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Narcose: de stand van zaken in Nederland rond de eeuwwisseling 
1900 

Marten VAN WIJHE 

Anaesthesia is for the surgeon, who can operate 
peacefully, the patient having the pain and the sickness 
later. 

G.B. Shaw in The doctor s dillema {]<)] 1) 

INLEIDING 

Aan het einde van de negentiende eeuw waren er vier middelen waarmee het mogelijk 
was een narcosetoestand teweeg te brengen. Ether (diethylether) was al sinds de 
zestiende eeuw bekend, maar pas sinds 1846 praktisch in gebruik ais anestheticum. 
Chloroform (trichloormethaan) werd in 1831 ontdekt en vanaf 1847 overal ter wereld 
aangewend ter behandeling van de pijn bij chirurgische operaties en bij bevallingen. 
Van ethylchloride en lachgas (stikstofoxyduul) was bekend dat zij als narcosemiddel 
gebruikt konden worden, echter met gebruik van meer technische apparatuur dan ether 
of chloroform, waarvoor een zakdoek volstond. 

DE TOESTAND ROND 1900 

Veiligheid was een belangrijk thema; in de eerste halve eeuw dat narcose mogelijk 
was waren er veel ongelukken gebeurd, waarvan de aanleiding vaak niet begrepen 
werd. Ogenschijnlijk gezonde personen werden plotseling grauw tijdens de narcose 
en overleden, zonder dat resuscitatiepogingen mochten baten. De emst van de operatic 
speelde beslist geen rol bij het levensgevaar, vaak betrof het "onschuldige" ingrepen 
zoals nagelverwijdering of een oppervlakkige huidtumorexcisie. Er ontstond een 
levendige discussie en onenigheid in medische kringen betreffende de relatieve 
veiligheid van de gebruikte narcosemiddelen. Ook officigle rapporten van de overheid 
brachten geen einde aan de polemiek (1). 

Het werkingsmechanisme van narcosemiddelen was onbegrepen, zodat het niet 
mogelijk was een causale verklaring voor de neveneffecten te leveren. Van clinici zijn 
er geen schriftelijke sporen te achterhalen waaruit blijkt dat zij zich hiermee 
bezighielden. In het laboratorium werd met name door fysiologen wel onderzoek 
gedaan naar de werkingsmechanismen. Claude Bernard wees op de reversibele 
coagulatie van eiwitten in zenuw- en spierweefsel, die hij waamam bij in-vitro-
dierproeven (2). Meyer en Overton stelden vast dat de werkzaamheid van een 
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anaestheticum samenhing met het vetoplosbaarheidsquotignt. Zij veronderstelden dat 
anaesthetica hun werking hebben via de lipidestructuren van cellen (3). De "cellulaire 
asfyxie" was een theorie die het meest aangehangen werd. Verwom had op grond van 
foutief geinterpreteerde dierproeven geconcludeerd dat het aannemelijk was dat de 
celmembraan een rol speelde bij de werking van anaesthetica (4). Voor de praktische 
toepassing had dit alles echter geen enkel belang. 

VEILIGHEID 

Chloroform kon plotse dood in de beginfase van de narcose veroorzaken, terwijl ether 
meer postoperatieve longontstekingen leek te veroorzaken. De beide middelen hadden 
hun voor- en tegenstanders, die elkaars standpunten met vuur en verve bestreden. 
Onduidelijk was of de ongelukken te wijten waren aan verontreinigd anaestheticum, 
zoals sommigen beweerden, terwijl analyse dit nimmer bevestigde. De specifieke 
effecten op de slijmvliezen en op de hartspier waren onduidelijk, evenals het mogelijk 
bestaan van idiosyncrasie, een specifieke toestand waardoor bepaalde mensen het 
middel niet verdroegen. Van de in gebruik zijnde toedieningwijzen was wel duidelijk 
dat de concentratie van het toegediende middel niet nauwkeurig te bepalen was, zodat 
onervaren narcotiseurs onbedoeld teveel konden toedienen. De Hyderabad-
commissies van de Britse overheid waren in 1888 en 1889 tot de conclusie gekomen 
dat het probleem van de plotse hartdood in de longen gezocht moest worden. De 
commissie werd voorgezeten door E. Lawrie, die in navolging van zijn leermeester 
Simpson in Edinburgh, een groot voorstander was van het gebruik van chloroform. 

