
ZIEK ZIJN EN BETER W O R D E N 150 JAAR GELEDEN. 

cfoor /. / . Niersfrasz. 

De algemene pathologie en therapie zoals die door de grote massa 
der geneeskundigen in de jaren na Napoleon werden beoefend, waren 
waarschijnlijk toen nog de enige van de natuurwetenschappelijke en 
medische diciplines die meer met het verleden dan met onze tijd verbonden 
waren. Dit bleef nog zo tot het midden van de 19e eeuw, in Nederland 
tot na de invoering van het artsexamen een eeuw geleden. Daarna is de 
moderne geneeskunde in enkele decennien, maar zeker na 1880, algc' 
meen gebruik geworden. 

Dat dit in zo korte tijd heeft kunnen gebeuren danken we bchalve 
aan de snelle ontwikkeling van de basiswetenschappen, de biologie, de 
fysiologie en de chemie, vooral aan de voorafgaande ontwikkeling sinds 
het midden van de 18e eeuw van de pathologische anatomic en de kli-
nische pathologie, maar ook van de diagnostiek van inwendige ziekten. 
Vooral de moderne diagnostische methoden werden aanvankdijk niet of 
nauwelijks en na 1820 slechts hier en daar gebruikt, naar mijn mening, 
omdat ze nog niet bij de heersende opvattingen over de pathogenese 
pasten en geen betekenis hadden voor de therapie van die tijd. Een 
methode als de vaccinatie die wel goed paste bij het vitalistische denken 
van voor 1830 en duidelijk resultaten opleverde werd daarentegen vlot 
geaccepteerd. 

Voor een goed begrip diene, dat dit achterblijven van de pathologie 
en therapie niet gold voor de meer technische vakken als de ongevals-
geneeskunde, speciaal de fraktuur behandeling, maar ook niet voor de 
verloskunde en de oogheelkunde. Althans niet, zolang zich daarbij geen 
ontstekingen voordeden want juist ten aanzien van de ontstekingen en 
infectieziekten had men nog zeer oude opvattigen : « Quid est febris ? » 
vroeg Dupuytren, waarop een student in het Frans antwoordde : « een 
algemene ziekte met agitatie van de pols en wamtevermeerdering ». 

Het patroon van ziekten bestond voor meer dan 60 % uit ontstekin
gen en infectieziekten al werden ze zo niet genoemd en vaak ook niet als 
zodanig herkend. Door de uit Rusland terugkerende legers van Napoleon 
waren dysenterie en typhus, zenuwinzinkingkoorts geheten, en nog niet 
onderscheiden in vlek- en buiktyphus, met hun mortaliteit van 30 % voor 
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W . Europa bijna zo erg als de pest vroeger was geweest en de cholera 
nog zou worden. 

Niet Napoleon maar de Zeeuwsche koorts, de malaria, verjoeg in 
1806 het Engelse expeditieleger van Walcheren. 

Terwijl nog in 1810 een halfmillioen mensen in Europa aan de pok-
kcn waren gestorven, was in 1820 deze mortaliteit van 8% per jaar door 
de vaccinatie, althans voorlopig, sterk gereduceerd. Veel sterfte gaven ook 
de mazelen en de difterie, in 1821 door Bretonnau als een specifieke 
ontsteking herkend, de lues, nog niet gedifferentieerd van de gonorrhoe, 
en beide behandeld met het haast even gevaarlijke kwik, maar vooral niet 
te vergeten de tuberculose. 

De epidemieen van scheurbuik waren verdwenen (door de aardap-
pel?), maar niet de rachitis. Door Hufeland werden nog als ziekteoorzaken 
genoemd niet alleen alcohol, maar ook koffie, thee, een zittend luxe 
leven en slechte kleding van de vrouwen. 

Men mene niet dat gebrek aan geneeskundigen oorzaak was van on-
voldoende zorg voor de armen. In deze stad Utrecht waren in 1820 op 
30.000 inwoners 3 hoogleraren in de geneeskunde, 18 medicinae doctores, 
waarvan 6 voor de armen, 4 chirurgijns en een steensnijder uit Amster
dam; dat is relatief meer huisdoktershulp dan nu. 

De onvoorstelbare armoede en gebrek aan hygiene bij de grote massa 
en de overheid — hocwel juist de archiater van Utrecht van Geuns blijk 
gaf van een goed inzicht in de hygiene bij de verzorging van dysenterie 
patienten — maar vooral de ongelimiteerde arbeid, ook van vrouwen en 
kinderen, gaven een grote kindersterfte, 1 op 3 op zijn best in de kleine 
steden, 1 op 2 onder de snel groeiende bevolking van de grote steden. 

