn aan als tegengif, als warme

stof tegen het koude gif. Hij merkte wel op dat bij gelijktijdige toediening de wijn de werking van het 5T<,4@<

versterkte.2

                                                                   
1Hoe in Griekenland gedacht werd over het gebruik van kwade vergiften beschrijft Plato21 (zie Hahn, 177330).
2Het vergif van de Cicuta aquatica, de waterscheerling, is ongelijk over de plant verdeeld. De concentratie loopt op
van de bloem naar de wortel. Voor de Conium maculatum, de gevlekte scheerling, geldt het omgekeerde: het zaad
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De loodoxiden, loodwit en loodsulfide werden reeds in de Egyptische, Indische en Chinese culturen als

geneesmiddel toegepast. De belangrijkste indicaties waren oogaandoeningen, wonden, verzweringen, abcessen,

mannen- en vrouwenkwalen. De Griekse artsen hebben deze therapieën overgenomen zoals blijkt uit de geschriften

van Hippocrates en Galenus61.

In het Corpus Hippocraticum (600-300 v.Chr.) wordt een aantal patiënten beschreven met de specifieke

verschijnselen van een loodvergiftiging zonder dat het lood als etiologische factor wordt aangegeven. Nicander noemt

in zijn Alexipharmaca (ca. 150 v.Chr.)33 22 vergiften, waaronder het loodwit en het goudglit, loodmonoxide, met de

vergiftigingsverschijnselen en de gangbare therapieën. Nicander beveelt het tot zich nemen van oliën en vetten aan

als preventieve maatregel tegen de loodvergiftiging.

Jerome O. Nriagu wijst in zijn “Lead and Lead poisoning in Antiquity” (1983)35 op het gespleten denken van

de Ouden met betrekking tot de giftigheid van de loodverbindingen. De clinici kenden het beeld van de

loodvergiftiging, maar als zij in de praktijk een lijder aantroffen, kwam het niet in hen op aan lood als oorzaak te

denken. Wellicht is deze dichotomische opstelling te wijten aan het dan heersende paradigma dat aandoeningen een

gevolg waren van de verkeerde verhouding van de vier sappen. Hippocrates behandelde zieken en geen ziekten.

II.2. Classificatie van vergiften

Tot aan het begin van de achttiende eeuw was de classificatie van vergiften door Galenus de algemeen

aanvaarde. De goede en kwade vergiften waren geordend binnen het denkkader van de vier kwaliteiten warm, koud,

droog en nat. Ziekten en vergiftigingen vertoonden altijd een beeld van twee kwaliteiten, waardoor zij in vier klassen

konden worden ingedeeld: warm en nat, warm en droog, koud en nat, koud en droog. Voor de therapeutische

behandeling van een aandoening gold het principe ‘contraria contrariis’. Diarree was een aandoening van de warm-

natte klasse en werd behandeld met het koud-droge opiumextract. J.J. Wepfer (1679)62 hanteerde in zijn onderzoek

en therapeutisch handelen nog de denkbeelden van Galenus.

In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam er een nieuw geneeskundig concept tot ontwikkeling. De

pathologische anatomie van de overleden patiënt en de physiologie van gezonde organismen stonden in dit nieuwe

concept centraal. Grootschalige dierexperimenten leverden gegevens die het concept onderbouwden. In deze

periode werden ook de goede en kwade vergiften ondergebracht in een nieuw classificatiestelsel8,47.

De concepten voor de classificatie van vergiften waren minder revolutionair en spectaculair dan de

geneeskundige concepten. De vier hoofdconcepten zijn:

- de natuurhistorische rangschikking

- de symptomatische of toxicodynamische rangschikking

- de physiologische rangschikking

- de chemisch-physische rangschikking

                                                                                                                                                                                                                  
en het bloemscherm bevatten de hoogste concentratie vergif, de wortel de laagste. Zolang de artsen zich hielden aan
het gebruik van de bladeren en de stengels zal het verschil in werking niet zijn opgemerkt.
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Naast de vier genoemde classificatiestelsels zijn nog andere rangschikkingen voorgesteld. Deze betroffen

hoofdzakelijk de goede toepassing van vergiften en werden geï ntroduceerd in het kader van geneeskundige

denkkaders die slechts plaatselijk of voor korte tijd bekendheid hebben gehad.

Bij nadere beschouwing zijn de verschillen in de classificatiestelsels van de diverse schrijvers gering. Een

aantal schrijvers kiest voor een hoofdindeling in de drie natuurrijken en een onderverdeling naar toxicodynamische

werking, een aantal doet het omgekeerde en weer een ander aantal kiest voor gemengde systemen.

Over de plaatsing van de minerale en dierlijke vergiften in het toxicodynamische stelsel is in het algemeen

grote overeenstemming, zij behoren overwegend tot respectievelijk de scherpe en de septische vergiften. De

problemen doen zich voor bij de plaatsing van de plantaardige vergiften, zij behoren tot de scherpe, narcotische of

narcotisch-scherpe vergiften. De laatste groep is een restgroep en stoffen uit deze groep worden door sommige

schrijvers ook wel in één van de twee andere groepen geplaatst.

De keuze voor een bepaald classificatiestelsel werd gestuurd door de invalshoek van de schrijver van het

toxicologisch handboek. De forensische toxicologen zoals Orfila kozen voor een symptomatische classificatie, de

apothekers voor een physisch-chemische of voor een natuurhistorische en de praktiserende artsen voor een

natuurhistorische indeling. De praktiserende artsen kregen ook in de handboeken over de ziekteleer bij de

behandeling van vergiftigingen de in aanmerking komende stoffen gepresenteerd in de natuurhistorische

rangschikking.

De physiologische classificatie werd gehanteerd door de toxicologen-farmacologen van de tweede helft van

de negentiende eeuw. De grotere kennis in physiologie en biochemie stelde hen daartoe in staat.

J.C. Sommer (1765)54 was de eerste auteur die dit stelsel hanteerde, hij deelde de vergiften in vier klassen

in:

1. acria et corrosiva = scherpe vergiften

2. septica et relaxantia = rottende en oplossende vergiften

3. adstringentia et inspissantia = samentrekkende en verdichtende vergiften

4. inebriantia et immobilitatem producentia = verdovende en verlammende vergiften

Dit classificatiestelsel heeft model gestaan voor de toxicologen F.E. Fodéré (1799),13 M.J.B. Orfila (1814-

52),39 P.J. Schneider (1813-15)50 en R. Christison (1829).9

Orfila leverde voor deze rangschikking van vergiften veruit de meeste dierexperimentele gegevens. Hij koos

voor deze rangschikking de naam ‘toxicodynamisch classificatiestelsel’. Het begrip ‘dynamisch’ had in zijn tijd een

andere inhoud dan in onze tijd. Het centrale thema in het experimentele onderzoek rond 1800 was het zoeken naar

de ‘vis vitalis’, de levenskracht die het leven in stand hield en zorgde voor het functioneren van organismen. Duitse

toxicologen uit het midden van de negentiende eeuw noemden Orfila’s stelsel het symptomatische classificatiestelsel,

omdat de indeling uitsluitend was gebaseerd op de zichtbare verschijnselen.

Omdat het toxiciteitsprofiel werd afgeleid van de acute letale vergiftiging waren diverse toxicologen

ontevreden met het toxicodynamische classificatiestelsel. De verschillen in plaatsing van de diverse vergiften in de

verschillende handboeken waren groot. Met name bij de plantensoorten kwamen deze verschillen tot uitdrukking. De

minerale vergiften hadden een overwegend scherpe werking en de dierlijke een rottende of septische werking. De
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duidelijkheid bij de plantenvergiften was maar zeer betrekkelijk, slechts enkele plantensoorten waren uitgesproken

scherp, andere uitgesproken verdovend, maar het grootste aantal viel in de klasse scherp-verdovend. Nog in 1848

rekende Orfila de plantensoorten die strychnine, curare of antiarine leverden en de chemisch en botanisch niet

verwante soorten als monnikskap, kerstroos, herfsttijloos, wolfskers, doornappel, tabak, vingerhoedskruid, oleander,

gevlekte en waterscheerling, tot dezelfde klasse van scherp-verdovende vergiften.

In de loop van de negentiende eeuw werden door het experimentele physiologische onderzoek de hiaten in

de toxicologische kennis van vergiften kleiner. Sobernheim53 kwam in 1838 als eerste toxicoloog met het voorstel de

vergiften in te delen op grond van de hoofdwerking op bepaalde organen of orgaanstelsels. Het physiologische

classificatiestelsel kende drie klassen: de vegetatieve, de zenuw- en de bloedvergiften. Sobernheim liet het bij een

voorstel; voor zijn handboek over de vergiften heeft hij nog de natuurhistorische rangschikking gevolgd.

Galtier,16 die in 1841 nog deze physiologische classificatie volgde, stapte in 1855 over op een physisch-

chemische rangschikking. A. Rabuteau (1873)46 en R. Kobert (1893)28 slaagden er wel in een meer bevredigende

physiologische rangschikking op te stellen.

Ongeacht deze ontwikkelingen bleef in de negentiende eeuw een deel van de schrijvers van handboeken

over vergiften getrouw aan een hoofdindeling op basis van de drie natuurrijken: mineralen, planten en dieren. De

voornaamste argumenten voor deze keuze waren de betere toegankelijkheid van de lesstof en het sluitend zijn van

de classificatie. Voor de onderverdeling werd één van de andere stelsels gekozen.

De classificatiestelsels van goede en kwade vergiften in de achttiende en negentiende eeuw hebben een

historie die vergelijkbaar is met de geneeskundige concepten die door Franse, Duitse en Engelse schrijvende artsen

zijn gepostuleerd. Deze concepten maken gebruik van begrippen die niet bij iedere schrijver dezelfde inhoud hebben.

Daardoor zijn de verschillende concepten minder specifiek dan wordt voorgesteld, bovendien zijn onderdelen van de

concepten van elkaar overgenomen.

II.3. Vooraanstaande toxicologen-farmacologen

Op het werk van een aantal vooraanstaande toxicologen/farmacologen zal hieronder, gezien hun betekenis

voor de geschiedenis van de vergiftleer, nader ingegaan worden.

Er worden tijdperken aangehouden die gebaseerd zijn op het verschijnen van de meest belangrijke werken van deze

auteurs.

Hierdoor ontstaan 3 perioden:

(1) 1750-1800 met de werken van

J.F. Gmelin 1776-1803,18,19 J.J. Plenck 1785,43 A. von Haller 1791.22

(2) 1800-1875 met de werken van

M.J.B. Orfila 1814-52,39 P.J. Schneider 1813-15,50 R. Christison 1829,9 K.F.H. Marx 1827-29,33 J.F.

Sobernheim 1838,53 J. Pereira 1839-40,41 R. Buchheim 18466.

(3) 1875-1914 met de werken van
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Th. Husemann 1873,26 A. Rabuteau 1873,46 A. Chapuis 1882,8 O. Schmiedeberg 1883,49 L. Lewin 1885,31 R.

Kobert 1887-190628.

II.3.1. 1750 tot 1800

Het zoeken naar natuurwetenschappelijke omschrijvingen van leven en dood, van ziekte en gezondheid

kwam goed op gang in de tweede helft van de achttiende eeuw. De anatomie van organismen werd uitgebreid met de

physiologie van organen en weefsels. De physiologie van de achttiende eeuw had een bredere inhoud dan de huidige

fysiologie. Het doel was reeds wel vermeerdering van kennis van de levensverrichtingen, maar omdat de bevindingen

praktisch uitsluitend waren gebaseerd op waarnemingen met het blote oog, waren andere onderzoeksmethoden

nodig. De anatomische waarnemingen berustten op sectiebevindingen, de physiologische waarnemingen op klinische

verschijnselen. De vier vakken physiologie, toxicologie, farmacologie en pathologie hadden grote raakvlakken en het

leervak materia medica omvatte grote delen van deze vier vakken. Teneinde physiologische waarnemingen te

verkrijgen werd onderzoek verricht met vergiften op gezonde proefdieren. Ook toevallige vergiftigingen leidden tot

meer kennis van de physiologie. De meeste vergiften hadden tevens een toepassing als geneesmiddel. Met

physiologisch (= toxicologisch) onderzoek op gezonde proefdieren werd getracht een indruk te krijgen van therapeuti-

sche mogelijkheden. Het voortdurend zoeken naar therapeutische mogelijkheden met behulp van het physiologisch

onderzoek ging gepaard met een behoefte aan nieuwe classificaties, zowel van ziekten als van goede en kwade

vergiften.

In de physiologische werken en in de handboeken over vergiften, over geneesmiddelen en in het hoofdstuk

vergiftigingen van handboeken over de ziekteleer zijn tot diep in de negentiende eeuw veel toxicologische gegevens

te vinden. Het is dan ook niet juist om het predikaat toxicoloog aan een enkele vooraanstaande figuur te koppelen.

Evenmin is dat het geval voor de predikaten pharmacoloog en physioloog. Artsen-onderzoekers uit die tijd maakten

zelf geen onderscheid. Het kwam ook regelmatig voor dat medische wetenschappers tijdens hun actieve leven op

andere onderwerpen overstapten.

Kernpunten in de periode 1750-1800 waren: historische beschrijving van vergiften en geneesmiddelen,

experimenteel toxicologisch onderzoek, experimenteel geneesmiddelenonderzoek, kritische benadering gebruik

vergiften als geneesmiddel, medische politie, opwekking van schijndoden, immunotherapie.

De laatste drie onderwerpen kunnen om een aantal redenen tot de toxicologie worden gerekend. De schijn-

dood door verdrinking was voor de physiologen een eerste onderwerp voor experimenteel onderzoek. Het onderzoek

diende om meer duidelijkheid te verschaffen over de grens van leven en dood. Het verdwijnen van de levensgeesten

vereiste een rationele benadering. De physiologie van de ademhaling splitste zich als eerste onderwerp af van de

algemene physiologie, korte tijd later volgden als aparte onderwerpen de neurophysiologie en de voedingsphysio-

logie. De behandeling van schijndoden in de achttiende en negentiende eeuw was ingesteld op het opwekken van

levensgeesten en vond plaats met luchtinblazing en tabaksrookklisteren.
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De ziekten waartegen in de achttiende eeuw geënt werd, werden nog beschouwd als vergiftigingen. De

variolatie en vaccinatie tegen de pokken hadden geen theoretische onderbouwing. De methoden berustten op

empirische waarneming, waarschijnlijk uitgaand van het principe ‘similia similibus curentur’3.

De medische politie, in de vijftiende eeuw ingesteld in de stadstaten Venetië en Florence, beoogde het

voorkomen van besmettelijke ziekten. De maatregelen waren op empirische gronden hoofdzakelijk gericht op isolatie

van patiënten. In de achttiende en negentiende eeuw richtte de medische politie zich naast isolatie van patiënten ook

op het weren en verdrijven van giftige stoffen en dampen als veroorzakers van ziekten.

Naast het vele nieuwe natuurwetenschappelijk onderzoek dat werd gegenereerd en gepubliceerd ontstond

er behoefte aan overzichtswerken, waarbij de oude kennis kritisch aan de nieuwe ontwikkelingen werd getoetst en de

nieuwe kennis werd toegevoegd.

De overzichtswerken die met betrekking tot vergiften verschenen, behandelden de materie niet alle op

gelijke wijze. De meerderheid behandelde zowel de goede als de kwade vergiften, een tweede groep uitsluitend de

goede vergiften, een derde groep uitsluitend de kwade vergiften. Alle overzichtswerken behandelden de vergiften uit

de drie natuurrijken: plantaardig, dierlijk en mineraal. Giftigheidsgegevens werden nog hoofdzakelijk ontleend aan de

casuïstiek, waardoor een kwantitatieve benadering slechts globaal kon zijn. In de weinige experimenten werd ook

nog gewerkt met de ruwe extracten.

Johann Friedrich Gmelin (1748-1804)

In 1776 verscheen te Leipzig het handboek van Gmelin8, hoogleraar aan de Universiteit van Göttingen,

onder de titel “Allgemeine Geschichte der Gifte”. Gmelin gebruikte voor zijn overzicht 122 historische en recente

werken van anderen: 50 werken tot 1600, 31 werken uit de zeventiende eeuw en 41 werken uit de achttiende eeuw.

Hij haalde uit deze geneeskundige werken de vergiftigingsgevallen voorzover zij de toets der kritiek konden

doorstaan. Hij gaf de voorkeur aan een hoofdindeling op basis van de drie natuurrijken; voor de onderverdeling van

de plantaardige vergiften gebruikte hij het stelsel van Sommer en van Fodéré, dat Orfila in zijn werk overneemt als

het toxicodynamische stelsel en later door Duitse toxicologen wordt aangeduid als het symptomatische stelsel.

Gmelin erkende de onvolkomenheid van zijn werk, veroorzaakt door de vele lacunes in de kennis over de werking.

Hij was van mening dat over vergiften openlijk mag worden geschreven. Het oude argument dat mensen

met kwade bedoelingen deze kennis gaan gebruiken, achtte hij van ondergeschikt belang. De grotere en bredere

kennis maakte het ook gemakkelijker deze misdadigers op te sporen. Artsen dienden kennis te vergaren om vergiften

te herkennen. Vergiften waren ook oorzaak van de gevaarlijkste ziekten, daarnaast waren vergiften geneesmiddel

van de hardnekkigste aandoeningen.

Niet alleen de arts, ook de gewone man had kennis over vergiften nodig om gevaren in zijn dagelijks leven

te mijden, gevaren te duchten door verwisseling, verontreiniging en vervalsing van voedingsmiddelen en dranken. De

landbouwer kon de kennis van vergiften benutten om zijn gewassen en oogst te beschermen tegen vraat door

ongedierte.
                                                                   
3Hahnemann schrijft altijd ‘curentur’ als hij de volledige uitdrukking hanteert, terwijl andere schrijvers de voorkeur
geven aan ‘curantur’. In zijn eerste werken laat hij ‘curentur’ weg en volstaat met de uitdrukking ‘similia similibus’.
Hetzelfde is het geval met de uitdrukking ‘contraria contrariis’. R. Tischner: “Geschichte der Homöopathie”, dl. II, p.
219, Leipzig, 1934.57
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Gmelin maakte geen onderscheid tussen toxicologie en pharmacologie, tussen kwade en goede vergiften.

“Dankt dan God, die ook de vergiften tot heil van de mensen en kinderen heeft geschapen.” Hij beperkte zich tot

feitelijke gegevens, hij wenste geen bespiegelingen op te nemen. Resultaten van dierexperimenten telden slechts

mee in gevallen waar humane gegevens ontbraken.