Al met al was het rond de eeuwwisseling voor de gewone burger en medicus 
practicus volstrekt onduidelijk waar het gevaar school, wat opereren en geopereerd 
worden tot een angstige gebeurtenis maakte. 

PLAATSELIJKE VERDOVING, EEN ALTERNATIEF? 

Plaatselijke verdoving was sinds 1884 bekend, toen Koller cocaine in de medische 
praktijk introduceerde, maar was geen altematief voor grotere ingrepen. Slechts kleine 
gebieden, zoals de conjunctiva van het oog, of de huid rond een tumor of wond 
leenden zich hiervoor. In 1900 had August Bier in Berlijn de aanzet gegeven tot het 
verdoven van het onderlichaam door cocainisering van het ruggenmerg. Hij spoot 
middels een lumbaalpunctie cocaineoplossing in de liquor cerebrospinalis, wat een 
volkomen verdoving en machteloosheid van het onderlichaam veroorzaakte. De 
eersten op wie hij deze methode probeerde waren zijn assistent Hildebrandt en hijzelf 
In de daaropvolgende jaren werd het ook in andere Europese landen geprobeerd, 
echter ook deze techniek ging geregeld gepaard met een dodelijk verloop, die aan de 
verdooftechniek toegeschreven moest worden. De pathofysiologie van de 
gebeurtenissen die tot de dood leidden waren net als bij de algehele narcose 
onduidelijk. 
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DE EERSTE VOLTIJDS NARCOTISEUR 

Theodoor Hammes, de eerste Nederlandse auteur van een leerboek de narcose 
betreffende zag chloroform als het meest gevaarlijke middel, gevolgd door ether, 
chloorethvl en lachgas (5). Hij beschrijft het verloop van een anesthesie zeer 
gedetailleerd, zodat wij goed inzicht krijgen in hoe het destijds toeging: 

De patiente was een gehuwde dame van 30 jaar. waar cholecystectomic werd gedaan (19 
Dec, '03) wegens cholelithiasis. Patiente had een tengeren bouw. wat debiel. overigens 
gezond, niet bovenmate zenuwachtig. Het hart en de longen vertoonden geen 
afwijkingen. In de urine was geen eiwjt, geen suiker en geen galkleurstoffen. (Bij 
operatic bleek een steen den ductus cysticus af te sluiten). Laryngo-pharyngeale 
afwijkingen ontbraken, geen icterus bestond. Patiente was nooit te voren genarcotiseerd. 
Den dag der operatic was patiente vrij kalm en zag niet tegen de narcose op. 
Principieel begin ik elke chloroformnarcose uiterst langzaani en voorzichtig onder 
nauwiettendebewakingvaneventueleverschijnselen, Dechloroformkapwasdievolgens 
Skinner-Esmarch, overtrokken met dun tricot 

In 7 minuten was met 4 1/2 cc chloroform een lichle tolerantie bereikt zonder enige 
exaltatie. noch motorisch, noch verbaal. Dc cornea retlex was juist verdwenen, de 
spieren ontspannen, de gclaatskleur uitniuntend, de pupillen matig nauw. goed 
reagerend, de ademhaling ru.stig en regelmatig, 
Bij schattmg I a 1 1/2 minuut later, de operatic was nog niet begonnen, patiente was nog 
in lichte tolerantie, trad een collaps op. De oogen gingen half open, dc gclaatskleur werd 
vaalbleek, de buibi lagen diep, de pupillen waren maximaal, wijd. zonder reaktie, de 
kaak volkomen slap, de pols niet te voelen, dc respiratic was uiterst oppervlakkig 
Denkende aan de bekende, meest letaal verlopende. syncope in het begin der chloroform 
narcose, vreesde ik natuurlijk het ergste. Ik nam de kap af en gaf oogenblikkelijk twee 
kampheraetherinjecties. Kampheraether en een uitgekookt injectiespuitje draag ik bij 
elke chloroform narcose steeds tot gebruik gereed bij mij, zoodat zoo goed als geen tijd 
verliep tusschen het herkennen van den collaps en het injiceeren van den hartprikkel. 
Bijna dadelijk, misschicn na 5-10 seconden was dc pols weer voelbaar. dc pupillen 
werden wat minder wijd. reagcerden zvvak Langzamerhand werd de pols steeds 
duidelijker, de ademhaling dieper, de pupillen nauwer en sterker reageerend, de kleur, 
hoewel zeer langzaani, bcter. Patiente was weer in zeer lichte tolerantie, evenals voor de 
catastrophe, alleen de gclaatskleur was niet zoo mooi, en de pols was kleiner en weeker. 
De ademhaling heeft geen oogenblik stilgestaan, wel is zij uiterst oppervlakkig geweest. 
Ik staakte de toediening van chloroform en onderhield verder een lichte tolerantie met 
aether, gedruppcld op de chloroformkap. Dc operatic werd begonnen, alles ging goed; 
de patiente was rustig. Na ongeveer een hal f uur vroeg de operatcur of ik patiente dieper 
kon narcotiseeren. Ik nam de proef en druppelde uiterst voorzichtig 10 a 15 druppels 
chloroform op de kap. De pols werd weer slecht, weldra weer onvoclbaar. Na een 
kamt<;raetherinjectie ging ook dit voorbij. De pols blecf gedurend het gcheele verloop 
der narcose zeer week, klein en traag (ongeveer 50 in de minuut). Wegens den slechten 
pols gaf ik later nog eens kamferaetherinjectie en tegen het einde der operatic kreeg 
patiente een inspuiling van physiologische zout solutie, die in bed nog eens herhaald 
werd Tegen het bijkomen braakte patiente gal. 