Onder invloed van beide factoren, de toename van ziekten en van de 
bevolking, lagen de ziekenhuizen in de grote steden van Europa, Parijs, 
Londen, Wenen, vol patienten; in Parijs soms zes in een bed, honderden 
op stro in de gangen. Wond- en kraambedkoortsen, maar vooral tubercu
lose tierden welig. 25 % van de sterfte was te danken aan longziekten die 
men nu pas onderling leerde differentieeren. 

Tot nu toe hadden medische publicaties uitsluitend casuistiek, cven-
tueel rijen casuistiek betroffen. Nu gaven deze opeenhoping van patienten 
in ziekenhuizen, ook zonder epidemie. de mogelijkheid om deze zieken 
systematisch klinisch en na het overlijden pathol. anatomisch te bestude-
ren. 

Voor het eerst in Parijs, maar spoedig ook in Dublin en Londen wer
den ze tijdens het leven met nieuwe diagnostische methoden onderzocht 
en het gevondene post mortaal geverifieerd, zodat men bij volgende pa
tienten reeds tijdens het leven kon weten welke ziekelijke veranderingen 
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in de inwendige organen waren onstaan. Millioenen hebben van het harde 
werken van Bichat, Bayle, Laennec e.a. geprofiteerd, maar later, decennien 
later, want hun zieken stierven evenals deze onderzoekers zelf zonder 
enige therapie aan tuberculose. 

Laennec geloofde niet aan de medicijnen van zijn tijd. Ik wil, schrijft 
hij, de interne geneeskunde even exact maken als de chirurgie. Zijn 
leermeester Corvisart was leerling van de chirurg Dessault, die in 1811 
dierproeven had gepubliceerd over de kleefkracht van twee op elkaar ge-
legde lagen van het buikvlies, welke de grondslag vormde voor de buik 
chirurgie, de naad van Lambert. De chirurgie sinds kort weer op voet van 
gelijkheid genomen in de medische wetenschap stimuleerde door zijn 
nauwere relaties met de pathol.anatomie en door het minder deftige « Doe 
het zelf » onderzoek en experiment. De autodidact de chirurg Hunter had 
zijn jonge vriend Jenner voorgehouden : « W a t denken, proberen en zien 
wat het oplevert ». 

In het algemeen is de pathologie van de toenmalige extremiteiten- en 
ongevalschirurgie veel simpelder dan die van inwendige organen, maar 
ontstekingen konden de chirurgen al evenmin verklaren als de inter-
nisten hun ziekten. Hunter minder geremd door millenien oude tradities en 
denkgewoonten beschouwde ontstekingen, op grond van zijn observaties 
bij schotverwondingen en zijn vitalistische ideeen, als de op herstel ge-
richte reacties van het organisme op een beschadiging van buitenaf, 
waarbij de aard van de reactie, zowel van de beschadiging als van de con-
stitutie van het getroffen deel afhing. Voor de ontstekingen ging de lijn 
van de oudheid naar Virchow alleen via Hunter. Voor 1830 geloofde 
behalve Broussais en Roschlaub vrijwcl iedereen in de geneeskracht van 
het organisme, dacht vitalistisch. 

Voor de diagnostiek van inwendige ziekten zijn ten eerste methoden 
nodig om anatomische afwijkingen van inwendige organen reeds aan het 
ziekbed te herkennen en ten tweede moet men enige kennis hebben van de 
pathologische fysiologie, althans van de normale fysiologie van die or
ganen. Tot voor kort kende men eingenlijk alleen de bloedcirculatie, zodat 
de pathologie voor 1800 vooral uit ziekten van de grote vaten, hersen-
bloedingen en wat over hartziekten bestond. In het begin van de 19e 
eeuw werd de functie van de ademhaling ontdekt, waarmee de beginselen 
van de fysiologie van hart en longen bekend waren, de tweede genoemde 
voorwaarde. 

Voor de eerste voorwaarde, goede onderzoekmethoden van hart en 
longen, kon door de genoemde omstandigheden in de Parijse Zieken
huizen in die jaren ook worden gezorgd. Voordien had het onderzoek 
van de patient bestaan uit bezichtigen van de tong. voelen van de pols, 
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maar niet het tellen met een horloge, het voelen van de warmte met de 
hand, maar niet meer het meten met een thermometer, sinds deze door De 
Haen als leerling van Boerhaave in zijn Weense kliniek ingevoerd, na de 
dood van zijn opvolger weer was afgeschaft. Men bekeek, rook en 
proefde eventueel de urine en datgene wat men kreeg door het veelvuldig 
purgeren, doen braken en aderlaten. De diagnostiek van het bezonken 
bloed was zeer belangrijk. 