Gmelin is in zijn “Allgemeine Geschichte der Pflanzengifte” (1777, 2e ed. 1803)18 ook uitvoerig ingegaan op

de verschillende giftige Cicuta's: Cicuta minor of Aethusa cynapium, de hondspeterselie, Cicuta virosa of C.

aquatica, de waterscheerling en Conium maculatum of Cicuta, de gevlekte scheerling, ook wel genoemd Cicuta

terrestris. Hij gaf aan met welke eetbare gewassen deze planten verwisseld konden worden. De

vergiftigingsverschijnselen, ontleend aan de literatuur, zijn voor de drie plantensoorten dezelfde: waanzin, braken,

diarree, maag- en buikpijn.4

Van de Cicuta minor is een vergiftigingsgeval beschreven van enige jongens uit een dorp in de omgeving

van Regensburg. Van de Cicuta aquatica herhaalde hij de historie verteld door Wepfer (1679). Van de Conium

maculatum is een geval beschreven door Matthioli (1674). In het hoofdstuk van de Conium maculatum behandelde

Gmelin de toepassingen als geneesmiddel onder de naam Cicuta door Störck, Hufeland en anderen. Een kleiner

aantal artsen twijfelde aan de geneeskracht van de Cicuta, terwijl drie artsen, waaronder Anton de Haen, het gebruik

van de Cicuta hoogst gevaarlijk vonden. Gmelin schreef het grote verschil in waarnemingen toe aan verschillen in

klimaat en grondsoort en in bewaren en bewerkingen, naast verwisseling van de drie Cicuta's.5*

Gmelin is in de verwarring over de schermbloemigen blijven steken. Hij was zich ervan bewust dat hij

botanisch een onderscheid diende te maken tussen de gevlekte scheerling en waterscheerling, maar hij is er door de

in het algemeen magere rapportage en mogelijk door het gemis van eigen ervaring niet in geslaagd een scheiding te

maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatie. Het geval van Matthioli (1674) zal geen vergiftiging zijn

geweest door de gevlekte scheerling, maar door de waterscheerling.

Joseph Jacob von Plenck (1732-1807)

 Von Plenck, een tijdgenoot van Gmelin, was hoogleraar aan de Academie van Wenen en een hartstochtelijk

systematicus. Hij schreef handleidingen voor vergiften, voor geneesmiddelen en voor huidaandoeningen. Zijn

handleiding voor vergiften “Toxicologia seu Doctrina de Venenis et Antidotis” verscheen in 1785 te Wenen.43 Hij was

een collega van A. Störck en A. de Haen.

In het algemeen gedeelte schrijft hij dat de vergiften op verschillende wijzen kunnen worden ingedeeld:
1. volgens de natuurrijken:

1.1 dierlijk rijk
1.2 plantaardig rijk
1.3 mineralenrijk
1.4 dampen en gassen

2. naar de tijd van werking:

                                                                   
4Gmelin geeft een andere interpretatie aan de experimentele gegevens van Wepfer; deze beschreef de Conium
maculatum als koud en de Cicuta aquatica als warm. De overprikkeling van hersenen en ruggenmerg wordt door
Gmelin omschreven als waanzin.
5*Gmelin zit maar gedeeltelijk op het goede spoor. Anton de Haen, een collega-hoogleraar van Störck, vond de
Cicutapillen niet alleen gevaarlijk, hij kreeg in eigen onderzoek slechts negatieve resultaten bij de behandeling van
patiënten, terwijl hij met de pillen van Störck werkte. N.B. Anton de Haen ('s-Gravenhage, 1704 - Wenen, 1776), 1754
hoogleraar te Wenen. Johannes David Hahn (Heidelberg, 1729 - Leiden, 1784), 1753 hoogleraar te Utrecht, 1775
hoogleraar te Leiden.
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2.1 snel
2.2 langzaam

3. naar de natuurlijke aard:
3.1 acria planten 3.1.1 drastica

3.1.2 corrosiva
mineralen 3.1.3 acida

3.1.4 alcalina
3.1.5 metallica
3.1.6 acido-metallica

dieren 3.1.7 deleteria
3.1.8 necrotica

3.2 narcoticaplanten 3.2.1 narcotico-acria
3.2.2 halituosa
3.2.3 mechanica

4. aan de hand van de verschijnselen:
4.1 inflammatoria
4.2 drastica
4.3 convulsiva
4.4 paralytisantia
4.5 narcotica
4.6 suffocatoria
4.7 exsiccantia
4.8 septica

De indelingen 3 en 4 zijn vroege varianten van de later door Orfila gepropageerde toxicodynamische

classificatie. Indeling 4 is toegespitst op de geneeskrachtige vergiften.

J.J. von Plenck gebruikt voor zijn eigen handleiding de indeling volgens de natuurrijken, met een

onderverdeling volgens een gemengd classificatiestelsel. In het hoofdstuk dierlijke vergiften behandelt hij slangen,

insecten, wormen, amfibieën, vissen, giftige mosselen en oesters, bedorven ei, ranzig vet, bedorven vlees, het gif van

besmettelijke runderziekten, van hondsdolheid, van pokken, van mazelen, van roodvonk, van schurft, van

geslachtsziekten, van de Poolse vlecht, van kanker, van lepra, van pest en van rottende ziekten.6

Het werk van Von Plenck is uitsluitend gebaseerd op literatuurgegevens. De kritische instelling blijkt uit de

selectie van gegevens. De meerderheid van de vergiften uit het dieren-, planten- en mineralenrijk hebben een of meer

therapeutische toepassingen. Voor de doseringen verwijst Von Plenck naar zijn andere overzichtswerken.

Felice Fontana (1730-1803)

Fontana27 was een universeel onderzoeker en geleerde, met een opleiding in de philosophie, niet in de

geneeskunde. Zijn onderzoek betrof onderwerpen uit de natuurlijke historie, de natuurkunde en de physiologie. Hij

was verbonden als natuurwetenschapper aan het hof van de Groothertog van Toscane te Florence en was tevens

hoogleraar in de logica aan de Universiteit van Pisa. Hij voerde de geestelijke titel van abt en droeg een habijt zonder

enige kerkelijke wijding en verplichting.7*

Van Fontana's werk zijn de anatomische modellen in was en hout en zijn toxicologische verhandeling over

het addergif bekend gebleven. De opdracht tot het onderzoek van het addergif was gegeven door de Groothertog

                                                                   
6Poolse vlecht is een aandoening die zich uitsluitend in de zeventiende eeuw heeft voorgedaan. In werken uit de
negentiende eeuw wordt verondersteld dat het ging om epidemieën van huidtuberculose.
7*De invloed van de Kerk in de Universiteit van het Hertogdom Toscane was nog zichtbaar. In het moederland
Oostenrijk had de Nederlander Gerard van Swieten in 1754 de invloed van de Jezu ï eten in de Academie aan banden
gelegd.
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zelf. Adders kwamen veel voor in Toscane en de Groothertog wenste vastgesteld te zien hoe groot het risico was dat

zijn onderdanen liepen.

Onderzoeken met addergif: Met intervallen heeft Fontana van 1764 tot 1781 gewerkt aan het addergif. Zijn

eerste publicatie over addergif verscheen in het Italiaans in 1767. Een Franse vertaling van de publicatie over het

addergif verscheen in 1781, een Engelse en een Duitse in 1787. De vertalingen omvatten niet alle onderzoekingen

van Fontana. Een sterk uitgebreide versie met aanvullend onderzoek van het addergif en onderzoek van een vijftal

plantaardige vergiften verscheen in 1787.

Felice Fontana's strategie voor onderzoek van giftige stoffen was oorspronkelijk en werd gehanteerd door

latere onderzoekers voor de aanpak van toxicologische en pharmacologische onderzoeken zonder dat zij Fontana de

eer gaven. Fontana liet zich leiden door drie voor zijn tijd nieuwe grondgedachten:

1. Een experiment moet in veelvoud worden uitgevoerd om de invloed van toevallige bevindingen te beperken.

2. De omstandigheden in opeenvolgende experimenten moeten gecontroleerd worden gewijzigd.

3. Gegevens van anderen moeten in eigen experimenten worden onderzocht.

Deze toxicologische trias heeft Fontana aangehouden voor zijn onderzoek met het addergif en curare; het

toxicologisch onderzoek met de laurierkers, de toxicodendron (een giftige sumaksoort), tabak en opium is beperkter

uitgevoerd.

Fontana deed zijn onderzoek met mussen, duiven, hennen, cavia's, konijnen, katten, honden en kikvorsen.

Hij vond dat bloedzuigers, slakken, schildpadden en adders niet gevoelig waren voor het addergif. In het voorwoord

van het boek van 1767 noemt de uitgever veel grotere aantallen experimenten en gebruikte dieren dan Fontana zelf

in de brief aan zijn broer: meer dan 6000 experimenten, een 3000 adders en meer dan 4000 proefdieren.278

Origineel zijn de experimenten die Fontana opzette om te komen tot een kwantitatieve benadering van de

giftigheid van het addergif voor de mens. Het laten bijten van een proefdier zou niet tot dit doel leiden omdat de

dodelijkheid van de beet af hing van de kracht en duur van de beet. Fontana maakte van een glazen capillair een

lepeltje. In een vaatje had hij 132 mg gif verzameld; na 10 schepjes uitgenomen te hebben hield hij nog 131,56 mg

over; de inhoud van zijn schepje bedroeg derhalve 0,044 mg. Het gif bracht Fontana in bij zes series duiven na een

sneetje te hebben gemaakt in de huid en spier van het dijbeen. De resultaten waren als volgt:

schepje mg addergif sterfte

1 0,044 0/7 1/6 1/12

2 0,088 2/12 4/12

4 0,176 9/12

Dit onderzoek is een voorloper van een LD50-bepaling. Een gemiddeld grote adder heeft 88 mg gif in zijn

gifzakjes. Fontana concludeerde aan de hand van zijn onderzoeksresultaten dat bijna twee adderbeten nodig zijn om

een mens te doden. Omdat een adder zijn gifzakjes bij een beet niet helemaal leegt, waren er in feite wel vijf of zes

                                                                   
8Fontana geeft geen verklaring waarom kikkers wel en andere koudbloedige dieren niet gevoelig waren voor het
addergif. Zijn bevindingen worden in een onderzoek van Marie Phisalix (1922)42 bevestigd voor de warmbloedige,
maar niet voor de koudbloedige diersoorten. In dit laatste onderzoek is de kikvors even gevoelig als de paling, de
krokodil en andere koudbloedigen.



27

adders nodig om een mens te doden. In een ander experiment bleken vijf beten van drie adders niet voldoende om

een hond van 20 kg te doden.9

Fontana deed ook onderzoek met de bekende antidota waaronder ammonia, theriak, addervet. Geen enkel

middel had enig gunstig effect op de klinische verschijnselen ten gevolge van een adderbeet; ook niet scarificatie en

branden. Afbinden verminderde de centrale gifwerking, maar versterkte de lokale effecten. Amputatie uitsluitend direct

na de beet voorkomt vergiftiging. Fontana vond in zijn onderzoek zilvernitraat als mogelijk antidotum. Gemengd met

addergif werd dit laatste onwerkzaam. Gebeten duiven gingen soms wel dood, omdat zilvernitraat het gif niet bereikte.

Hij informeerde bij collegae in andere landen over hun ervaringen met adderbeten. Samengevat bleek dat

slechts één van de gebetenen was overleden aan gangreen van een arm, het toegepaste antidotum was van geen

belang. Zijn conclusie op grond van deze mededelingen en zijn eigen werk was dat een beet van de adder voor de

mens niet dodelijk is, ook als hij geen behandeling instelt. Met deze conclusie was de vraag van de Groothertog

beantwoord.

Fontana heeft niet aangegeven met welke addersoort hij het onderzoek heeft gedaan. Op grond van de

huidige kennis kan worden gesteld dat in Toscane de Vipera aspis voorkwam; in de Noord-Europese landen de

Vipera berus. De Vipera berus is beter onderzocht dan de Vipera aspis. De beet is zeer pijnlijk en geeft bloedingen

met een doorsnede van enige centimeters. In ernstige gevallen kan braken en cardiovasculaire collaps optreden.10

Letale gevallen treden slechts op als bij de beet een bloedvat wordt geraakt. De verschijnselen door een

beet van de Vipera aspis zijn heftiger, maar ook deze is zelden dodelijk. In Zuid-Oost Azië komen meerdere giftige

slangensoorten voor, een aantal zijn giftiger dan de Vipera berus, een aantal minder giftig.

Onderzoeken met pijlgif: Van 1776 tot 1780 bezocht Fontana Parijs en Londen voor de aankoop van

instrumenten en verzamelingen ten behoeve van het Museum in Florence. In Londen ontving hij van William

Heberden (1710-1801) een aantal Zuid-Amerikaanse gifpijlen en een pot gif afkomstig van Indianen uit het

Amazonegebied. Hij onderzocht het gif, dat hij Ticunas noemde naar de Indianenstam, bij kikkers, palingen en adders

en bij duiven, konijnen en cavia's. De koudbloedige dieren waren weinig gevoelig. Bij de warmbloedige dieren diende

hij het gif toe intramusculair, subcutaan, op de beschadigde huid en oraal. De giftigheid van het Ticunas (curare +

picrotoxine) nam af in de genoemde volgorde; de orale doses waren zeer hoog. Fontana berekende de intramusculai-

re letale dosis op 0,44 mg voor een duif (= 2,5 mg per kg lichaamsgewicht). Op grond van de verschijnselen:

krampen, flauwvallen, totaal verlies van kracht en beweging, meende hij dat het werkingsmechanisme verliep via de

zenuwen. Maar waarschijnlijk werkte het Ticunas zoals het addergif alleen op de zenuwuiteinden, want aangebracht

op de zenuwstammen werkte het pijlgif niet. Ticunas tastte het principe van de irritabiliteit van de spieren aan, maar

had geen effect op het hart. Als de proefdieren de toediening van het vergif overleefden waren ze binnen enige

                                                                   
9Op basis van de gegevens van Fontana is de LD50 voor een duif van 180 gram te berekenen op 0,13 x 1000/180 =
0,72 mg per kg lichaamsgewicht, 54 mg voor een mens van 75 kg. De LD0 is minimaal een factor 2 lager. Het is niet
geheel duidelijk hoe Fontana komt op meer dan één adderbeet. Hij heeft zich klaarblijkelijk meer laten leiden door de
honden- dan door de duivenexperimenten. Volgens recente gegevens is de letale dosis addergif voor de mens 75 mg
en de sterfte door adderbeten in Italië 17,6%. G.G. Habermehl: “Gift-Tiere und ihre Waffen” (Berlin, 5e druk 1994, pp.
170-176).

10In Nederland komen nog steeds door adders gebeten honden bij de dierenarts. Gewoonlijk is er dan al zoveel tijd
verlopen dat geen behandeling behoeft te worden ingesteld.
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minuten weer normaal. Fontana veronderstelde werking op de geest van het bloed gezien de plotselinge dood na

injectie, maar kon deze hypothese niet onderbouwen door onderzoek.11

Onderzoeken met laurierkers: De aromatische olie uit het blad van de laurierkers was in de handel als

bittere amandelen- en perzikbloemenessence voor verkoop aan het publiek. De man en vrouw in de straat gebruikte

deze essence in dranken, melk en spijzen. Fontana was niet bevreesd, gelet op de gebruikte kleine hoeveelheden,

voor acute schade door dit dodelijke gif, maar voor schade aan de gezondheid door langdurig gebruik. Fontana's

onderzoek met proefdieren had hetzelfde patroon als zijn onderzoek met addergif en Ticunas en was daardoor niet

gericht op schadelijke effecten door langdurig gebruik. Zijn uitgangspunt was dat een gif altijd een gif is en hij stelde

de Groothertog voor het gebruik van de laurierkersolie te verbieden.

Onderzoeken met Rhus toxicodendron: Toen Fontana in 1790 in de botanische tuin van Florence

wandelde, werd hij voor een plant - Rhus toxicodendron - gewaarschuwd door een Poolse reiziger. Hij wilde het niet

geloven en brak een tak af. In de loop van de week kreeg hij puisten op zijn gezicht en verdere lichaam, had koorts

en hoofdpijn.12* De aandoening hield twee weken aan. Fontana onderzocht het sap op zijn gebruikelijke wijze bij

proefdieren, maar zag geen effect.

Onderzoeken met opium: Fontana zocht naar de werking van opium naar aanleiding van de mededelingen

van andere onderzoekers, die tegenstrijdige effecten vonden. Thomas Willis (1680) schreef dat opium slaap veroor-

zaakte door zijn werking op de hersenschors. John Brown (1780) kwam op grond van eigen gebruik van opium en

alcohol tot een tegengestelde conclusie. Robert Boyle (1656) zag na een infuus met opium bij een hond een diepe

slaap, terwijl een kat door dezelfde behandeling zo wild werd dat het dier moest worden afgemaakt. Fontana maakte

een waterig en een alcoholisch extract van opium en diende beide vloeistoffen en alcohol toe aan warm- en

koudbloedige diersoorten. Hij gebruikte enkele honderden kikvorsen, die hij op verschillende wijzen aan de drie

vloeistoffen blootstelde: oraal, subcutaan, op hart, dijbeenzenuw en hersenen in situ en op het hart en het

spierzenuwapparaat in vitro. Fontana nam bij de blootstelling van het intacte dier zowel excitatie als sedatie waar en

vond in principe geen verschil tussen de effecten van opium en alcohol. De reactie van de organen op de directe

blootstelling aan opium was gelijk aan die van water. Fontana concludeerde dat de zenuwvergiften niet op de

zenuwen werkten, maar op het bloed. Het bewijs daarvan heeft hij niet geleverd. Wel week hij met deze conclusie af

van de toen gangbare opvatting dat vergiften lokaal werkten en dat de afstandseffecten door sympathie werden

opgeroepen.

In de opzet van een dierproef, de kwantitatieve benadering en het laten meelopen van controlegroepen was

Fontana zijn tijd ver vooruit. De resultaten van zijn onderzoek waren minder opzienbarend; zij zijn illustratief voor het

feit dat nog gewerkt werd met niet-geïsoleerde vergiften.

In de Italiaanse pers werd het natuurhistorisch werk van Fontana uitvoerig geprezen. De Engelse pers was

wat voorzichtiger. Zij vond dat Fontana te veel belang hechtte aan experimenten. Zij meende wel dat Fontana de

grenzen van de physiologie had verlegd. De Franse onderzoeker J. Gibelin had moeite met de overigens juiste

                                                                   
11Van Hasselt (1850)24 aarzelde nog over de samenstelling van het Ticunaspijlgif. Hij dacht aan picrotoxine of curare
als werkzame stof. Claude Bernard (1856)3 bevestigde in zijn experimenten dat curare werkt op de zenuwuiteinden en
niet op de zenuwstammen. Bernard had grote waardering voor het onderzoek van Fontana, in tegenstelling tot Orfila,
die de resultaten van het addergifonderzoek geheel afwees.
12*De Rhus toxicodendron behoort tot de familie van de Anacardiaceae, de pruikeboomfamilie. Een Nederlands lid
van de familie is de Rhus radicans, de gifsumak. Het sap kan een ernstige huiduitslag veroorzaken.
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vondst van Fontana dat het addergif proteolytische enzymen bevatte en dat de adder zijn gif nodig had om zijn prooi

te verteren. M.J.B. Orfila had ernstige kritiek op het werk van Fontana, in het bijzonder op twee punten van Fontana's

werk. De kritiek was gericht op de conclusies van Fontana dat de adderbeet niet dodelijk was en dat de bekende

antidota geen voordeel gaven, terwijl Orfila ervan uitging dat een adderbeet wel letaal kon zijn en dat ammonia, zowel

inwendig als uitwendig toegepast, een goed antidotum was. De indruk ontstaat dat Orfila zich in zijn kritiek niet altijd

liet leiden door wetenschappelijke argumenten. Orfila heeft in zijn eigen experimenteel onderzoek deels wel de

methode en aanpak van Fontana gevolgd. Claude Bernard (1843-1879) had ondanks enige kritiek ook veel waarde-

ring voor het werk van Fontana en heeft eveneens diens analytische methode met proefdieren overgenomen.

Felice Fontana is als toxicoloog praktisch geheel vergeten. Dat zal niet alleen te wijten zijn aan de kritiek van

Orfila, maar ook aan het feit dat in Engeland en Duitsland in de negentiende eeuw de vervanging van een mens door

een proefdier in een experiment niet hoog werd aangeslagen. Later in de negentiende eeuw werd in Duitsland het

proefdier wel betrokken in het toxicologisch en pharmacologisch onderzoek. Toen maakten natuur- en scheikundige

methoden het mogelijk in een dierexperiment het werkingsmechanisme van een vergif te doorgronden op meer dan

uitwendige verschijnselen alleen. Ook de ontwikkeling van zieke-proefdiermodellen heeft bijgedragen aan de

waardering van het dierexperiment. Fontana's werk en het feit dat zijn methodische aanpak beter aansluit bij de

huidige toxicologische methodieken dan de aanpak van Orfila, maken van Fontana de eerste dierexperimentele

toxicoloog. Vandaar dat in dit werk uitvoerig is ingegaan op het werk van de abt Felice Fontana.

Anton Störck (1731-1803)

Anton Störck, leerling van de Nederlanders G. van Swieten (1700-1772) en A. de Haen en later opvolger

van G. van Swieten als directeur van de medische faculteit van de Universiteit van Wenen, is wel de vader van de

farmacologie genoemd. Van wees in het armenhuis van Wenen groeide hij uit tot de hoogste medische autoriteit en

de vertrouweling van de keizerin Maria Theresia en van zijn voorganger Gerard van Swieten. Als diens assistent in

1757 werd Störck ook zeer gewaardeerd door Anton de Haen, de klinisch hoogleraar aan de Weense medische

faculteit. De vriendschap daalde tot ver onder het vriespunt toen de tovenaarsleerling in 1760 zelfstandig ging

publiceren. De aanleiding voor het gevecht op het persoonlijk en wetenschappelijk vlak tussen de beide kemphanen

was het onderzoek en de publicatie van Störck over de Cicuta, de scheerling. Störck behaalde opzienbare resultaten

met zijn Cicutapillen en werd een Europese beroemdheid. De Haen werkte bij 93 patiënten met dezelfde Cicutapillen

en zag alleen maar nevenwerkingen en geen genezing. De Haen had gerechtvaardigde kritiek op de uitvoering van

het onderzoek door Störck, maar kreeg geen gelijk van Van Swieten, die hem de pillen had verschaft, hoofdzakelijk

omdat Störck een veel betere diplomaat was. De Haen begroef in 1770 de strijdbijl omdat hij, zoals hij schreef aan

zijn vriend de filosoof Bonnet, geen tijd wenste te verliezen aan het samenstellen van nutteloze verweerschriften

tegen de voortdurende beledigingen. Vanaf 1772 werkte De Haen weer samen met Störck. Deze heftige strijd in de

eerste Weense school wordt uitgebreid behandeld in de dissertatie van Karl Weiner Schweppe (1976)52.
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Störck zocht op verzoek van Van Swieten naar nieuwe indicaties voor een aantal kruiden en paste daarvoor

sapextracten toe op proefdieren, zichzelf en patiënten. De betrokken giftige kruiden hadden toen reeds een lange

voorgeschiedenis als geneesmiddel. Störck rapporteerde zijn resultaten in een vijftal publicaties van 1760 tot 177155.

Störck ging, zoals vele geneeskundigen en kruidenvrouwen vóór hem, van de premisse uit dat God niets

geschapen heeft zonder doel en dat het de opdracht was van de mens om dit doel te vinden. Kruiden waren

geneesmiddelen, slechts in hoge doseringen waren het vergiften. Störck gebruikte de dierproef om de veilige

hoeveelheid van het kruid te vinden, niet om een indruk te krijgen van het werkingsprincipe, daarvoor gebruikte hij

zichzelf. Hij paste in zijn dierproeven, in de proeven op zichzelf en in de behandeling van patiënten schuivende dose-

ringen toe. Hij begon met een lage dosering, voerde deze op tot hij een effect waarnam en keerde eventueel terug

naar lagere doseringen. De eerste plant die Störck in onderzoek nam was de Cicuta, de scheerling. Op grond van

mededelingen van hemzelf en van anderen, onder wie J.J. Plenck, kan worden aangenomen dat het ging om de

Cicuta terrestris, ook wel genoemd Cicuta maculatum, Conium maculatum, de gevlekte scheerling. In Nederland

werd de Cicuta vertaald met dolle kervel, onder andere door L. Bicker, terwijl dit in feite de naam is van een andere

schermbloemige. Andere oude Nederlandse namen zijn aardscheerling, stinkscheerling, dolle scheerling en

vogeldood, naar de verschillende eigenschappen van het kruid.

Ook de aanwijzingen van Störck dat de plant geoogst diende te worden juist vóór de bloei en dat het kruid

een slaapbrengende en pijnstillende werking had, pleiten ervoor dat hij gewerkt heeft met de Conium maculatum, de

gevlekte scheerling. Geheel zeker is dat niet. Ondanks dat J.J. Wepfer in 1679 had aangetoond dat de beide

scheerlingsoorten een tegengestelde werking hadden, is er aanleiding om te denken dat Störck, en met hem andere

artsen, nog uitging van een identiek vergif in beide soorten. Störck zelf proefde in één van zijn onderzoeken van de

‘melk’ van een fijngesneden wortel. Hij kreeg een dikke, stijve en pijnlijke tong en kon niet meer spreken. Met ci-

troensap als tegengif trad na enige uren herstel in. De waterscheerling heeft een knolvormige wortel met holle

ruimtes, waarin zich melkachtig vocht bevindt; de gevlekte scheerling heeft een penwortel. De wortel van de gevlekte

scheerling bevat weinig vergif, het vergif in het vocht van de wortel van de waterscheerling is relatief

hooggeconcentreerd en daardoor gevaarlijk.

Störck schreef ook over de diuretische en laxerende werking van de plant, die in enkele gevallen was

waargenomen. Het is niet duidelijk of hij in deze gevallen sprak van eigen waarnemingen of van waarnemingen van

anderen. De irritatieverschijnselen passen in het beeld van een waterscheerlingvergiftiging, terwijl het vergif van de

gevlekte scheerling verlammend werkt.13

In zijn eerste proeven liet Störck van fijngesneden en gedroogde bladeren een kruidenkussen maken, legde

deze enige minuten in kokend water en daarna direct bij patiënten op harde klieren en jichtknobbels. Deze

verdwenen met de behandeling. Störck vermoedde de genezende kracht in het sap en maakte van het sap van de

plant een extract. Een hond kreeg driemaal een scrupel (1,3 g) van het extract door zijn vlees. Toen de hond daarvan

                                                                   
13Het alkalo ï de coniine van de gevlekte scheerling werd in het begin van de negentiende eeuw geïsoleerd, het
polyacetyleen cicutoxine werd gekarakteriseerd aan het eind van de negentiende eeuw. Het alkalo ï degehalte van de
Conium maculatum bedraagt in zaden 0,9%, bloemen 0,2%, bladeren 0,18%, stengels 0,06% en wortels 0,05%. De
wortel is pas giftig in de maand juni van het eerste groei-jaar, in het tweede groei-jaar is geen coniine aantoonbaar.
Cicuta virosa heeft als hoogste gifgehalte in de wortelstok 0,2%, het gif is geen alkalo ï de. Zie R. Kobert (1893).28
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niet ziek werd nam Störck zelf acht dagen lang ‘s morgens en ‘s avonds een grein (65 mg) van het extract in zijn thee

en verdroeg dat ongestoord.

Störck keerde terug naar het extract van de bovengrondse delen van de plant, maakte daar pillen van en

slikte deze pillen in dagelijks stijgende doses. Toen dat goed afliep, kregen patiënten de pillen toegediend in

doseringen tot 1,3 g daags. Störck meldde goede resultaten van zijn Cicutapillen bij gevallen van kwaadaardige

gezwellen, rachitis, grauwe staar en fistels. Het is anderen niet altijd gelukt deze resultaten te reproduceren.

Eén van deze anderen was zijn collega De Haen. Hij werkte bij zijn eigen patiënten met dezelfde

Cicutapillen als Störck, maar zag geen genezing, alleen maar nevenwerkingen. De negatieve resultaten van De Haen

konden niet geweten worden aan gebruik van de verkeerde schermbloemigen, aan verkeerde verwerking of bereiding

en ook niet aan weersinvloed, aan invloed van de grond of het seizoen. De Haen beschuldigde Störck van slecht

onderzoek. Hij wees hem erop dat hij onzorgvuldig was in zijn diagnosestelling en achtte het onjuist dat hij naast de

Cicutapillen andere geneesmiddelen, waaronder opium, toepaste en aanvullende dieetmaatregelen nam. Kortom, De

Haen verweet Störck dat hij zijn genezingen uitsluitend toeschreef aan de Cicuta en de mislukkingen aan fouten van

de patiënten of van de behandelende artsen.

Störck leverde zijn Cicutapillen en -extract aan artsen over geheel Europa. In zijn “Allgemeine Geschichte

der Pflanzengifte” (1777, 2e druk 1803)18 verhaalt Johann Friedrich Gmelin van de vele voor- en tegenstanders in de

Duitse staten, in Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland, Nederland, Zweden en Polen. Aan het eind van de negentiende

eeuw was de strijd gestreden ten voordele van de tegenstanders en verdween de Cicuta, de scheerling, wegens

onbetrouwbaarheid als geneesmiddel uit de receptenboeken.

Van de doornappelplant (Stramonium) maakte Störck een extract, slikte 1½ grein (95 mg) en bevond zich

wel. Daarop vond hij het middel geschikt voor geesteszieken en epileptici. Het bilzenkruidextract (Hyoscyamus) werd

eerst in stijgende doses tot 2 scrupels (2,6 g) onderzocht bij een hond. Daarop nam Störck zelf 8 dagen lang nuchter

1 grein (65 mg) en voelde zich opgewekt. Dit onderzoek leidde niet tot nieuwe indicaties. Van het monnikskapextract

(Aconitum) maakte Störck met suiker een poeder. Dit poeder nam hij in stijgende doses in; bij 20 grein poeder (1,3

g, waarvan 20 mg monnikskapextract) begon hij te zweten. Störck achtte daarop het middel geschikt om kwade

sappen uit te drijven en paste het middel toe voor gevallen van gewrichtsaandoeningen en zweren. Van de

herfsttijloos (Colchicum autumnale) onderzocht Störck de fijngemaakte verse knol op zichzelf. Het haksel op de tong

gebracht, maakte deze stijf en ongevoelig. Het haksel in wijn gekookt en gedronken, brandde in de urinewegen. Het

haksel in azijn geweekt en op de tong gebracht, gaf geen bezwaren. Verse gehakte knol gegeten met broodkruimels

veroorzaakte heftig maagbranden, koliek en geïrriteerde urinewegen. Citroensap en gersteslijm in water werkte als

antigif. Door deze eigen ervaringen en de dood van een proefhond stelde Störck vast dat hij de herfsttijloos moest

mengen met zure spijzen om de knol als geneesmiddel te kunnen gebruiken. Met het middel had hij goede resultaten

bij patiënten met waterzucht14.

Störck en De Haen zetten hun onderzoek in de materia medica voort, maar deze latere onderzoekingen met

geneeskrachtige vergiften hebben weinig aandacht getrokken. De belangstelling voor onderzoek van de ruwe

extracten van giftige kruiden raakte op de achtergrond.

                                                                   
14R. Kobert (1897)29 beveelt de herfsttijloos aan tegen jicht, reumatische aandoeningen en als lokaal anaestheticum.
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De onderbouwing en erkenning van eenvoudige geneesmiddelen enerzijds en anderzijds dat einde

achttiende eeuw in de geneeskunde en geneesmiddelenleer met overtuiging naar andere benaderingen dan de

empirische verklaring werd gezocht kenmerken dat tijdperk. Het stelsel van Galenus, de vier-kwaliteitenleer en het

therapeutisch principe van ‘contraria contrariis’ hadden hun tijd gehad. Het gebruik van geneeskrachtige vergiften

was niet meer een vanzelfsprekende behandeling van zieken, van de verkeerde menging van sappen. Het

geneeskundig denken werd steeds meer gestuurd door anatomische, physiologische en experimentele klinische

bevindingen.

II.3.2. 1800 tot 1875

In de negentiende eeuw nam het onderzoek van en het schrijven over vergiften toe, zonder de aarzeling van

vroegere eeuwen. Door de ontwikkelingen in de chemie en physiologie groeide en bloeide de leer der vergiften. De

chemici ontwikkelden scheidingsmethoden en isoleerden in de periode van 1804 tot 1848 uit de plantaardige vergiften

29 alkalo ï den, Franse onderzoekers 14; Duitse, Deense en Russische onderzoekers de overige. Zie G.E. Dann

(1975).10

Een tweede lijn in de ontwikkeling van de chemie was de opstelling van kwalitatieve bepalingsmethoden.

Door middel van een typische kristalvorming of een kleurreactie konden in het bijzonder metalen en alkalo ï den

chemisch worden opgespoord. Ook de analysemethode van J. Marsh (1836)8 is voor de forensische toxicologie van

groot belang geweest. Gifmoordenaars stapten over van arseen op fosfor.

De physiologie richtte zich steeds meer op orgaansystemen. Het onderzoek naar het functioneren van het

lichaam splitste zich in onderzoek naar de ‘anatomia animata’ van het somatische stelsel, het centrale zenuwstelsel,

het vegetatieve stelsel, het bloed-bloedvatsysteem en de ademhaling als centraal orgaan van de verbranding en de

stofwisseling. De dierproef kreeg steeds meer betekenis als bron van fundamentele kennis. Het proefdier liet

onderzoek toe dat bij de mens niet mogelijk was. In het bijzonder Franse onderzoekers uit het begin van deze

subperiode gebruikten proefdieren om te komen tot een meer fundamentele kennis over de kwade en goede

vergiften. De toediening van de geïsoleerde geneeskrachtige vergiften aan gezonde proefdieren leidde tot meer

inzicht in de aard van de werking gekoppeld aan de dosering. De Duitse onderzoekers stonden aanvankelijk nog

afwijzend tegenover dierproeven, met name het proefdieronderzoek van Orfila vonden zij te ver afstaan van de

humane situatie.

Het principe bij de geneeskrachtige vergiften, het principe ‘contraria contrariis’, werd niet zonder meer

geaccepteerd. Er werd gezocht naar meer specifieke en minder schadelijke geneesmiddelen. Deze ontwikkeling had

plaats in de Franse en Engelse klinieken en aan de Duitse universiteiten. Het aantal handboeken over de

geneesmiddelen nam toe, de boeken volgden elkaar snel op als een gevolg van de toenemende kennis. Ook de

verschillende drukken van eenzelfde werk werden steeds aangepast.

De leer van de kwade vergiften (toxica) laat een andere ontwikkeling zien. Er ontstaan drie

aandachtsgebieden:

- forensische toxicologie, vergiftigingszaken aan de orde bij de rechtspraak

- publieke toxicologie, de leer van vergiften in het kader van de gezondheidsbescherming, de openbare

gezondheidsregeling
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- klinische toxicologie, de leer van de tegengiften als onderdeel van de behandeling van vergiftigingen.

De handboeken over deze gebieden van de toxicologie zijn beperkt in aantal. De toxicologie is in een aantal gevallen

ook in een extra hoofdstuk behandeld in handboeken over de geneesmiddelenleer, de materia medica of over de

ziekteleer, de pathologie. De handboeken zijn overzichtswerken; zij zijn bestemd voor het onderwijs aan de

geneeskundige faculteiten en voor onderricht van praktisch werkende artsen, juristen en apothekers. Veel van deze

werken zijn geschreven door artsen aan het begin van hun loopbaan en bevatten weinig of geen eigen ervaringen of

onderzoeksresultaten. In hun verdere carrière kozen de artsen-schrijvers van de toxicologische handboeken voor een

andere richting op het geneeskundig vlak of zij vermeldden hun ervaringen en onderzoeksresultaten in tijd-

schriftpublicaties. Het zijn in de behandelde periode slechts enkele handboeken, met name de Franse werken van

Magendie32 en Orfila38,39, die vele drukken hebben beleefd. Beide handboeken waren bij het verschijnen van de eerste

druk revolutionaire werken, zij combineerden veel eigen experimentele gegevens met casuïstiek van anderen en

beide schrijvers zorgden bij iedere nieuwe druk voor aanpassingen van de tekst.

Orfila heeft in de periode van 1814 tot 1848 niet alleen een grote activiteit ontplooid in het schrijven van

handboeken en artikelen over de forensische toxicologie,38,39 hij kreeg ook een grote bekendheid door zijn

medewerking als deskundige in strafrechtelijke processen en door zijn stuwende kracht in de verbetering van het

onderwijs aan de medische faculteit. Bij zijn overlijden in 1853 bleek hij een groot deel van zijn vermogen te hebben

geschonken aan wetenschappelijke instellingen en aan een op te richten fonds voor het belonen van toxicologische

onderzoekingen.

Kernpunten in de periode 1800-1875 zijn min of meer dezelfde als in de periode  1750-1800: historische

beschrijving van vergiften en geneesmiddelen, isolatie van vergiften, experimenteel toxicologisch onderzoek,

experimenteel geneesmiddelenonderzoek, gerechtelijke geneeskunde en toxicologie.

Matthieu Joseph Bonaventura Orfila (1787-1853)

Orfila, hoogleraar in de chemie en de gerechtelijke geneeskunde, gaf in zijn handboek “Traité des Poisons

tirés des Règnes minéral, végétal et animal ou Toxicologie Générale, considérée sous les rapports de la

Physiologie, de la Pathologie et de la Médecine légale”39 een volledig overzicht van de bekende vergiften op basis

van literatuurgegevens en eigen onderzoekingen. Hij distantieerde zich uitdrukkelijk van de geneeskrachtige werking

van vergiften, maar behandelde wel de vergiftiging door het therapeutisch gebruik. In vier jaar tijd is het aantal

pagina’s verdubbeld, de uitbreiding betreft hoofdzakelijk de hoeveelheid stoffen.

Van het werk verscheen een Engelse, Duitse, Zweedse, Italiaanse en Portugese vertaling. De populariteit

van het boek en de schrijver zijn mogelijk mede te danken aan de aandacht die hij kreeg bij zijn imponerend optreden

voor de rechtbank als getuige-deskundige in vele vergiftigingsprocessen. Zijn getuigenis werd overigens niet altijd

zonder meer geaccepteerd en in een enkel geval was hij gedwongen toe te geven dat zijn onderzoek onvoldoende

bewijskracht had. Verschillende Duitse toxicologen hechtten weinig waarde aan zijn dierexperimenten, die zich

beperkten tot de hond en dan ook nog met een afgebonden slokdarm.