Corvisart gaf de eerste stoot tot de moderne diagnostiek doordat hij 
in 1806 de reeds in 1761 door Auenbrugger gepubliceerde, maar door De 
Haen genegeerde, percussie in zijn ziekenhuis invoerde, 10 jaar later werd 
ill 1816 door zijn leerling Laennec de auscultatie daar aan toegevoegd. 
Hierdoor had men de beschikking over de fysische diagnostiek van hart 
en longen. 

Corvisart had in 1819 aangetoond dat oedeem geen ziekte was, maar 
een symptoom van hartinsufficientie, zoals men later zou aantonen dat ook 
koorts geen ziekte maar een symptoom is. Enkele jaren na onze periode 
zou Bright vinden dat oedeem ook bij nierziekten kan voorkomen tesamen 
met eiwit in de urine. Door dit laatste aan te tonen werd een begin ge-
maakt met de chemische diagnostiek naast de fysische. 

Na het verbeteren van de microscoop zou ook deze voor de diagnos
tiek worden gebruikt. Dan pas zouden Virchow de aard en Pasteur de 
verwekkers van infectie kunnen achterhalen. 

Maar intussen stierven bij Dupuytren alle patienten van een drukke 
operatiedag aan hospitaal infecties. Dupuytren kon bij een reeds suc-
comberende patient niets bijzonders vinden en weet zijn slechte bevin-
den aan nachtelijke polluties of aan onvoldoende psychische weerstand. 
In dezelfde tijd, in 1817 verwijderde Mc. Dowel op een Amerikaanse 
boerderij een grote ovariumkyste zonder sterfte aan ontstekingen. Kern 
in Wenen drukte het aantal wondkoortsen door zijn nieuwe hygienischc 
wondbehandeling met vochtige verbanden zonder zalf en pluksel. Ook de 
Engelsche chirurgen zouden door meer aandacht aan reinheid bij de wond
behandeling betere resultaten hebben gehad dan in Parijs. 

De Weense verloskundige Boer had met zorgvuldige hygiene, goede 
dieeten, maar veel vooral door zijn minimum aan kunstverlossingen het 
laagste cijfer aan kraambedkoortsen. In Parijs daarentegen heerste een 
agressieve verloskunde, waarbij men zelfs symphysiotomieen deed. 

De oude therapie werd eveneens kritisch bekeken, overal twijfelde 
men aan de waarde ervan, Magendie begon in 1821 geneesmiddelen, oude 
en nieuwe, chemisch te onderzoeken. In navolging van Pinel deed Louis 
dit statistisch. Daarmee bewees hij de geringe waarde en zelfs het gevaar 
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van aderlaten en andere bloedonttrekkende methoden. Eeuwenlang had 
dat tezamen met het onttrekken van veel vocht aan het lichaam, door pur
geren en geforceerd braken, duizenden in shock doen sterven. Men be-
handelde zelfs buikvliesontstekingen met aderlaten. Dupuytren had als 
aanhanger van Broussais nog veel meer venesecties toegepast dan an
dere chirurgen, wat zeker naast de febris nos comiahs aan de grote morta
liteit in zijn ziekenhuis heeft bijgedragen. 

Het proberen van geneesmiddelen waaraan men twijfelde, werd 
door velc gedaan, maar in de regel zonder statistiek. Hahnemann had in 
1820 het uit de bekende koortsbladeren van de kinoplant geisoleerde 
kinine zelf geshkt en toen gemerkt dat hij zich voelde alsof hij koorts 
had. Door generalisatie van dit ene door niets geverifieerde experiment 
concludeerde hij tot zijn « similia similibus », de slagzin van de homo-
eopathie; zijn hoge verdunningen voerde hij pas later in. 

Dit is de enige van de vele kritiekloos generaliserende systeemtheo-
rieen van voor en na 1800, die is blijven bestaan. De meeste andere 
van deze mode-theorieen verklaarden alle ziekten als plus of min, va-
rianten van een der verschillende nieuwe fysiologishe ontdekkingen, als 
daar zijn de sensibihteit, de spierprikkelbaarheid, het zuur-basen even-
wicht, de O2 opname, het galvaniseren of magnetiseren enz. De bijbeho-
rende therapie bestond steeds uit het corrigeren van de eventuele eenzij-
dige afwijkingen naar de norm terug. 

Maar de grote massa der geneeskundigen bleef zich geheel of groten-
deels houden aan de eeuwenoude humoraalpathologie en therapie of ge-
droeg zich in navolging van Boerhaave en Gaubius als eclectici d.w.z. 
koos uit de chaos van opvattingen datgene wat op dat moment het beste 
leek., Daartoe moest in die tijd zeker ook weer de Hippokratische genees
kunde gcrekend worden. Men ging weer veel meer, vooral in Wenen, 
gebruik maken van de hydrotherapie, koude en vochtige verbanden, goede 
voeding en dieeten, frisse lucht en aandacht schenken aan het weer, maar 
vooral reinheid en hygiene toepassen. 