In 1821 verscheen zijn “Leçons de Médecine légale”, vanaf de derde druk onder de titel “Traité de

Médecine légale” (1838, 4e ed. 1848)38, met in deel III de vergiftigingen. Orfila is in beide werken zakelijk, wars van

enige speculatie en met een zo zuiver mogelijke natuurwetenschappelijke benadering.
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De classificatie van vergiften die Orfila in 1814 aanhield, was gebaseerd op de classificatie van J.C.

Sommer (1765)54 en F.E. Fodéré (1798)13. Zij baseerden hun rangschikking op toxicodynamische werking, op de

zichtbare verschijnselen bij leven en na de dood en verdeelden de vergiften in zes hoofdklassen:
1. corrosieve kwik en andere metalen
2. adstringerende loodverbindingen
3. scherpe o.a. ricine
4. narcotische o.a. opium
5. narcotisch-scherpe o.a. tabak en de giftige schermbloemigen
6. septische o.a. zwavelwaterstof en giftige dieren

In zijn forensisch geneeskundig werk van 1821 beperkte Orfila de classificatie tot vier klassen; de klassen 1,

2 en 3 van de classificatie van 1814 werden bijeengevoegd tot één klasse scherpe vergiften. Onder andere termen

was de klassieke indeling van Galenus weer terug. Het is duidelijk dat door de grote lacunes in kennis de plaatsing

van stoffen in de vier klassen nog zeer primitief is. Orfila heeft zelf geen onderzoek gedaan met de gevlekte

scheerling en de waterscheerling; op grond van literatuurgegevens rekende hij beide soorten nog tot de narcotisch-

scherpe vergiften. De invalshoek in beide werken van Orfila is de forensische en klinische toxicologie.

Alhoewel F. Fontana met zijn experimenteel toxicologisch onderzoek Orfila was voorgegaan, moet deze

laatste door zijn onderzoek en studie van veel meer stoffen en door zijn leerboeken beschouwd worden als de grote

animator van het toxicologisch experiment. Orfila gaf de voorkeur aan de hond als proefdier en achtte het uitsluitend

gebruik van de hond wetenschappelijk verantwoord. Het gemakkelijk braken van de hond voorkwam hij door een

vergif via de geopende slokdarm toe te dienen en daarna de slokdarm beneden de wond te sluiten. De wond liet

Orfila open.

Orfila geeft geen verantwoording over de hoogte van de toegepaste doseringen. Omdat hij zijn toxicologisch

werk toespitste op forensisch-toxicologische kenmerken en op het vinden van antigiften, was het bepalen van de

giftigheidsdosis van minder belang. Hij heeft ook geen poging gedaan de hoeveelheden vergif in zijn dierexperi-

menten te vertalen naar de mens.15

Orfila schreef de eerste druk van zijn “Traité des Poisons” (1814)39 op 27-jarige leeftijd, drie jaar na zijn

afstuderen tot Med. Doct. in Parijs. Hij beschouwde zichzelf daarna als de grootste onder de toxicologen.

Het werk “Traité des Poisons” bestaat uit een combinatie van casuïstiek en experimentele gegevens. Orfila

schrijft de geneeskrachtige vergiften van behandeling uit te sluiten, maar in feite betekent dit dat hij alle vergiften

behandelt, maar niet de therapeutische werking. Hij distantieert zich daarmee van zijn landgenoot Magendie. Een

reden voor de uitsluiting geeft Orfila niet, maar het is het logische gevolg van de twee doelstellingen die Orfila voor

zijn toxicologieboek heeft gekozen: de gerechtelijke toxicologie en het vinden van antigiften. De geschiedenis van

ieder mineraalgif beschrijft Orfila in zes paragrafen:

1. voorkomen en chemische eigenschappen

2. physiologische werking bij proefdieren na toediening via maag, ader en uitwendig

3. waarnemingen bij de mens vanaf Dioscorides, 1e eeuw A.D.

                                                                   
15In de periode van 1800-1875 is in Nederland het tijdvak van 1800-1840 wetenschappelijk gezien een periode van
relatieve stilstand geweest. Het tijdvak van 1840-1875 wordt voor de toxicologie beheerst door de werkzaamheden
van A.W.M. van Hasselt en voor de farmacotherapie en farmacologie door de vertaalactiviteiten van andere artsen en
van apothekers. Pas in de periode van 1875-1914, tegenwoordig wel de tweede Gouden Eeuw genoemd, komen de
eigen wetenschappelijke onderzoekingen in Nederland goed op gang.
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4. sectieverschijnselen

5. aanwijzingen voor de forensisch geneeskundige

6. behandeling van de vergiftigde

De beschrijving is geheel gericht op de twee genoemde doelstellingen.

Enkele voorbeelden uit het werk van Orfila:

A. Lood
In zijn hoofdklasse II, de adstringerende vergiften, had Orfila de loodverbindingen opgenomen. Het zijn de

enige stoffen in deze klasse. Orfila achtte de verschijnselen: colonsamentrekking, de daarop volgende
darmontsteking en de vaak optredende werking op het zenuwstelsel, voldoende specifiek om de loodverbindingen in
een aparte klasse onder te brengen55.
Ook toxicologische schrijvers vóór en na Orfila vonden geen aanleiding om de loodverbindingen in een aparte klasse
onder te brengen. Orfila behandelt onder de loodverbindingen:
1. loodacetaat, loodsuiker
2. rood-loodoxide, minium en geel loodoxide, litharge, goudglit
3. loodcarbonaat, ceruse, loodwit
4. wijnen verzacht met lood
5. water verontreinigd met lood
6. voedingsmiddelen in loden vaten bereid
7. vruchtensappen en -likeuren met loodacetaat geklaard
8. looddampen.

Hippocrates, Stoll, Tissot, Bordeu, Sauvages en verscheidene andere beroemde artsen worden door Orfila
genoemd als schrijvers over loodvergiftiging met als voornaamste verschijnsel de loodkoliek. J.O. Nriagu (1983)35

schrijft over het Corpus Hippocraticum dat op een aantal plaatsen de verschijnselen van een loodvergiftiging zijn
beschreven, maar dat niet het lood als etiologische factor is aangegeven.

Experimentele bevindingen beschrijft Orfila als volgt.
Physiologische werking bij proefdieren via toediening via ader, maag en uitwendig.

Loodacetaat in de ader gebracht:
Proef 1. Injectie van 13 grains (650 mg) loodacetaat opgelost in water in de jugulairvene van een kleine

zwakke hond. De hond haalde driemaal diep adem en stierf zonder enig teken van pijn of kramp. Het dier werd direct
geopend. Het hart klopte met kracht, het bloed in de hartkamers was vloeibaar, de longen crepiteerden en waren
zacht.

Proef 2. Injectie van 5 grains (250 mg) loodacetaat opgelost in water in de jugulairvene van een middelgrote,
sterke hond. De volgende dag leek de hond nog normaal. De derde dag weigerde hij voedsel. De vierde dag werd hij
zwakker, kon met moeite lopen en had af en toe lichte krampen. De morgen van de vijfde dag was hij dood. Bij sectie
crepiterende longen, verder geen enkele afwijking.

Proef 3. Verscheidene middelgrote zwakke honden zijn intraveneus ge ï njiceerd met 1-3 grains (50-150 mg)
loodacetaat opgelost in water en verdroegen deze hoeveelheid zonder verschijnselen uitgezonderd een enkele maal
lichte braakneigingen.

Uit deze feiten trok Orfila de volgende conclusies: loodacetaat is intraveneus minder giftig dan andere
metaalzouten en bij een dosis van meerdere grains volgt de dood snel als gevolg van een beschadiging van het
zenuwstelsel. De effecten op de longen achtte Orfila niet van belang. Hij meende dat hij anders in het linker
hartventrikel zwart bloed had moeten vinden. De intraveneuze letale dosis kan op grond van deze proeven van Orfila
berekend worden op ca. 10 mg loodacetaat per kg lichaamsgewicht.

Loodacetaat in de maag gebracht
Proef 1. Een kleine hond werd 1,5 gros (6 g) loodacetaatpoeder ingegeven. Na vijf minuten braakte hij een

grote witte massa met voedsel erin en binnen een half uur braakte hij nogmaals vier keer, maar slechts een kleine
hoeveelheid gal. De volgende dag leek hij gezond en at weer. De tiende dag werd dezelfde hond 3,5 gros (14 g)
loodacetaatpoeder ingegeven. Weldra braakte hij een witte massa uit en had geelachtige, vaste ontlasting. De
volgende vijftig minuten had hij nog vele heftige pogingen van braken, maar wit, slijmerig schuim was het enige
resultaat. Ook produceerde hij nog wat ontlasting. De hond was uitgeput, werd suf en bleef op zijn buik liggen. De
volgende dag, 28 uur na de toediening, was de hond dood, zonder enige kramp of klacht. Het maagslijmvlies bleek bij
sectie pleksgewijs rood te zijn, kennelijk ontstoken. Het verdere darmkanaal vertoonde geen afwijkingen en ook de
longen niet.

Proef 2. De slokdarm van een kleine hond werd opengelegd, en via het gat werd 1,5 once (48 g) loodacetaat
opgelost in water in de maag gebracht. De slokdarm werd onder het gat afgebonden om braken te voorkomen. Na 6
minuten traden heftige braakpogingen op. Na 1 uur en 40 minuten was er enige ontlasting, vloeibaar met enige vaste
delen. Na 4 uur ging hij op zijn zij liggen en had lichte krampen aan zijn rechter voorbeen. Hij poogde nog steeds te



36

braken. In de loop van de avond stierf het dier. Bij sectie waren er uitwendig aan de ingewanden slechts enige rode
strepen te zien, inwendig lag er over maag en darmen een asgrauwe membraan die naar azijn rook. Deze laag van
het slijmvlies liet zich gemakkelijk met een mes verwijderen. Daaronder lagen de normaal uitziende overige lagen van
de inwendige darmwand. Voor Orfila is dit een belangrijk gegeven, gezien de opvatting van een verwijderd effect door
sympathie.

Proef 3. Een middelgrote hond kreeg 's morgens om 11 uur 1,5 once (48 g) loodacetaatpoeder te slikken.
Na 5 minuten begon het dier te braken; het braken hield een uur aan. Om 4 uur 's middags leek het dier te lijden aan
pijn in de onderbuik. De volgende morgen dronk hij een grote hoeveelheid water die hij direct weer uitbraakte. Hij nam
geen voedsel in. Hij kon lopen en had geen krampen. Aan het begin van de avond stierf het dier in een staat van
hevige uitputting. Bij autopsie de volgende dag werd opnieuw het asgrauwe membraan in de maag gezien. Dit
membraan lag op de spierlaag van de maag. De spierlaag en de serosa waren ontstoken, wat ook aan de buitenkant
was te zien. Darmen en longen waren normaal.

Proef 4. Een kleine hond kreeg een once (32 g) opgelost loodacetaat te slikken. In een tijd van 15 minuten
braakte hij 7 keer. De volgende dag had het dier sterke dorst, dronk veel en braakte. In de middag at hij wat vlees,
maar ook dat werd uitgebraakt. De derde dag werd op drinken niet meer gebraakt. De zesde dag begon hij weer te
eten. Na 9 dagen voelde het dier zich weer goed, wilde weg en bleef blaffen. Het dier werd gemuilband en is
daardoor gestikt. Bij sectie bleken de ingewanden in- en uitwendig geheel gezond.

Uit deze feiten trok Orfila de volgende conclusies:
a. Loodacetaat in een hoge dosis in de maag gebracht leidt binnen enkele uren tot de dood, ook al laat men de dieren
de vrijheid om te braken. De dieren die braken na het slikken van de vaste loodacetaat gaan dood aan corrosie van
de ingewanden.
b. Loodacetaat opgelost ingegeven leidt tot effecten op het zenuwstelsel als de vloeistof voldoende lang in de maag
verblijft.
c. Loodacetaat in een kleine hoeveelheid ingegeven, wekt slechts braken en defecatie op.
Nieuwe experimenten met andere loodverbindingen leidden tot dezelfde conclusies.

Proef 5. Een kleine hond kreeg een ½ once (16 g) roodmeniepigment te slikken. Na drie kwartier braakte het
dier een rode massa. Verder leek hij niet te lijden. De volgende dag wilde het dier nog niet eten. De derde dag kreeg
hij 6 gros (24 g) van hetzelfde oxide te slikken. Na 1½ uur braakte hij de gehele hoeveelheid weer uit. De volgende dag
begon het dier te drinken en de zesde dag te eten. De tiende dag is het dier weggelopen en verdwenen.

Proef 6. Een middelgrote hond kreeg een ½ once (16 g) loodcarbonaat te slikken. Hij braakte 4 keer in 12
minuten. De volgende dag begon hij gewoon weer te eten en leek volkomen hersteld.

Het is niet duidelijk hoe Orfila in zijn proeven komt tot de keuze van zijn doseringen. Felice Fontana had in

zijn proefdieronderzoek met het addergif wel de weg gewezen om te komen tot een dosisbepaling, maar Orfila geeft

in zijn boek niet aan dat hij van Fontana's methoden gebruik heeft gemaakt. Anderzijds moet worden toegegeven dat

voor Orfila in zijn perspectief van de forensische toxicologie en het zoeken van een specifiek antidotum de

verschijnselen en afwijkingen aan weefsels van groter belang waren dan de nauwkeurige bepaling van een dosis.

Orfila komt door zijn proefdieronderzoek met loodverbindingen tot de conclusie dat deze stoffen tot de scherpe

vergiften kunnen worden gerekend en dat voor deze stoffen geen aparte klasse in het classificatiesysteem behoeft te

worden ingesteld. De kwalificatie adstringerend bleef wel gehandhaafd voor het therapeutisch gebruik van loodverbin-

dingen.

Proeven met uitwendige toediening zijn niet beschreven. Het physiologisch onderzoek via een dermale

blootstelling behoort wel tot het basisschema van Orfila, maar ontbreekt voor de loodverbindingen. Orfila geeft geen

verklaring; het zou ook hier kunnen zijn dat hij in oriënterende proeven heeft gezien dat loodverbindingen via een

intacte huid verhoudingsgewijs niet giftig zijn.

De waarnemingen bij de mens ontleent Orfila aan de dissertatie van F.V. Mérat (2e ed. 1812).34

Geval 1. G.R., een tegelbakker, 33 jaar oud, al vier dagen koliek vóórdat hij in de “Charité” wordt
opgenomen. De vijfde dag na zijn opname verlaat hij gezond het ziekenhuis.

Geval 2. D., loodgieter, 40 jaar oud, had reeds 4 keer een loodkoliek gehad en had gedurende twee jaar een
verlamming van de strekkers van de handen. Opgenomen in de “Charité” namen ondanks de behandeling de
klachten toe; de patiënt was onrustig, kreeg bij intervallen krampen, verlies van bewustzijn en aanvallen van delirium.
Na 14 dagen verliet hij genezen van zijn kolieken, maar niet van zijn verlamming, het ziekenhuis.

Geval 3. J.C., loodgieter, 28 jaar oud, had sinds zijn twintigste jaar al vier aanvallen van koliek gehad. De
vierde aanval had al drie maanden geduurd voordat hij in de “Charité” met goed resultaat werd behandeld. Een vijfde
aanval begon met verlies van eetlust, braken, pijnen in de ledematen, een algemeen koudegevoel en een obstipatie.
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De volgende dagen kreeg hij regelmatig heftige aanvallen van koliek en aanvallen van delirium, tijdens welke hij met
moeite door enige mannen kon worden bedwongen. De tiende dag van zijn lijden werd hij in de “Charité”
opgenomen. De gebruikelijke behandeling van de “Charité” maakte dat de patiënt binnen twee dagen vrij was van
koliek en deliriumaanvallen. Zestien dagen na het begin van zijn loodvergiftiging verliet J.C. genezen het ziekenhuis.
Dit geval is Orfila medegedeeld door Laennec, geneesheer.

Geval 4. N., verfmaker, 25 jaar oud, oefende zijn beroep sedert 1½ jaar uit en had een half jaar geleden zijn
eerste aanval van koliek gehad. De 5e juli 1805 kreeg hij zijn tweede  koliekaanval met een pijnlijke moeheid in zijn
armen. Omdat de volgende twee dagen de verschijnselen toenamen, ging hij naar de kliniek. Aanvankelijk werden de
verschijnselen heviger, maar ze waren verdwenen na vijf dagen behandeling. De 15e juli 1805 kon N. de kliniek
genezen verlaten.

Geval 5. V.D., 24 jaar oud , sinds zijn dertiende jaar schilder. De voorgaande acht jaar had hij last van
migraines en braakte om de 8 dagen. De laatste drie jaar had hij geen migraines meer, wel koliekaanvallen. De
koliekaanvallen duurden 2-3 dagen en traden op met een interval van 1-2 maanden. Sinds 1½ jaar had hij deze
kolieken praktisch continu; ‘s morgens wat minder, ‘s nachts het hevigst. Ontlasting kwam om de 2-3 dagen en leek
dan op schapenkeutels. Hij at en sliep weinig, was sinds een maand gestopt met zijn werk, maar was niet bedlegerig.
Hij had krampstillende middelen en opium gebruikt, evenals zwavelhoudend mineraalwater, dat hem weinig had
geholpen. De 15e april 1803 had hij zich in de “Charité” laten opnemen. De 16e april werd de behandeling ingezet.
De eerste dagen werden de koliekaanvallen heviger. De 6e mei 1803 geen kolieken meer en veel ontlasting. De 9e
mei 1803 verliet hij genezen het ziekenhuis.

Geval 6. D., huisschilder, 36 jaar oud, kreeg november 1809 koliekaanvallen. Hij bleef werken; de
koliekaanvallen namen toe ondanks de melk die hij dronk. Theriak in brandewijn, dat hij 's avonds innam, gaf hem
enige verlichting. Hij kwam naar de “Charité” 16 dagen na het begin van de aandoening. Hij had de laatste drie dagen
geen ontlasting gehad en had niet geslapen. Twaalf dagen na zijn behandeling kon hij genezen het ziekenhuis
verlaten.

Orfila schrijft op dat hij tweemaal bij patiënten met loodkoliek oprispingen heeft waargenomen die aanleiding
gaven tot een zoete smaak in de mond. Geen enkele schrijver vermeldt dit fenomeen. Ook de loodlijn op het
tandvlees wordt pas in 1840 voor het eerst beschreven door Burton en verschijnt daarna als een typische indicatie
voor een loodvergiftiging in de toxicologische en pathologische handboeken.

Bijzonder voor de loodvergiftiging is het meestal ontbreken van koorts. Op de 57 gevallen heeft Mérat
slechts driemaal koorts vastgesteld. Orfila heeft in zijn eigen praktijk bij zijn loodvergiftigden alleen koorts gezien als
er zich complicaties voordeden. Op grond van een vijftal proeven met honden komt Orfila tot de conclusie dat
magnesiumsulfaat in dranken het beste antidotum is tegen een vergiftiging door loodverbindingen. De behandeling
van de “Charité” bestond uit het dagelijks toedienen van plantaardige laxeermiddelen, laxeerzouten, tartras emeticus,
theriac en opium.

B. Schermbloemigen:
Ook de schermbloemigen beschrijft Orfila zeer uitvoerig. Hij behandelt ook de volgende soorten:

- la grande Ciguë, Conium maculatum of Cicuta major = gevlekte scheerling,
- la Ciguë aquatique, Cicuta aquatica of  Cicuta virosa = waterscheerling,
- la petite Ciguë, Aethusa cynapium = hondspeterselie,
- Oenanthe crocata = dodemansvingers,
- Chaerophyllum temulum = dolle kervel.

Met de gevlekte scheerling voert Orfila 17 hondenexperimenten uit en hij beschrijft vier waarnemingen bij de
mens.

Physiologische waarnemingen bij proefdieren
Hond 1 krijgt 6 g van een verpoederde plant te slikken. Geen enkel effect wordt waargenomen.
Bij hond 2 wordt via de geopende slokdarm 16 g van hetzelfde poeder ingebracht. Op de zesde dag is de

hond zonder enig verschijnsel overleden, kennelijk door de operatie. Het experiment wordt herhaald bij een andere
hond met 32 g poeder. De derde dag begint de hond te klagen en in de nacht sterft hij. Bij sectie worden geen
verschijnselen gevonden.

Bij hond 3 wordt via de geopende slokdarm 48 g van de verse gekneusde wortel in de maag gebracht,
zonder effect. Het experiment wordt herhaald bij een andere hond met 32 g gekneusde wortel en 256 g wortelsap van
ruim 1 kg wortel. Ook deze hond vertoont geen noemenswaardig effect.

Bij hond 4 wordt via de geopende slokdarm 448 g sap van ongeveer 1500 g fijngewreven verse bladeren en
stelen ingebracht. Na een kwartier vertoont deze hond braakneigingen en een licht trillen van de achterpoten. Na drie
uur is de hond dood. Bij sectie worden geen opmerkelijke verschijnselen gevonden.

Bij hond 5 wordt via de geopende slokdarm ongeveer 250 g sap van 800 g bladeren ingebracht. Na tien
minuten poogt de hond te braken en na drie uur begint hij te klagen. De spieren van de vier poten vertonen lichte
contracties, het lopen is ongestoord. Na vijf en een half uur is de hond dood. Bij sectie geen opmerkelijke
verschijnselen.

Hond 6 krijgt 8 g extract, bij een apotheker gekocht, te slikken. Geen enkel effect waarneembaar.
Bij hond 7 wordt via de geopende slokdarm 32 g extract, opgelost in 100 g water ingebracht. Na tien

minuten vertoont hij braakpogingen. De avond van de volgende dag is de hond overleden. Sectie laat een lichte
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ontsteking zien van maag en rectum. Het experiment wordt herhaald met het extract gemaakt door een andere
apotheker.

Bij hond 8 wordt 30 g extract, opgelost in 100 g water via de geopende slokdarm ingebracht. Na tien
minuten beginnen de braakpogingen. Na vijfentwintig minuten vertoont de hond duizelingen en na een half uur valt de
hond op zijn zijde en lijkt dood, hij kan niet meer op zijn poten staan. De onderkaak maakt krampachtige bewegingen.
Na 41 minuten stoppen de kaakbewegingen en de hond sterft. Direct wordt sectie verricht, het hart klopt nog krachtig
en het bloed is nog vloeibaar en van een goede kleur. Aan longen en maag-darmstelsel zijn geen afwijkingen te zien.

Hond 9 wordt op zijn rug bevochtigd met 2 g extract van de eerste apotheker, geen enkel effect.
Hond 10 krijgt een incisie aan de binnenzijde van de dij. In de wond wordt 12 g extract gebracht, waarna de

wond wordt gehecht. De hond is na vijf dagen dood zonder enig verschijnsel bij leven of dood, slechts de wond is licht
ontstoken.

Hond 11 wordt op de binnenzijde van het achterbeen bevochtigd met 7 g extract gemaakt in een waterbad
van een verse plant. Na vijf kwartier ligt de hond op zijn zijde, de ademhaling is vertraagd en de spieren van de vier
poten vertonen lichte krampbewegingen. Een uur en twintig minuten na het aanbrengen van het extract is het dier
dood. Bij sectie geen opmerkelijke verschijnselen.

Hond 12 krijgt een intraveneuze injectie van 1,4 g extract opgelost in 16 g water. De hond is na twee
minuten dood, bij sectie geen afwijkingen.

Hond 13 krijgt een intraveneuze injectie van 0,6 g extract. Na vier minuten versuft de hond en is de
ademhaling versneld. De volgende dag is het dier volledig hersteld.

Hond 14 krijgt 8 g extract op de beschadigde rughuid aangebracht. Na zes dagen nog geen enkel
verschijnsel.

Hond 15 als hond 14, maar dan op de beschadigde dijhuid. Na drie dagen is de hond nog kerngezond en hij
ontsnapt.

Hond 16 als hond 14. Het dier weigert ieder voedsel en sterft na zes dagen door uitputting. Duizelingen zijn
niet opgetreden en sectie levert niets op.

Hond 17 krijgt een intraveneuze injectie van 0,6 g extract opgelost in 10 g water. Onmiddellijk begint de
hond te klagen, krijgt heftige duizelingen en valt op zijn zijde met heftige krampen van de poten. Na drie minuten is
het dier comateus en na zes minuten dood. Bij sectie beweegt het hart nog en het bloed is nog gedeeltelijk vloeibaar
en goed van kleur.

Waarnemingen bij de mens.
Het eerste geval, beschreven door chirurgijn Haaf, vond plaats in Spanje in 1812. Het betrof een

bewusteloze grenadier, die in die toestand was geraakt na het eten van soep, waarin de scheerling was verwerkt.
Ondanks het toedienen van een braakmiddel en aderlaten overleed de patiënt drie uur na het eten van de soep. Zijn
kameraden hadden minder van de soep gegeten, zij hadden hoofd- en keelpijn en gedroegen zich als dronkaards. Bij
sectie bleken de bloedvaten van de hersenen sterk overvuld, verder geen afwijkingen.

Het tweede geval werd beschreven door Choquet. Hij behandelde een persoon die keelkanker had met het
Cicuta-extract van Störck. Omdat de patiënt een licht delirium kreeg, moest hij de behandeling tijdelijk stoppen.

Het derde geval, beschreven door Agasson, betreft een man die de gevlekte scheerling had ingenomen. De
bovendelen van zijn lichaam raakten daarop in convulsies, terwijl de onderste ledematen verlamd waren.

Het vierde geval, beschreven door Vicat (1776)59, betreft een Italiaanse wijnbouwer die tijdens zijn werk in
de wijngaard een ongewenst kruid vond. Hij nam de wortel ervan mee om ‘s avonds met zijn vrouw te consumeren. In
het midden van de nacht ontwaakten zij volledig gedesoriënteerd. Ze liepen als gekken door het huis en sloegen met
hun hoofden tegen de muur. Met de gangbare behandeling van een vergiftiging trad reeds de volgende dag volledig
herstel in. Per slot van rekening geen verrassende bevinding, want de wortel van de gevlekte scheerling bevat relatief
weinig gif.

Op grond van zijn experimenten en de waarnemingen van anderen komt Orfila tot de volgende conclusies:
1. De verse bladeren van de gevlekte scheerling bevatten in een bepaalde periode een sterk gif, terwijl de

gekookte wortel weinig giftig is.
2. Het extract van de verse gevlekte scheerling, bereid in een waterbad, behoudt zijn giftige eigenschappen,

terwijl de plant en het extract te sterk verhit hun giftige eigenschappen verliezen.
3. Intraveneus treden de effecten sneller op dan bij orale of subcutane toediening (vertaald in moderne

bewoordingen).
4. Het vergif werkt via de bloedbaan op het zenuwstelsel en met name op de hersenen.
5. Het vergif heeft naast een werking op het zenuwstelsel een lokaal irriterende werking.
Orfila geeft geen toelichting op deze conclusies. Wat de eerste drie betreft kunnen wij het op grond van zijn
experimenten met hem eens zijn, maar de andere twee zijn moeilijker te begrijpen. Conclusie 4 volgt waarschijnlijk uit
het feit dat Orfila geen irritatie van het maag-darmslijmvlies vond. Zijn tijdgenoten geloofden nog overwegend in een
lokale irritatie van de maag en in een overdracht van de gifwerking op organen via het zenuwnetwerk rond de maag.
Conclusie 5 heeft slechts het experiment met hond 10 als basis en lijkt lichtvaardig genomen.

Orfila deelt in een noot mee dat de kwaliteit van de extracten in de apothekerwinkels sterk uiteenlopen. Om
zijn eigen apotheker van dit feit te overtuigen nam hij ter plaatse 4 g van het extract met water in zonder de minste
problemen terwijl 1-1½ g funest had moeten zijn. Hij schrijft niet op grond waarvan hij wist dat het extract van zijn
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apotheker inferieur was, waarschijnlijk betreft het de apotheker die het extract gemaakt heeft voor de experimenten
op de honden 6, 7 en 9.

Met de ‘Ciguë aquatique’ doet Orfila geen eigen proeven. Hij geeft een samenvatting van de
dierexperimenten van Wepfer. Ook voor de waarnemingen bij mensen gaat hij af op wat Wepfer,62 Schwencke,51

Niedlinus en anderen schrijven. Wepfer kwam tot de conclusie dat de waterscheerling en de gevlekte scheerling
tegengesteld werkten.

Orfila sluit zich in zijn conclusie niet bij deze schrijvers aan, hij concludeert dat de werking van beide planten
op mens en dier analoog is met een krachtiger werking van de Cicuta aquatica, de waterscheerling. Hij suggereert
hiermee dat het bij de beide scheerlingsoorten om het zelfde of een verwant vergif gaat. Hij voegt aan zijn conclusie
in de “Traité des Poisons” toe dat het gif minder actief is als de planten enige tijd vóór de bloei zijn verzameld en dat
conicine het gif is van de Conium maculatum. Het gif uit de Cicuta aquatica en de Aethusa cynapium is dan nog
niet geïsoleerd.16

Orfila komt weinig zorgvuldig tot zijn conclusie dat de beide scheerlingen analoog werken. Hij voert geen
experimenten uit met de waterscheerling en slechts de intraveneuze toediening van het sap van de gevlekte
scheerling geeft effect en leidt binnen enkele minuten tot de dood. De verschijnselen lijken meer op stervens- dan op
vergiftigingsverschijnselen. Al met al is het niet verwonderlijk dat in het toxicodynamische (symptomatische) stelsel
van Orfila de klasse van de verdovend-scherpe stoffen de grootste klasse vormt.

Met de ‘petite Ciguë’ doet Orfila één dierexperiment en hij meldt drie waarnemingen van anderen. Een
flinke hond krijgt via de geopende slokdarm 224 g uit de bladeren van de Aethusa cynapium geperst sap
toegediend. Na twintig minuten zijn er braakbewegingen. Na dertig minuten verliest de hond de kracht in zijn poten.
Tussendoor krijgt hij krampen van de spieren in zijn poten, keel en slokdarm. Een uur na de toediening is het dier
overleden. De sectie toont geen bijzonderheden.

De eerste vermelde waarneming is van Vicat.59 Deze verhaalt de vergiftiging van een jongen van zes jaar.
De jongen had hondspeterselie gegeten in de veronderstelling dat het peterselie was. Zijn gehele lichaam zwol op en
de ademhaling werd steeds moeilijker. Acht uur na het eten van de hondspeterselie was de jongen overleden. Een
kind van vier jaar dat zich op dezelfde wijze vergiftigde, was zo gelukkig het kruid uit te braken. Dat verhinderde niet
dat hij waanvoorstellingen kreeg, maar de arts die de volgende dag kwam wist hem te redden.

De tweede waarneming is van Rivière. Dit geval wordt summier beschreven, het leidt wel tot de dood.
De derde waarneming betreft de patiënten van niet nader genoemde artsen. Samengevat bestonden de

verschijnselen uit geïrriteerde keel, dorst, braken, soms diarree, hoofdpijn, duizelingen, verstijving van de ledematen
en delirium.

Met de Oenanthe crocata heeft Orfila geen experimenten gedaan, hij geeft wel een zestal waarnemingen
van anderen. Deze betreffen alle het consumeren van de wortel. De eerste waarneming betreft een geval in 1677 van
twee vrienden in Den Haag en is gerapporteerd door Van der Wiel (Leiden, 1727). Beiden sterven na twee tot drie uur
onder verschijnselen van heftige irritatie van maag-darmstelsel, hart en hersenen. Ook uit de andere gevallen blijkt
dat het om een zeer krachtig vergif gaat dat lokaal sterk irriteert en met name het zenuwstelsel aantast.

Over de Chaerophyllum temulum is Orfila zeer kort. Hij heeft met dit kruid geen experimenten uitgevoerd
en geeft geen waarnemingen van anderen. Hij spreekt wel over verschijnselen gelijkend op dronkenschap, maar dat
kan hij ontleend hebben aan het adjectief temulentum, dat ‘beschonken’ betekent. Ook de Nederlandse naam ‘dolle
kervel’ wijst erop dat het vergiftigingsbeeld een oude geschiedenis heeft.

Orfila plaatst de Oenanthe crocata in de klasse van de scherpe vergiften op grond van waarnemingen van
anderen. De vier andere giftige schermbloemigen plaatst hij in de klasse van  de verdovend-scherpe vergiften. Dit
laatste is een wat wonderlijke beslissing. Zijn eigen experimenten met de gevlekte scheerling, Conium maculatum,
laten geen duidelijke conclusie toe en de duidelijke aanwijzingen die voortkomen uit de geschiedenis van de Oude
Grieken met de Conium maculatum en uit het experimenteel onderzoek van Wepfer met de Cicuta aquatica buigt
hij om ten behoeve van zijn systeem. Het maakt de indruk dat hij moeite had met het aanvaarden van gegevens van
anderen.

In zijn “Traité de Médecine légale” (1836)38 behandelt Orfila de drie Cicuta's: Conium maculatum, Cicuta
aquatica en Aethusa cynapium, onder één noemer. Voor de werking op dieren van het alcoholische extract van de
Conium maculatum haalt Orfila het onderzoek van R. Christison (1829)9 aan en ontleent daaraan de volgende
conclusies:
- het conicine werkt bijna even sterk als blauwzuur
- het conicine geeft geen coma
- het gif werkt niet op het hart
- het gif irriteert lokaal
                                                                   
16Orfila en de meeste farmacologische schrijvers gaan ervan uit dat de Cicuta van Störck de gevlekte scheerling is,
een aantal baseert zich op de waterscheerling, een aantal past beide planten toe bij de papbehandeling van
kwaadaardige zwellingen en een aantal kent het onderscheid niet. Orfila noemt het gif van de Conium maculatum
conicine, Christison gebruikt het woord conia, Van Hasselt hanteert reeds de definitieve naam coniine.
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- in de loop van de vergiftiging ontwikkelt zich een verlamming van de spieren, die door verlamming van de
ademhalingsspieren tot de dood leidt

Orfila had aan het begin van de negentiende eeuw drie giftige schermbloemigen in de klasse van de

narcotisch-scherpe vergiften geplaatst en de vierde, de Oenanthe crocata, in de klasse van de scherpe vergiften. Op

grond van de latere gegevens zoals Kobert deze samenvat, hadden de gevlekte scheerling en de hondspeterselie in

de klasse van de narcotische vergiften en de waterscheerling en de dodemansvingers in de klasse van de scherpe

vergiften moeten staan.

Orfila heeft geen leerlingen gehad die het experimentele werk op zijn wijze hebben voortgezet. Zijn leerling

en opvolger A.A. Tardieu heeft het vak forensische toxicologie een meer vanuit de praktijk opgebouwde casuïstische

inhoud gegeven. Door het onderzoek en publicaties van Orfila is wel de aandacht voor de forensische toxicologie

opgebloeid en in een nieuw vaarwater gekomen. Het onderzoek naar specifieke antidota had na Orfila minder

prioriteit, slechts voor een tegengif voor arsenicum bleef belangstelling bestaan. Vergiftigingen werden behandeld met

braakmiddelen, met de maagpomp, met uitdrijvende middelen en met de door Orfila gevonden tegengiften.

F. Magendie (1783-1855)

F. Magendie kan, in tegenstelling tot zijn voorgangers, in zijn geneesmiddelenonderzoek werken met de uit

planten geïsoleerde stoffen. Magendie, land- en tijdgenoot van Orfila, ging zo mogelijk uit van gepubliceerde en

persoonlijk medegedeelde ervaringen van andere artsen. Op basis van deze ervaringen stelde hij formuleringen en

doseringen op, die hij onderzocht op proefdieren, zichzelf en op patiënten in zijn kliniek. De eerste resultaten van zijn

werk verschenen in 1821 in “Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicaments”, herzien

en aangevuld in volgende drukken, zoals de achtste druk in 1835.32 Magendie schrijft in zijn inleiding dat hij door zijn

positie als geneesheer aan het Hôtel-Dieu te Parijs vruchtbare contacten had met andere onderzoekers en dat hij een

grote toevloed had van zeer uiteenlopende patiënten. Zijn twintig jaar ervaring in het laboratorium en aan het ziekbed

hadden hem geleerd dat de werking van geneesmiddelen en vergiften bij mens en dier dezelfde is, een opvatting die

Magendie deelde met Orfila.17

Van de volgende geïsoleerde geneeskrachtige stoffen geeft Magendie in zijn “Formulaire” een monografie:

strychnine lupuline cyanaten goudzouten

brucine digitaline crotonolie platinazouten

morfine emetine ureum fosfor

narcotine kinine salicine bicarbonaten

meconine cinchonine jodium o.a. kwikjodide lactaten

code ï ne veratrine broomzouten

solanine blauwzuur chloorzouten

                                                                   
17Het werkingspatroon is meestal wel vergelijkbaar, maar niet de werkzame hoeveelheid. De gevoeligheid van de
mens en diersoorten kan sterk uiteenlopen, bijvoorbeeld voor morfine, maar door de geringe aandacht voor
doseringen is dat Magendie en Orfila niet opgevallen.
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In zijn dierexperiment met het geïsoleerde strychnine stelde Magendie vast dat het vergif uitsluitend op het

ruggenmerg werkte en dat pas in tweede instantie de hersenfunctie werd aangetast. In vergelijkbare

dierexperimenten met de ruwe extracten van de braaknoot, de St. Ignatiusboon en de Strychnos tieuté40 zag hij dat

de aard van de werking van de ruwe extracten identiek was aan de werking van het geïsoleerde vergif, maar dat de

mate van werking van het geïsoleerde vergif beter was te sturen. Deze bevindingen brachten Magendie ertoe

strychnine in de kliniek toe te passen op patiënten met verlammingen. Hij diende strychninepillen toe in stijgende

doseringen tot hij een therapeutisch of een toxisch effect zag. Hij brak de toediening af als hij verschijnselen zag van

een vergiftiging en begon enige dagen later weer met de toediening van een lage dosering. In het algemeen

rapporteerde Magendie goede resultaten bij zijn patiënten. Slechts bij verlammingen door een hersenbloeding waren

de resultaten wisselend. Op grond van zijn patiëntenonderzoek stelde Magendie vast dat er een onderscheid was

tussen motorische en sensorische zenuwen. In volgend dierexperimenteel onderzoek vond hij dat de motorische

zenuwen verliepen via de voorste ruggenmergwortels en de sensorische zenuwen via de achterste

ruggenmergwortels. De eer van deze vondst moest hij delen met de Engelse physioloog Charles Bell (1774-1842)17,

die door zijn chirurgische ervaring op het slagveld en een experiment op een levende ezel waarvan hij het

ruggenmerg had blootgelegd, tot dezelfde conclusie kwam.