Wanneer men de schrijvers uit die tijd leest. Van Geuns uit Utrecht, 
Thomassen a Thuessink uit Groningen, Ontijd uit Den Haag, Hufeland 
uit Duitsland e.a. kan men hun al enigszins moderne anatomische ziekte-
beschrijvingen veelaJ wel waarderen evenals hun redenaties over verlos
kundige moeilijkheden, maar hun ouderwetse uiteenzettingen over patho
genese en pharmacodynamie zijn voor ons moeilijk te volgen. 

Daarin had Parijs hen ook volkomen in de steek gelaten. Zoals ge-
zegd waren Laennec c.s. volkomen sccptici ten aanzien van de interne 
therapie, de tuberculose genas door de geneeskracht van het lichaam, of 
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niet. Men had meer aandacht voor zieke organen dan voor zieke mensen. 
De romantische Natuurfilosofie zag de zieke mens in zijn geheel en 

niet als een machine met zieke organen. Voor hen was een vrouw geen 
man met een baarmoeder, maar een vrouw in geheel haar wezen, 
Daarnaast had de Natuurfilosofie ongetwijfeld vreemde ideeen, maar niet 
moeilijker aanvaardbaar. voor de tijdgenoten van Goethe, dan bijv. de 
evolutieleer of de wetenschap van aangeboren afwijkingen. Geen Natuur
filosofische theorie was zo ontaard in sarre eenzijdigheid als de systeem-
theorieen dat hadden gedaan. 

Wel ongewoon was dat de geneeskunde korte tijd werd beheerst door 
een medicijnen studerende filosoof als Schelling en door dichters als No-
valis en Goethe. Volgens hen was de gehele wereld een algeest waarbij 
geest en ziel heersten over stof en lichaam. Alles was in gradaties ge-
deeld: de dode wereld, die niet dood was, de organismen, weefsels, 
ziekten enz. Door ingewandsziekten zakte men af en tot het vee, door 
rachitis tot de weekdieren. Volgens Stark, de geneesheer en vriend van 
Goethe waren ziekten parasieten met een eigen leven, volgens anderen 
was ziekte een gevolg van zonde. 

Maar ook voor Hufeland, beslist geen natuurfilosoof, was hchamehjke 
gezondheid tevens morele gezondheid, in navolging van Kant. 

Voor Mviller zijn, in 1821, medicijnen nog levende dingen, dezelfde 
Miiller in wiens kliniek later de moderne geneeskunde zal ontstaan, waar 
Virchow zal afrekenen met de laatste natuurfilosofische theorie van de 
overigeus zeer belangrijke patholoog-anatoom, Rokitansky. Meer natuur-
filosofen hebben belangrijke empirisch werk geleverd. Lenhossek, de uit-
vinder van het imponderabele bioticon, teste atropine met dierproeven. 
De uitstekende chirurg Watssmann ontwierp een driedelige levenssfeer: 
materieel lager, fysisch-chemisch in het midden, en functioned hoger en 
schreef tevens lang voor Lorenz zijn: « Ueber die Verrenkung im 
Huftgelenk ». 

Hartmann de schrijver van een natuurfilosofische pathologie is de 
grondvester van de Weense school voor psychiatrie : zijn inaugurale 
rede ging evenals bij Gaubius over het « Leid Seele » probleem. Maar 
bovendien isoleerde hij reeds in 1816 typhuspatienten in zijn ziekenhuis. 
Ook Mesmer en Gall waren uit dit klimaat afkomstig. Schonlein die een 
natuurfilosofische nosologic schreef heeft reeds in 1820-1824 in zijn kli
niek in Wiirzburg de fysische, chemische en microscopische diagnostiek 
systematisch ingevoerd. 

De vereniging van speculatief rationalisme met kritische empirie, door 
Johannes Muller en Schonlein, schiep de moderne geneeskunde van Vir-
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chow, Charcot en Pasteur, die met het boek van Striimpell in 1883 
gemeengoed van alle artsen zou worden. 

Hoe hebben Van Geuns, Thomassen a Thuessink e.a. artsen van 
de dagelijkse praktijk zonder reeele kennis van pathologie en zonder bruik-
bare therapie goede dokters voor hun patienten kunnen zijn ? Op ge-
leide van Sypkens Smit zou ik willen zeggen dat ze hun kracht zochten 
en vonden in zorgvuldige observatie van hun patienten, waarvan ze het 
verloop van de ziekten en de te verwachten complicaties kenden^ al dachten 
ze daarover in een andere taal dan de onze. Ze behandelden hun zieken 
vol Godsvertrouwen en eerbied voor de natuur, waardoor deze patienten 
zich volledig aan hen konden overgeven. 

Holten (Ov.) Nederland. 
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