Coïndet, arts te Genève, heeft als eerste in 1820 jodiumzout toegepast als geneesmiddel, alhoewel

zeewier bij het volk al veel langer bekend was als geneesmiddel voor schildklieraandoeningen. Magendie bracht een

waterige oplossing van kaliumjodide in de ader van een hond in in een hoeveelheid van 4 gram zonder dat enig effect

optrad. Enige honden, die kaliumjodide oraal hadden gekregen, hadden als enig effect braken. Magendie slikte

daarop zelf de kaliumjodide in een hoeveelheid van een koffielepel en bemerkte als enig effect een onaangename

smaak, die een aantal uren aanhield. Vervolgens zag Magendie een kind van vier jaar, dat bij vergissing een volle

koffielepel met de kaliumjodide had ingenomen. De lippen en tong waren geel gekleurd, maar verder gebeurde er

niets. Magendie beschrijft dan de grote successen van verschillende Zwitserse, Franse en Duitse artsen met de

kaliumjodide-oplossing tegen schildklierafwijkingen en lymphklieraandoeningen. Het is mogelijk dat in die tijd de aan

ouderen bekende spreuk ‘Wenn man nicht weisz was und warum, braucht man nur Jodjodkalium’ is ontstaan.

Zelf heeft Magendie de kaliumjodide-oplossing bij vele patiënten zowel in het ziekenhuis als in zijn

particuliere praktijk toegepast; de dosis was 30-90 gram per dag. Jonge meisjes die deze hoeveelheid enige weken

slikten, bleven gezond, slechts buik en boezem groeiden bovenmatig. Op de zaal van de ongeneeslijken genazen

twee patiënten met tongkanker binnen vijftien dagen door het dagelijks innemen van kaliumjodide18.

Magendie behandelde met de kaliumjodide-oplossing ook tongzweren, scheurbuik van het tandvlees en

hypertrofie van de hartkamers. De laatste aandoening met wisselend succes, door hem geweten aan eventuele

verbening van arteriën en hartkleppen. Hij behandelde schildklier- en lymphkliervergrotingen ook met een jodiumzalf.

Magendie was niet de enige die met jodiumformuleringen en -doseringen experimenteerde in onbegrepen

en moeilijk te genezen gevallen. Ook zijn collega Lugol, van het ziekenhuis Saint Louis, behandelde met

                                                                   
18Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 5e ed. 1994, p. 1082, geeft als toxische dosis van jodide voor de mens 0,6-4,8
g. Chronische vergiftigingen en overgevoeligheid zijn waargenomen. Magendie zal zijn dosis hebben opgegeven in
grammen oplossing per dag.
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jodiumdranken en -zalven patiënten met chronische aandoeningen van lymphklieren, gewrichten en baarmoeder en

met chronische syphilis.19*

In een monografie over de goudzouten doet Magendie verslag van de klinische bevindingen van anderen, in

het bijzonder van zijn collega Chrestien, arts te Montpellier. Deze paste de goudzouten toe in geval van syphilis,

lymphatische aandoeningen, schildklierafwijkingen, dauwworm en zelfs longtuberculose. Het toxicologisch onderzoek

met honden werd uitgevoerd door Orfila. Reeds bij een dosis van 30 mg intraveneus stierven de honden binnen

enkele minuten. Een dosis van 150 mg oraal leidde tot sterfte na drie dagen. De dosis die Chrestien toepaste was 5

mg oraal per dag.

Ook in de andere monografieën schrijft Magendie meer over de gepubliceerde ervaringen van collegae dan

over zijn eigen ervaringen. Het experimenteren met proefdieren is zeer beperkt, al in een vroeg stadium wordt

geëxperimenteerd met patiënten. Het onderzoek met de nieuwe geneesmiddelen bestaat dan ook hoofdzakelijk uit

klinische ervaringen. Ook wordt in de monografieën alleen gesproken over de genezen gevallen en niet over de

overleden patiënten.

De aanpak van F. Magendie bij de behandeling van zijn patiënten staat lijnrecht op de opvatting van andere

artsen uit die tijd. Magendie was in zijn tijd een autoriteit op het gebied van de geneeskunde; hij bedreef

achtereenvolgens de anatomie, de physiologie, de toxicologie en de pharmacologie. Het sterftecijfer in de Parijse

algemene hospitalen daalde in de periode van 1805 tot 1850 van 18,7% naar 9,1%1,2. Deze halvering van het

sterftecijfer zal meer te danken zijn aan het kritische gebruik van de “goede vergiften” dan aan de nieuwe

geneesmiddelen van Magendie.

Peter Joseph Schneider (1791-1871)

Peter Joseph Schneider, stadsarts in Ettenheim (Breisgau), schreef het werk “Über die Gifte in medicinisch-

gerichtlicher und medicinisch-polizeylicher Rücksicht nebst einer Anleitung zur generellen und speciellen Behandlung

der Vergifteten” (1813-15).50 Schneider was in 1815 juist afgestudeerd. Hij claimt dat zijn boek over vergiften het

eerste overzichtswerk is, alhoewel hij J.F. Gmelin als zijn grote voorbeeld beschouwt. Zijn boek kent twee delen, deel

I omvat de leer der vergiften met een classificatie op basis van toxicodynamische werking, deel II omvat de openbare

gezondheidsregeling in navolging van J.P. Frank15. De indeling van deel II is als volgt:

- bestrijding kwakzalvers en regeling gifverkoop

- miasmata en contagia (ziektevergiften)

- schadelijke en vervalste voedingsmiddelen

- geneesmiddelenvergiftigingen

De eerste druk van zijn werk heeft Schneider geschreven voor zijn collega-staatsgeneeskundigen. In de tweede druk

(Tübingen, 1821) richt hij zich tevens tot de apothekers en juristen in overheidsdienst. Deze druk omvat 670

                                                                   
19*Ook in de veterinaire therapie van allerlei begrepen en onbegrepen aandoeningen werd tot diep in de twintigste
eeuw een kaliumjodide-oplossing toegepast. De houttong van het rund, veroorzaakt door Actinomyces bovis, werd
vroeger eveneens met goed resultaat behandeld met een drank van 6 g kaliumjodide per dag. De naam van Lugol is
verbonden gebleven aan de baarmoederspoeling van runderen met een joodjoodkali-oplossing. Jodiumzalf werd
toegepast bij gewrichts- en peesontstekingen.
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bladzijden en geeft een lijst van 971 literatuurverwijzingen; oude en zeer veel recente publicaties, de laatste meren-

deels uit Duitstalig gebied, maar ook de “Traité des Poisons” van M.J.B. Orfila (1814)39 en diens “Rettungsmittel bey

Vergiftung und Scheintod, enz.” (Basel, 1818)37 worden genoemd.

Karl Friedrich Heinrich Marx (1796-1877)

Marx, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Göttingen, schreef zijn “Die Lehre von den Giften,

etc.” (1827-29)33 ook als jeugdwerk. In zijn latere leven schreef hij meerdere historisch-geneeskundige werken en

biografieën over beroemde artsen. De ondertitel van zijn Vergiftleer is “Geschichtliche Darstellung der Giftlehre”. Hij

verhaalt de opvattingen van Homerus, Aristoteles, Ovidius, Virgilius, Celsus en Plinius over pijlvergiften en de helden

die daar gebruik van maakten. Hij refereert aan Plato en Xenophon, die schrijven over het vergif dat Socrates en

Theramenes van staatswege werden gedwongen te drinken. Marx bespreekt tien Griekse, acht Romeinse en elf

Arabische artsen-toxicologen; het gebruik van vergiften in de kloostergeneeskunde en de leer en het gebruik van

vergiften in achtereenvolgens de 15e, 16e, 17e, 18e en 19e eeuw, tot en met Orfila.

In het tweede deel van zijn Vergiftleer behandelt Marx de inhoudelijke toxicologische onderwerpen met hun

onderzoekers. Aan de orde komen onder andere physiologisch onderzoek van vergiften uitgevoerd door Ferchault de

Réaumur, Brodie, Orfila, Gmelin en anderen, onderzoek met geneeskrachtige vergiften bij de mens uitgevoerd door

Störck, Hahnemann en anderen, schrijvers over vergiften, classificatie van vergiften, vergiften als geneesmiddel,

gerechtelijke toxicologie, de medische politie, voorkomen van en maatregelen tegen vergiften in het dagelijks leven

van de burger en van de werkers in mijnen en werkplaatsen.

Op de pagina's 285 tot 291 van het tweede deel behandelt Marx de voor vergiften mogelijke

classificatiestelsels. Zijn voorkeur gaat uit naar een classificatie op basis van de drie natuurrijken, omdat deze

duidelijk is en ongevoelig voor hiaten in toxicologische kennis.

Jonathan Pereira (1803-1853)

Pereira, hoogleraar in de materia medica en pharmacie aan de Universiteit van Londen schreef “The

Elements of Materia Medica and Therapeutics” (1839-40)41. Hierin classificeert hij de vergiften volgens de drie na-

tuurrijken. Pereira noemt zijn werk een pharmacologisch handboek. Het is geschreven voor studerenden. Hij

rangschikt de stoffen volgens de drie natuurrijken, omdat deze de minste bedenkingen heeft. Een rangschikking

volgens physiologische of therapeutische werking is nog niet goed mogelijk, omdat daarvoor de gegevens te

onvolledig zijn. Pereira geeft als voorbeelden opium en kwik. Beide zijn zelfstandigheden die in de geneeskundige

praktijk veel worden toegepast en waarvan het therapeutische effect goed bekend is.

Van iedere geneeskrachtige stof behandelt Pereira de volgende zaken:

- de geschiedenis

- voorkomen en beschrijving

- pharmaceutische beschrijving en samenstelling

- kenmerken ten behoeve van de gerechtelijke geneeskunde

- physiologische werking op (1) planten (2) dieren (3) mens
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- therapeutisch gebruik

- wijze van toediening

- tegengiften

- formuleringen, bereiding en dosering

In het werk van Pereira wordt onder physiologische werking de toxicologie van de stof beschreven. Hij

behandelt de planten familiegewijs; van de familie beschrijft hij uitvoerig de belangrijkste geneeskrachtige planten; in

een kort hoofdstuk meldt hij de als spijs gebruikte en de giftige familieleden. Onder de schermbloemigen, de

Umbelliferae, behandelt Pereira als geneeskrachtige planten karwij, anijs, bevernel, fenkel (venkel), pastinaak,

stinkend duivelsdrek, dille, komijn, gele peen, gevlekte scheerling en koriander; als spijs gebruikte planten peterselie,

tuinkervel, selderie en lavas; als giftige planten de Aethusa cynapium, de kleine hondspeterselie, de Oenanthe

crocata, de giftige druivebloem of dodemansvingers, en de Cicuta virosa, de giftige waterscheerling. De

geneeskrachtige en giftige eigenschappen van de meeste schermbloemigen waren volgens Pereira al bekend aan

Hippocrates.

Het boek is vertaald door L.C.E.E. Fock naar de tweede Engelse uitgave onder de titel “De Beginselen der

Materia Medica en der Therapie” (Amersfoort, 1846, dl. I 1079 pp., dl. II 1250 pp.). In de naamlijst van intekenaren

staan de namen van doctoren, heelkundigen, officieren van gezondheid, veeartsen, apothekers en boekhandelaren.

Hoogleraren en bibliotheken ontbreken, maar deze kunnen het bij de boekhandelaar hebben gekocht. Het boek geeft

een volledig overzicht van de dan bekende goede en kwade vergiften. De arts en de apotheker van midden

negentiende eeuw konden in dit boek alle informatie vinden die zij voor hun praktijk nodig hadden. De belangstelling

van veeartsen is opmerkelijk; het is een aanwijzing dat de vooruitstrevende veeartsen zich oriënteerden op de

medische wetenschap. Het aantal wetenschappelijk opgeleide veeartsen is nog gering en de Maatschappij ter

Bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland is juist in dat jaar, 1846, in Rotterdam opgericht36.

Joseph Friedrich Sobernheim (1803-1846)

Sobernheim schreef het “Handbuch der praktischen Toxikologie” (1838)53 samen met de apotheker Johann

Franz Simon. Het toxicologisch handboek richt zich tot de praktiserende en tot de forensisch werkzame arts en

apotheker.

Sobernheim zoekt naar het gemeenschappelijk ziektebeeld dat uit de casuïstiek voortkomt. Hij verwerpt,

evenals andere Duitse onderzoekers, het grote gewicht dat Orfila hecht aan dierproeven. Hij voert wel samen met

Hertwig, hoogleraar aan de Koninklijke Veterinaire Hogeschool, experimenten uit op paarden, honden en konijnen,

maar rapporteert slechts over de dierexperimenten met blauwzuur en met arsenigzuur en zijn antidotum

ijzeroxyhydraat. De resultaten daarvan bevestigen de humane gegevens.

Sobernheim kiest voor zijn gehele boek voor de opvatting dat een primair effect op de organen via het bloed

wordt bewerkstelligd, hoewel daarover nog geen eenstemmigheid bestaat. De andere schrijvers kiezen voor de

oudere opvatting van een invloed via de zenuwbanen: ingenomen vergif wordt via het zenuwnetwerk rondom de

maag naar verwijderde delen gevoerd. Deze laatste opvatting past bij het stelsel van Broussais, die ziekten wijt aan

een primair aanwezige gastritis.
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Sobernheim heeft met Gmelin, Plenck, Kolbani, Buchner en Pereira de keuze voor een natuurhistorisch

classificatiestelsel gemeen. Slechts voor de algemene inleiding en voor de plantaardige vergiften houdt hij een

toxicodynamische indeling aan.

Sobernheim’s “Handbuch der praktischen Arzneimittellehre” (Berlin, 1841) is in 1842 vertaald door L.H.

Verwey, geneesheer te 's-Gravenhage, met weglaten van de inleiding die beheerst wordt door theoretische

bespiegelingen in de geest van de Duitse romantische geneeskunde. Voor dit werk gebruikt Sobernheim een

gemengd systeem voor de indeling. Stoffen uit de klasse I, Narcotica en klasse II, Acria, zijn geselecteerd aan de

hand van toxicodynamische eigenschappen, terwijl de overige zestien klassen zijn ingevuld met stoffen op basis van

physische en chemische eigenschappen.

Claude Bernard (1813-1878)

Bernard gebruikte in zijn physiologisch onderzoek vergiften als instrument20. Hij werd nog tijdens zijn studie

geneeskunde in 1841 prosector aan het Collège de France. Hij bereidde ten behoeve van Magendie de

demonstraties en laboratoriumproeven voor en verrichtte de operatieve ingrepen aan de proefdieren en het snijwerk

in de sectiezaal. In die periode heeft hij als inwonend assistent ook patiënten behandeld, maar na zijn afstuderen

heeft hij zich uitsluitend beziggehouden met proefdierexperimenten, waarin hij opnieuw blijk gaf van zijn chirurgische

vaardigheid.

Op het vlak van de dierexperimentele fysiologie heeft Claude Bernard vele originele werken op zijn naam

staan, de suikersteek in het kader van zijn stofwisselingsonderzoek in 1849 is daarvan een goed voorbeeld.

Voorbeelden van zijn werk met vergiften zijn de reeksen experimenten met koolmonoxide en curare. Met

koolmonoxide vond hij de betekenis van hemoglobine voor het zuurstoftransport. Met curare leverde hij een

substantiële bijdrage aan het inzicht in het functioneren van het somatische zenuwstelsel.

Rudolf Buchheim (1820-1879)

Buchheim werd in 1846 hoogleraar in de geneesmiddelleer en geschiedenis der geneeskunde aan de

Duitse Universiteit van Dorpat en in 1867 hoogleraar aan de Universiteit te Giessen. Van zijn hand verschenen drie

werken: een Duitse vertaling van de tweede druk van Pereira's standaardwerk onder de titel “Jonathan Pereira’s

Handbuch der Heilmittellehre (Leipzig, 1846-48), “Über die Aufgabe der Arzneimittellehre” (Leipzig, 1849) en

“Lehrbuch der Arzneimittellehre” (1853-56, 2e druk 1859, 3e druk 1878).6 Buchheim had zijn “Lehrbuch der

Arzneimittellehre” liever de titel “Entwurf einer wissenschaftlichen Arzneimittellehre” gegeven, maar kreeg niet de

goedkeuring van zijn uitgever. In zijn vertaling van Pereira's handboek had hij nog de natuurhistorische classificatie

overgenomen. Voor zijn leerboek van 1853-56 wilde hij zich baseren op de physisch-chemische eigenschappen van

de geneesmiddelen. Het onderzoek van vergiften met gezonde organismen, dat Pereira physiologisch en Buchheim

pharmacologisch onderzoek noemde, diende plaats te vinden met chemisch gedefinieerde stoffen en samen-

stellingen. Chemisch onderzoek was de eerste stap voor een pharmacologische classificatie. Het  leerboek van

Buchheim moet inderdaad worden  gezien als een inventariserend onderzoeksplan voor het verkrijgen van

pharmacologische gegevens. Buchheim vindt de strijd tussen empiristen en rationalisten over de filosofie van hun
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therapeutisch handelen ridicuul. De empiristen beweren dat zij niet uitgaan van hypotheses. Het tegendeel is waar,

de empiristen gaan uit van de hypothese dat het door hun gekozen middel in voorgaande ziektegevallen geholpen

heeft en andere middelen niet. De hypothese van een empirist en van een rationalist kan in even grote mate onjuist

zijn. De arts die de meeste kennis heeft van de eigenschappen van het geneesmiddel, kan het beste oordelen over

de resultaten van zijn therapeutisch handelen.

Buchheims classificatie omvat 63 groepen, enkele groepen met één stof, een grote groep als de

aetherische oliën met 45 stoffen. Bij het indelen van de plantaardige vergiften wordt hij door de chemie in de steek

gelaten en zoekt hij naar een therapeutische vergelijkbaarheid. In hoofdstuk 18 behandelt hij een achttal

loodverbindingen als uit- en inwendig geneesmiddel. Hij geeft de physisch-chemische eigenschappen, de pharma-

cologie, d.w.z. de zichtbare afwijkingen aan het bloed en de andere orgaanstelsels, de acute en chronische klinische

toxicologie, de behandeling van vergiftigingen en de verschillende therapeutische toepassingen. Zijn uiteenzettingen

over de pharmacologie van de loodverbindingen zijn overwegend hypotheses en wijken naar inhoud niet af van wat

andere wetenschappers presenteren onder het hoofd physiologie. Het “Lehrbuch der Arzneimittellehre und

Arzneiverordnungslehre” (1883)23 van E. Harnack, hoogleraar physiologie, chemie en pharmacologie te Halle, wordt

gebracht als een voortzetting van de derde druk (1878) van het werk van R. Buchheim. Buchheim richtte in zijn eigen

huis een pharmacologisch onderzoekslaboratorium in. Hij zette volgens een min of meer vast schema proeven op,

waarbij hij als proefdieren kikker en konijn en als laatste zichzelf gebruikte. Buchheim heeft onder andere onderzoek

uitgevoerd met de salinische laxeermiddelen, kaliumjodide en andere kalizouten, kamfer, carbol, levertraan,

moederkoorn en stoffen met een anthelmintische werking. Buchheim's onderzoek is in wezen physiologisch

onderzoek met geneesmiddelen. Buchheim's onderzoek is terug te vinden in de dissertaties van zijn leerlingen en in

publicaties in het Archiv für physiologische Heilkunde en het Archiv für experimentele Pathologie und Pharmakologie.

De titel van dit laatste tijdschrift weerspiegelt de opvatting van de redacteur Schmiedeberg over pathologie en

pharmacologie.

Buchheim is met zijn classificatiestelsel een uitzondering gebleven, hoewel zijn werk wellicht een pril begin

genoemd kan worden van een scheiding van toxicologie en pharmacologie. Hij legde in zijn onderzoek het accent op

de therapeutische kwaliteiten van het vergif.

Zijn leerling en opvolger in Dorpat, O. Schmiedeberg, volgt in zijn leerboek “Grundriss der Arzneimittellehre”

(1883)49 de indeling van Buchheim gedeeltelijk. Schmiedeberg brengt de chemische groepen onder in een hoofdinde-

ling volgens physiologische en pharmacologische kenmerken. De alkalo ï den worden ondergebracht in een

hoofdgroep zenuw- en spiervergiften en coniine krijgt een plaats in een eigen ondergroep. Schmiedeberg distantieert

zich in zijn pharmacologie van doseringen, hij acht dat een taak van de patholoog. In dat opzicht neemt hij een

uitzonderingspositie in.

Het experimentele onderzoek met kwade en goede vergiften kwam in de tweede helft van de periode 1800-

1875 praktisch geheel in handen van de Duitse universitaire onderzoekers. De Duitse universiteit van Dorpat in

Estland, één van de Baltische Staten en onder invloed van de Duitse Orde, werd het kenniscentrum van de

toxicologie en pharmacologie (Dorpat is de Duitse naam voor de plaats Tartu, vroeger Tarbatu).
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Physiologie, toxicologie en pharmacologie zijn nog steeds geen afgegrensde vakgebieden en het gebruik

van deze termen in de periode 1800-1875 is persoonsgebonden. Pereira rekent bijvoorbeeld in zijn handboek de

dierexperimentele toxicologie en pharmacologie tot de physiologie.

Ontwikkelingen in de physiologie en chemie stelden de onderzoekers van vergiften van de tweede helft van

de negentiende eeuw in staat te zoeken naar fijnere werkingsmechanismen dan de grof waarneembare.

II.3.3. 1875 tot 1914

In deze periode werd het onderzoek naar de werking van vergiften en geneesmiddelen aan de Duitse

universitaire farmacologische laboratoria systematisch ter hand genomen. De bloeiperiode van de Duitse

geneeskundige wetenschappen strekte zich ook uit over de toxicologie en farmacologie. In een groot aantal Duitse

universiteitssteden werden in navolging van Dorpat farmacologische laboratoria ingericht, met hoogleraren aan het

hoofd die ook hun medewerkers stimuleerden tot onderzoek en publicatie daarvan.

Namen van betekenis zijn: C. Binz (Bonn), H. von Boeck (München), R. Böhm (Dorpat, Marburg, Leipzig),

R. Buchheim (Dorpat, Giessen), H. Eulenberg (Braunschweig), A.E. Eulenburg (Greifswald), C.Ph. Falck (Marburg),

F.A. Falck (Kiel), W. Filehne (Erlangen), V. Gärtgens (Rostock), E. Harnack (Halle), A. Heffter (Berlijn), F. Hofmeister

(Praag), A. Högyes (Klausenburg), Th. Husemann (Göttingen), M. Jaffe (Koningsberg), R. von Jaksch (Praag), R.

Kobert (Dorpat, Rostock), L. Lewin (Berlijn), O. Liebreich (Berlijn), S. Mayer (Praag), J. van Mering (Halle), H.H.

Meyer (Dorpat, Marburg, Wenen), F. Penzoldt (Erlangen), H. Quincke (Kiel), O. Schmiedeberg (Dorpat, Straatsburg),

H. Schulz (Greifswald), H. Tappeiner (München), G. Valentin (Bern).

De toonaangevende tijdschriften in deze periode waren: Jahresbericht über die Fortschritte der

Pharmakognosie, Pharmazie und Toxikologie, 1866-1901, eerste redacteuren Wiggers en Th. Husemann. Archiv für

die experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 1873-1902, redactie B. Naunyn en O. Schmiedeberg.

Het onderzoek concentreerde zich op: ammoniak en -zouten, arsenicum en -verbindingen, atropine, broom

en -verbindingen, carbol, chloralhydraat, chloroform, curare, digitaline, hippuurzuur, jodiumverbindingen, kamfer,

kinine, kwikverbindingen, morfine, muscarine, phosphorverbindingen, physostigmine, pilocarpine, strychnine, ureum,

veratrine.

Nog steeds werden vergiften uit het planten- en mineralenrijk toegepast als geneesmiddel. De genoemde

hoogleraren zochten naar het werkingsmechanisme van deze stoffen, toxica en farmaca, met behulp van

fysiologische en biochemische methodieken. Zij behandelden niet het therapeutisch effect. Met name Lewin heeft in

zijn publicaties de vergiftigingsgevallen opgenomen die veroorzaakt waren door de toepassing van geneesmiddelen.

Vijf van de genoemde hoogleraren waren de ‘primi inter pares’. Zij waren door hun onderzoek en onderwijs

bepalend voor de verdere ontwikkeling van de toxicologie en farmacologie: Theodor Gottfried Husemann (1833-

1901), Johan Ernst Oswald Schmiedeberg (1838-1921), Rudolf Böhm (1844-1926), Louis Lewin (1850-1929), Eduard

Rudolf Kobert (1854-1918).



48

A. De Duitse School

Th. Husemann (1833-1901), geboren te Detmold in 1833, studeerde aan de universiteiten van Göttingen,

Würzburg, Berlin en Praag. Hij werd in 1865 privaatdocent en in 1873 hoogleraar farmacologie en toxicologie te

Göttingen. Van 1881 tot 1883 was hij lid van de Duitse Pharmacopee Commissie. In verschillende rechtszaken was

hij toxicologisch deskundige. Hij schreef de volgende handboeken:

1862 Handbuch der Toxikologie, vertaling van de 2e druk van de Handleiding der Vergiftleer van A.W.M. van

Hasselt.

1867 Supplement op het Handbuch der Toxikologie waarin Husemann zijn eigen onderzoeken en de sinds 1862

aanzienlijke vorderingen van anderen heeft opgenomen. Het Supplement citeert de oorspronkelijke bronnen,

meer dan in de Handleiding van Van Hasselt en in de vertaling ervan is gedaan.

1871 Die Pflanzenstoffe in chemischer, pflanzenphysiologischer und toxikologischer Hinsicht, 2e druk 1883.26

1874 Handbuch der gesamten Arzneimittellehre, 3e druk 1892.

In 1866 neemt Husemann de redactie op zich van het toxicologiegedeelte van het Jahresbericht über die

Fortschritte der Pharmakognosie, Pharmazie und Toxikologie. Doelstelling van het Jahresbericht is een overzicht te

geven van titels en inhoud van de in dat jaar verschenen publicaties. De doelgroep vormen de apothekers, de

publicaties over de fysiologische (toxicologische) werking van de vergiften zijn daarom niet meegenomen. De

verwerkte publicaties zijn voornamelijk afkomstig van Franse, Engelse en Duitse wetenschappers.20

Vanaf 1875 is G. Dragendorff, hoogleraar farmacie in Dorpat, de enige redacteur van het Jahresbericht. De

titel van deel III “Toxikologie” wordt gewijzigd in “Toxikologische und Gerichtliche Chemie”. Vanaf 1890 zijn de

farmacognosie en de toxicologie uit de titel van het Jahresbericht verdwenen en gaat het tijdschrift verder onder de

titel “Jahresbericht der Pharmazie”.21*

Husemann heeft naast de genoemde werken nog vele artikelen over zeer verscheiden onderwerpen op zijn

naam staan, in hoofdzaak in farmaceutische tijdschriften.

Husemann’s “Handbuch der Toxikologie” (Berlin, 1862) is een vertaalde en bewerkte uitgave van de

“Handleiding der Vergiftleer” van A.W.M. van Hasselt, in tegenstelling tot de letterlijke vertaling van Henkel

(Braunschweig, 1862). Husemann schrijft in zijn voorwoord dat hij, ondanks het hoog geprezen werk van Van Hasselt,

het noodzakelijk achtte het werk aan te passen aan de moderne inzichten van de ziekteleer en aan te vullen met

nieuwe gegevens uit de literatuur. Husemann heeft de door Van Hasselt vermelde toxiciteitsgegevens nageplozen in
                                                                   
20Jahresbericht 1867. 13 algemene werken: Duits 6, Engels 4, Frans 1, Italiaans 2; 105 publicaties, overwegend
dissertaties over afzonderlijke vergiften en geneesmiddelen: Duits 42, Engels 4, Frans 55, Noord-Amerikaans 3,
Zweeds 1.
Jahresbericht 1873. 27 algemene werken: Duits 10, Frans 5, Engels 7, Nederlands 1, Italiaans 1, Zweeds 1, Noord-
Amerikaans 1, Zuid-Amerikaans 1; 73 dissertaties en publicaties over afzonderlijke vergiften en geneesmiddelen:
Duits 26, Frans 38, Engels 1, Italiaans 5, Zweeds 3. Inzake de aandacht voor de toxicologische chemie, van belang
voor de gerechtelijke toxicologie, stonden in aantal bijdragen de Duitse en Franse onderzoekers op gelijke hoogte.
Voor de toxicologie en farmacologie is op basis van dit tijdschrift een vergelijkend onderzoek van nationale bijdragen
niet uit te voeren.
21*De wijziging in 1875 van de toxicologie naar de toxicologische chemie heeft mogelijk meegespeeld in Nederland bij
de discussie in 1876 over de Hoger Onderwijs Wet, waarbij de toxicologie verhuisde van de geneeskundige faculteit
naar de farmacie in de wiskundefaculteit.
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de oorspronkelijke bronnen, waardoor hij de verkeerd overgenomen gegevens kon verbeteren en de bronnen in zijn

vertaling kon opnemen. Verder heeft Husemann toegevoegd: resultaten van eigen experimenten in geval van

tegengestelde meningen, statistische gegevens voor zover beschikbaar en fysisch-chemische bepalingsmethoden.

Het schema voor beschrijving van een vergif heeft hij als één van de goede zaken in Van Hasselts handleiding

overgenomen: etiologie, dosis, werking, symptomatologie, sectiebevindingen, behandeling en profylaxis.

Husemann accepteert de natuurhistorische classificatie van J.F. Gmelin (1776), Van Hasselt (1850) en

anderen niet. De fysisch-chemische classificatie van Husemann kent twee hoofdafdelingen: organische en

anorganische vergiften. De organische zijn onderverdeeld in vergiften uit het dierenrijk, vergiften uit het plantenrijk en

giftige chemicaliën, onder andere koolmonoxide, aether, chloroform, aniline en methylalcohol. Tot de anorganische

vergiften worden de metalen, metallo ï den en hun verbindingen gerekend. Door Husemanns onderverdeling in de

natuurrijken is Van Hasselts handleiding toch goed bruikbaar.

Husemann noemt de door Sobernheim voorgestelde classificatie de fysiologische classificatie: ingewands-,

zenuw- en bloedvergiften. Deze classificatie is in nog geen enkel handboek gerealiseerd. De toxicodynamische

classificatie kan ook de symptomatische worden genoemd. Zij is gebaseerd op de klinische verschijnselen.

O. Schmiedeberg (1838-1921) werd geboren in 1838 in één van de Baltische Staten, studeerde

geneeskunde in Dorpat, was leerling van Buchheim en werd in 1866 in Dorpat zijn opvolger. In 1872 werd hij

hoogleraar farmacologie in Straatsburg en zijn nieuwe instituut werd het Mekka voor het moderne onderzoek van

werkingsmechanismen van goede en kwade vergiften. Vele latere hoogleraren farmacologie hebben bij hem het vak

geleerd.

Zijn belangrijkste werk is de “Grundriss der Arzneimittellehre” (1883).49 In 1902 verscheen hiervan de vierde

druk onder de titel “Grundriss der Pharmakologie in Bezug auf Arzneimittellehre und Toxikologie”. In deze titel slaat

Schmiedeberg een brug tussen de geneesmiddelleer, toxicologie en farmacologie. Een brug die hij overigens reeds in

het voorwoord van de eerste druk aan de orde stelt.

Terwijl Buchheim zich beperkte tot de geneeskrachtige stoffen beschouwde Schmiedeberg alle vergiften als

farmaca, de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord. Voor zijn classificatie van farmaca gaat hij niet uit van

vaste en bekende principes. Het is een gemengd systeem, deels gebaseerd op chemische eigenschappen, deels op

toxicodynamische of symptomatische effecten en deels op fysiologische effecten. Met zijn indeling probeerde

Schmiedeberg vooral de wetenschappelijke onderzoekers ten dienste te zijn. De verschillende drukken zijn steeds

aangevuld. De classificatie in de vijfde druk (1906) is als volgt:

Hoofdafdeling I, zenuw- en spiervergiften:

A. aliphatische verbindingen, 6 groepen van chemisch verwante stoffen, o.a. chloroform, ammoniak en

blauwzuur

B. alkalo ï den, 22 groepen van chemisch verwante stoffen, o.a. curare, morfine, coniine en kinine

C. aromatische verbindingen, 2 groepen van chemisch verwante stoffen, salicylzuur en carbol

D. terpeenreeks, 1 groep van chemisch verwante stoffen, kamfer

E. vergiften, 7 groepen van chemisch verwante stoffen, o.a. digitoxine, picrotoxine en cannabinol

Hoofdafdeling II, plaatselijk werkende organische verbindingen:
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A. inhullende middelen

B. genot- en smaakmiddelen

C. aromatische maagmiddelen

D. obsolete geneesmiddelen

E. urinewegen desinfecterende middelen

F. huidzalven en pleisters

G. huidirriterende middelen

H. purgeermiddelen

I. wormmiddelen

J. adstringentia

Hoofdafdeling III, anorganische vergiften, werkzaam als zenuw-, spier-, stofwisselings- of irriterend vergif:

A. water en neutrale alkalizouten

B. alkali, zuren, halogenen en oxidatiemiddelen

C. zware metalen, aluinaarde en hun verbindingen

Iedere groep van stoffen heeft een groepsvertegenwoordiger. Een farmacon kan in een groep worden

geplaatst als de hoofdwerking overeenkomt met de specifieke effecten van de groepsvertegenwoordiger. Met dit

basisprincipe voor de indeling van vergiften volgt Schmiedeberg zijn leermeester Buchheim.

Schmiedeberg’s Geneesmiddelenleer is in 1885 vertaald en bewerkt door de hoogleraar te Groningen A.P.

Fokker onder de titel “Beknopt Handboek der Geneesmiddelleer voor artsen en studenten”14. Fokker schrijft in zijn

inleiding dat hij voornamelijk die hoofdstukken had bewerkt waarvan hij de indruk had dat de voorstelling van

Schmiedeberg verkeerd of verouderd was. In zijn vertaling volgt A.P. Fokker Schmiedeberg's indeling niet. Ook de

tekst weet hij te reduceren van 543 pagina's tot 241 pagina's.22

In het voorwoord van zijn “Grundriss der Arzneimittellehre” karakteriseert Schmiedeberg zijn boek als een

farmacologisch commentaar op de tweede editie van de Duitse pharmacopee. De farmacologie is bedoeld met zijn

onderzoek gegevens te verzamelen over de fysiologie, over de mogelijke werking van een stof op de mens. De

farmacologie is daarmee slechts een onderdeel van de geneesmiddelenleer en houdt zich niet bezig met de

resultaten van het gebruik van geneesmiddelen voor de therapie van ziekten.23

                                                                   
22Schmiedeberg schrijft reeds in de 1e druk van zijn Grundriss dat het werk is geschreven als een farmacologisch
commentaar op de 2e uitgave van de Duitse Pharmacopee, het is geen recepten- of therapieboek. Ook Fokker
presenteert in de inleiding zijn vertaling als een farmacologieboek. Hij heeft gekozen voor Schmiedebergs
farmacologieboek omdat het in tegenstelling tot vele andere beknopt is, maar het is de vraag of zijn studenten wel zo
gelukkig waren met de keuze van een handboek waarin farmacotherapie ontbrak. A.P. Fokker werd in 1877
hoogleraar te Groningen met als onderwijsvakken hygiëne, farmacologie en medicina forensis. Hij achtte de hem
opgedragen taak te groot en pleitte in 1883 voor een afzonderlijk hoogleraar farmacologie, die er niet is gekomen.
23Rudolf Kobert introduceert in 1897 in de inleiding van zijn boek “Lehrbuch der Pharmakotherapie” de term
farmacotherapie in plaats van farmacologie of geneesmiddelleer. Kobert beschrijft de situatie als volgt: de artsen en
studenten hebben behoefte te weten welke geneesmiddelen moeten worden toegepast bij welke indicaties. De
farmacologen verwachten dat deze kennis wordt onderwezen in de Bijzondere Pathologie en Therapie en de
pathologen verwachten dat deze kennis wordt gegeven door de farmacologen. Kobert geeft gevolg aan de opvatting
van de pathologen en gaat farmacotherapie onderwijzen. Hij deelt zijn geneesmiddelenleerboek in op basis van
orgaanstelsels (de fysiologische classificatie) en geeft naast de indicaties ook de farmacologie, de formuleringen en
de doseringen.
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De werkingshypothesen van vele groepen geneeskrachtige vergiften worden nog niet experimenteel

onderbouwd. De indruk ontstaat dat Schmiedeberg met zijn boek ook een onderzoeksprogramma aangeeft. Hij geeft

ook geen literatuurverwijzingen en slechts spaarzaam namen van andere onderzoekers, alsof hij wil zeggen dat het

farmacologisch onderzoek zoals hij dat ziet, nog moet beginnen. Ook zijn classificatiesysteem staat geheel in het licht

van nog uit te voeren onderzoek.

Schmiedeberg merkt op dat curare terecht niet in de pharmacopee is opgenomen (p. 23). Gehalte en wer-

king van de handelspreparaten lopen sterk uiteen. De sterkte van een preparaat moet eerst op kikkers worden

beproefd. Pas als een dosis van 0,1 mg een kikker snel verlamt, kan met het preparaat een patiënt worden

behandeld. De patiënt met wondtetanus of een strychninevergiftiging ontvangt dan iedere 15-30 minuten een

subcutane dosis van 20 mg. De huidige dosis tubocurarinechloride ter voorbereiding van operaties bedraagt 6-12 mg

intraveneus éénmalig.

Muscarine, het alkalo ï de van de vliegenzwam, heeft geen therapeutische toepassing, het wordt door

Schmiedeberg behandeld vanwege de toxicologische betekenis. Muscarine heeft een belangrijke plaats als instru-

ment in het farmacologisch onderzoek van Schmiedeberg uit 1869, zoals curare dat had in het physiologisch

onderzoek van Claude Bernard (1856)3.

Rudolf Böhm (1844-1926)4 is in 1872 de opvolger van O. Schmiedeberg te Dorpat en later hoogleraar

farmacologie te Marburg (1881) en te Leipzig (1889). Hij publiceerde in de 5e jaargang van het “Archiv für

experimentelle Pathologie und Pharmakologie” (1875, pp. 279-310)5 een onderzoek met cicutoxine, het gif van de

Cicuta virosa, de waterscheerling. Böhm slaagt er als eerste in om de werkzame stof uit de wortel van de

waterscheerling te isoleren, maar kan de stof nog niet definiëren.24

In een aantal kikkerproeven stelt Böhm het vergiftigingsbeeld vast:

heftige tonisch-klonische krampen,

versnelling en uiteindelijk stilstand van de ademhaling,

verlangzaming en uiteindelijk stilstand van de hartslag.

Door middel van doorsnijden van hersendelen en zenuwbanen in opvolgende kikkerproeven lokaliseert hij

de werking van cicutoxine in een centraal deel van het verlengde ruggenmerg.

Louis Lewin (1850-1929) werd in 1850 geboren in een klein stadje in West-Pruisen, studeerde geneeskunde in

Berlijn en München en werd in 1881 assistent aan het Farmacologisch Instituut van Berlijn. Hij gaf lessen in vergiften

als privaatdocent en kreeg pas in 1894 de titel van hoogleraar. Naast zijn publicaties in tijdschriften verschenen er

van zijn hand verschillende grotere werken over diverse bijzondere onderwerpen:

“Die Nebenwirkungen der Arzneimittel” (Berlin, 1881, 2e druk 1893, 3e druk 1899)

“Lehrbuch der Toxikologie” (Berlin, 1885, 442 pp., 4e druk Berlin, 1929 onder de titel “Gifte und Vergiftungen”, 1042

pp.)31

“Die Pfeilgifte” (Leipzig, 1923)30

“Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mittel” (Berlin, 1899, 2e druk 1904, 3e druk 1922)
                                                                   
24In 1953 wordt in een Amerikaans instituut structuur en formule bepaald, C17H22O2, een polyacetyleenverbinding.
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“Die Wirkung von Arzneimitteln und Giften auf das Auge” (Berlin, 1905, 2e druk 1913)

“Die Kohlenoxydvergiftung” (Berlin, 1920)

“Die Gifte in der Weltgeschichte” (Berlin, 1920)

“Phantastica” (Berlin, 1924, 2e druk 1927)

“Gifte im Holzgewerbe” (Berlin, 1929)

Lewin schrijft in het voorwoord van zijn “Lehrbuch der Toxikologie” (1885)31 dat een nieuw handboek over de

toxicologie noodzakelijk is, gelet op de toename van kennis in de forensische, de arbeids- en de

geneesmiddelentoxicologie, zowel met betrekking tot de acute als de chronische vergiftiging. Ook de vele nieuw-

gesynthetiseerde organische stoffen zijn in het boek opgenomen. Het boek is een uitgewerkt collegedictaat en heeft

aanstaande en afgestudeerde artsen en apothekers als doelgroep.

Lewin heeft een eigen invalshoek voor de toxicologie. Hij benadrukt voortdurend dat een vergiftiging niet

alleen afhankelijk is van de werking van een stof, maar ook van de ontvankelijkheid van het individu. De gevoeligheid

van het individu hangt af van zijn tijdelijke toestand. Het ziek worden en de verschijnselen daarvan zijn afhankelijk van

de reactiekracht van de cellen van een individu. Lewin postuleert dat de energie van een cel een aangeboren kracht

is, een ‘vis innata’. Hij brengt de pharmacologie en toxicologie in lijn met de celpathologie van Virchow (1858)60 en

met de receptorpathologie van Ehrlich (1885)11,12.

Lewin benadrukt in zijn werken over de toxicologie de centrale positie van het individu. Hij acht het van

belang dat praktiserende artsen de variabiliteit in reactiemogelijkheden van individuen en van de belangrijkste

organen kennen. In dat licht schreef hij zijn boeken “Die Nebenwirkungen” van 1881, “Die Fruchtabtreibung” van

1899 en “Die Wirkung auf das Auge” van 1905. Het oog is het wetenschappelijk best onderzochte orgaan en is

daardoor in het kader van vergiftigingen een uitstekend diagnostisch hulpmiddel, zij het weinig specifiek.

De gegevens voor zijn “Die Wirkung von Arzneimitteln und Gifte auf das Auge” (Berlin, 1905) ontleent Lewin

aan waarnemingen van klinische artsen en onderzoekers, aan waarnemingen bij zichzelf en zijn medeschrijver H.

Guillerie. Pupilvernauwing en -verwijding zijn de veelvuldigst gevonden afwijkingen. De loodvergiftiging wordt met

ruim 100 pagina's in dit boek van 950 pagina's uitgebreid behandeld (pp. 532-634).

Lewin geeft 167 klinische beschrijvingen van lijders aan loodvergiftiging, daarvan kwamen er 130 voort uit

beroepsmatige blootstelling en 9 uit het gebruik van loodhoudende cosmetica (haarverven) en geneesmiddelen. Eén

lijder had zich met een schot hagel in zijn hand geschoten, één had een loodverbinding als abortivum gebruikt en

één had door loodhoudend drinkwater een loodvergiftiging opgelopen.

Lewin leidt uit zijn beschreven gevallen af dat vrouwen gevoeliger zijn voor loodverbindingen dan mannen,

een bevinding die niet strookt met de waarnemingen van Tanquerel des Planches, maar correspondeert met de

huidige kennis. Lewin stelt ook vast dat een hogere leeftijd geen bescherming geeft tegen een loodvergiftiging.

Aangezien gegevens over blootstellingsduur en leeftijdsopbouw in de betrokken industrieën ontbreken, komt Lewin

niet tot verdere conclusies over leeftijdsgevoeligheid.
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Na 1896 raakt Lewin sterk betrokken bij de arbeidstoxicologie in het kader van de Duitse Ongevallenwet.

Arbeiders hadden recht op een uitkering van het ‘Reichs-Versicherungsamt’ als zij getroffen werden door ongevallen

in bepaalde bedrijfssituaties. Tot deze ongevallen behoorden ook vergiftigingen. Lewin werd een geducht

tegenstander van de overheidsdeskundigen in de gevallen dat de aanvraag voor een uitkering zijns inziens ten

onrechte werd afgewezen. Hij gaf blijk van zijn deskundigheid in beroepscommissies en in artikelen in tijdschriften

voor zeer verschillende doelgroepen. Zijn laatste werk was het in 1929 verschenen “Gifte im Holzgewerbe”.

Rudolf Kobert (1854-1918) studeerde geneeskunde in Halle, was assistent van Schmiedeberg en werd in

1886 hoogleraar farmacologie en geschiedenis der geneeskunst in Dorpat. Hij verliet Dorpat vanwege de russificatie

van de universiteit en werd in 1899 hoogleraar farmacologie en fysiologische chemie aan de universiteit van Rostock.

De grotere werken van zijn hand zijn:

“Compendium der Praktischen Toxikologie” (2e druk Stuttgart, 1887)

“Arzneiverordnungslehre” (Stuttgart, 1888, 4e druk 1913)

“Lehrbuch der Intoxikationen” (Stuttgart, 1893, 2e druk 1902-06 van 750 naar 1500 pp.)28

“Lehrbuch der Pharmakotherapie” (Stuttgart, 1897, 2e druk 1908)29

Rudolf Kobert geeft in zijn beide handboeken een compleet beeld van de toxicologische en farmacologische

kennis van die tijd: Het “Lehrbuch der Intoxikationen” (1893, 2e druk 1902-06)28 en het “Lehrbuch der

Pharmakotherapie” (1897)29 zijn klassiekers en overtreffen alle verzamelwerken van voorgaande eeuwen. Van de

honderden literatuurreferenties is ruwweg 80% van Duitstalige origine en de rest van Engels- en Franstalige origine.

Kobert merkt in het voorwoord van zijn “Lehrbuch der Intoxikationen” (1893)28 op dat meer dan de helft van

alle in Duitsland, Oostenrijk en Duits-Rusland praktiserende artsen geen onderwijs in de toxicologie heeft gehad.

Behalve voor aanstaande en praktiserende artsen heeft hij zijn leer- en handboek ook geschreven voor apothekers,

forensische chemici en dierenartsen.25

Kobert laat zich voor de hoofdindeling van zijn boek leiden door de lokale, primaire, patholoog-anatomische

afwijking en voor de onderindeling op het verwijderd farmacologisch effect of het chemische karakter van het vergif.

Voor het opsporen van het gehele fysiologische, toxicologische en farmacologische proces en van

onderdelen daarvan geeft Kobert de volgende methoden aan:

A onderzoek aan enzymen

B onderzoek aan lagere organismen, o.a. gisten, schimmels, insecten, nematoden, spermatozoën van

gewervelde dieren, geïsoleerde leucocyten, erythrocyten, totaal bloed, geïsoleerde nier-, lever-, pancreas-

cellen en cellen van andere organen

C onderzoek aan hogere planten
                                                                   
25Kobert meldt o.a. van de waterscheerling dat in Montana in 1900 binnen twee maanden dertig runderen en vijf
schapen zijn gestorven na het eten van het kruid. Ook geeft hij een kort verslag van de experimentele vergiftiging van
een aantal paarden dat gevoederd was met 500 g van het gedroogde en vermalen kruid. Na twee uur trad koliek op,
na vier uur tympanie, na zes uur krampachtige bewegingen van ledematen en onderkaak, na vijftien uur trad onder
algemene convulsies de dood in. Bijzonder is dat Kobert in de genoemde gevallen spreekt van het kruid en niet van
de wortel. De meeste vergiftigingen van mens en dier ontstaan door het consumeren van de wortel.
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D onderzoek aan grotere ongewervelde dieren

E onderzoek aan geïsoleerde organen van gedode warm- en koudbloedige dieren, zoals spier-, zenuw- en

hartpreparaten

F onderzoek aan koudbloedige gewervelde dieren

G onderzoek aan warmbloedige gewervelde dieren zonder vivisectie en aan mensen

H onderzoek aan warmbloedige dieren met operatieve ingrepen, waarnemen van algemene verschijnselen,

effecten op spieren, zenuwen, bloeddruk, bloedvaten, capillairen, hart, ademhaling, mondholte, maag, darm,

baarmoeder, milt, urinewegen, bijnieren, lever, pancreas, schildklier, hypofyse, zweetsecretie, melksecretie,

bloed, pupillen en lichaamstemperatuur

Met deze opsomming van onderzoeksmethoden schetst Kobert een toekomstbeeld van het

wetenschappelijk onderzoek van vergiften. De wetenschap was in 1893 nog niet in staat om alle genoemde

onderzoeksmethoden te realiseren. Het betekent wel dat Kobert ieder gegeven van belang achtte voor het verkrijgen

van inzicht in het gedrag van een stof.

In de tweede druk van zijn “Lehrbuch der Intoxikationen” (1902-06)28 heeft Kobert nauwelijks één pagina

onveranderd gelaten, het aantal pagina's is verdubbeld, vele stoffen en groepen van stoffen zijn toegevoegd.

Kobert geeft in paragraaf X, p. 42 van het algemeen gedeelte toe dat er voor een classificatie van vergiften

nog geen bevredigende oplossing is gevonden. Hij heeft gekozen voor zijn classificatie in drie klassen, niet omdat

deze wetenschappelijk verantwoord is, maar omdat deze het beste lijkt te voldoen aan de behoeften van de

praktiserende arts. Kobert verantwoordt zich door te verwijzen naar het handboek voor de gerechtelijke geneeskunde

van J.L. Casper en K. Limann (1889)7 waarin wordt gesteld dat pathologisch-anatomische bevindingen de enige juiste

basis vormen voor een classificatie van vergiften.

B. De Franse School

Uit de subperiode 1875-1914 zijn de Franse werken van A.A. Tardieu (1867)56, van A. Rabuteau (1873)45,46,

van A. Chapuis (1882)8 en van Ch. Vibert (1900)58 het vermelden waard.

Ambroise Auguste Tardieu (1818-1879), leerling en opvolger van Orfila in de forensische

geneeskunde aan de medische faculteit van Parijs, schreef in 1867 zijn grote werk “Etude médico-légale et clinique

sur l'empoisonnement”56. In dit boek staat de forensische toxicologie centraal. Tardieu beperkte zich tot de

beschreven casuïstiek en meed experimentele toxiciteitsgegevens. Hij behandelde niet het gehele rijk der vergiften,

maar dat achtte hij voor de forensische toxicologie ook niet nodig.

Tardieu meende het vak gerechtelijke geneeskunde een andere inhoud te moeten geven dan zijn

voorganger Orfila. Hij nam ook niet diens classificatie van vergiften in vier klassen over. Tardieu vond de klasse van

de septische vergiften, de hoofdzakelijk dierlijke vergiften, niet van belang voor de forensische toxicologie en

verdeelde de stoffen over vijf nieuwe klassen. Het was een stelsel waarin voor de classificatie termen worden

gehanteerd die in de kliniek gebruikelijk zijn. Deze klinische rangschikking had in de Franse toxicologie de voorkeur.
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Antoine Pierre Athanase Rabuteau (1836-1885) gaf colleges aan de klinische school van de medische

faculteit te Parijs. Zijn werken over de toxicologie en farmacologie zijn uitgewerkte collegedictaten. “Traité

élémentaire de Thérapeutique et de Pharmacologie” verscheen in 1873 en had zijn vierde en laatste editie in 188446.

Rabuteau behandelt uitvoerig de classificatiestelsels van de achttiende en negentiende eeuw, maar uitsluitend die

van Franse en in het Frans vertaalde schrijvers. Hij kiest zelf voor een rangschikking van de werkzame stoffen op

basis van de physiologische, de primaire werking.

Onder pharmacologie verstaat hij de wetenschap die de geneesmiddelen behandelt, onafhankelijk van de

therapeutische werking. In het hoofdstuk Pharmacologie schrijft hij onder andere over de toepassing van

geneesmiddelen in de vorm van enkelvoudige of samengestelde preparaten, over de onverenigbaarheid van genees-

krachtige stoffen, over de mogelijke vormen van toepassing en over andere pharmaceutische aangelegenheden.

Rabuteau is van mening dat met name in landen buiten Frankrijk het begrip pharmacologie verward wordt met

therapie. Het ware beter aan deze opvatting over pharmacologie de term ‘materia medica’ te verbinden.

Voor zijn andere werk “Éléments de toxicologie, et de médecine légale appliquée à l'empoisonnement”

(1873)45 heeft Rabuteau eveneens gekozen voor het physiologische classificatiestelsel. Hij presenteerde dit werk als

een supplement op zijn “Traité élémentaire de Thérapeutique etc”. Uit de tekst is op te maken dat Rabuteau de

Duitse literatuur kende, maar hij is spaarzaam in het geven van literatuurreferenties.

A. Chapuis26, ziekenhuisapotheker te Lyon, schrijft in 1882 zijn “Précis de Toxicologie”8. In het voorwoord wijst hij

reeds op de talrijke tegenstellingen in de uitspraken van hooggeleerden in processen van beroemde

vergiftigingsgevallen. Chapuis stelt dat de kliniek van de vergiftiging nog in een embryonale toestand verkeert. Het

beeld van de vergiftiging prevaleert boven het chemisch aantonen van het vergif. Een vergiftiging kan hebben

plaatsgevonden zonder dat het gif wordt aangetoond en het vinden van een gif wil nog niet zeggen dat de betreffende

persoon geleden heeft aan een vergiftiging.

Het physiologische classificatiestelsel is in principe het goede rangschikkingsysteem, maar door de lacunes

in kennis nog prematuur. Chapuis zegt daarom te kiezen voor de physisch-chemische classificatie: metalen,

metallo ï den, minerale zuren, gassen, alcoholica, organische zuren, alkalo ï den, plantaardige en dierlijke stoffen. Zijn

achtergrond van apotheker zal bij deze keus mede een rol hebben gespeeld.

Ch. Vibert is verbonden aan het forensisch laboratorium van de geneeskundige faculteit van Parijs. In 1900

verschijnt zijn “Précis de Toxicologie clinique et médico-légale”.58 Vibert heeft een twintigjarige ervaring met vergifti-

gingen en kent ook de Franstalige en andere toxicologische literatuur.

Vibert is van mening dat vergiften niet goed in groepen zijn te rangschikken, noch in een toxicodynamisch

stelsel noch in een physiologisch stelsel. Toch kan hij voor de bespreking een indeling niet missen. Hij hanteert een

variant van het physiologische stelsel, want hij deelt de stoffen in op grond van hun primaire effecten op de organen.

Deze classificatie is vergelijkbaar met die van R. Kobert. Van de nieuwe synthetische stoffen worden slechts aniline,

nitrobenzeen en nitroglycerine in de klasse van de bloedvergiften besproken.
                                                                   
26Van Chapuis en Vibert zijn geboorte- en sterftejaar niet bekend. E.H. Ackerknecht noemt in zijn “History of Legal
Medicine” (Ciba Symposia, vol. 11, nr.7, 1950-51, pp. 1286-1313) als laatste Franse forensisch toxicoloog P.C.H.
Brouardel (1837-1902). Hij schrijft dat na Brouardel de forensische toxicologie tot verdere ontwikkeling kwam in
Duitsland en de Verenigde Staten.
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Conclusie:

In tegenstelling tot in Duitsland, waar de toxicologie en farmacologie werd bedreven in

onderzoekslaboratoria, was in Frankrijk in de tweede helft van de negentiende eeuw de toxicologie een onderdeel

van de ziekteleer en van de gerechtelijke geneeskunde. De leer van de vergiften was een studie van de vergiftigingen

en het onderzoek vond plaats aan de klinieken. De toxicologie in Frankrijk was, zoals duidelijk is aangegeven in de

titels van de boeken van Tardieu en Vibert, een klinische en forensische toxicologie.

In de voorbijgegane periode van de leer der vergiften hadden artsen de hoofdrol gespeeld, in de periode van

1875 tot 1914 werden zij geconfronteerd met het feit dat zij onvoldoende chemische kennis hadden om de toxicologie

op een hoger plan te brengen. De artsen trokken zich terug in de klinische toxicologie, de forensische toxicologie,

waar een samenwerkingsverband met chemici geformaliseerd was, en de hygiëne, de gezondheidsleer, waar de

bacteriologie een eigen plaats ging innemen naast de chemische toxicologie.
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