De operatic had 1 1/2 uur geduurd. dc narcose 10-15 minuten langer. In het geheel was 
verbruikt 5 cc chloroform en 90 gram aether. De urine, den volgenden dag per catheter 
ontlast, bevatte geen eiweit. geen suiker, geen galkleurstotTen. De patiente ondervond 
subjectief als nawerking niet meer dan wat iemand gewoonlijk na een goede narcose 
ondervindt. 
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Vanuit de verklaring der narcose met het "cellulaire asfyxie" model zag Hammes de 
kamferether als een tegengif dat het hart weer stimuleerde. Met fysiologisch-
zoutinspuitingen onderhuids beoogde hij de chloroform in het lichaam van de patient 
te verdunnen. Opvallend in het bovenstaande citaat is de grote nauwkeurigheid 
waarmee Hammes zijn patiente in de gaten houdt, met name de reacties van pupillen 
en pols. Bloeddrukmeting was door RivaRocci beschreven in 1896 maar werd 
kennelijk niet voldoende belangrijk geacht om routinematig in de operatiekamer toe 
te passen. Meiss, een Leids chirurg die in 1925 een dissertatie schreef over narcose 
met lachgas, zei ten aanzien van het mogelijk vroeg herkennen van shock (6): 

. . zclfs als men het ontstaan van shock zou kunnen aantonen voordat de klinische 
verschijnselen dat doen... zou het nodeloze en dus schadelijke onrust in de operatiekamer 
veroorzaken. De consekwentie zou namelijk zijn dat de anaesthesist een intraveneuze 
infusie van Bayliss oplossing zou willen geven 

De narcotiseur van rond de eeuwwisseling moest het dus hebben van de nauwkeurige 
observatie van de direct klinisch herkenbare lichamelijke tekens. 

Ten aanzien van de ademweg adviseerde Hammes deze te ondersteunen door de 
onderkaak naar voren te houden (Eschmarch-manoeuvre), eventueel de tong met een 
tang naar voren te trekken. Hinderlijk slijm in de keel diende weggezogen te worden. 
Als de ademweg erg geobstrueerd was diende men de patient lichter te maken en te 
laten braken. Hammes beschrijft hoe dat in zijn werk ging: 

Wanneer een patient gaat braken, moet onmiddellijk een eventueel naar voren gehouden 
kaak worden losgelaten om de epiglottis de gelegenheid te geven den aditus laryngis af 
te sluiten, De chloroform toediening wordt even gestaakt; 't hoofd van den patient wordt 
ondersteund en opzij gedraaid, liefst van den operateur af 

Erkende postoperatieve gevolgen van de narcose waren: onwel zijn, vooral na 
chloroform, kwellende dorst, braken, albuminuric, laryngopharyngitis, vettige 
degeneratie van lever en nieren, pneumonic, en dermatitis op de plaats van de 
chloroformkap. 

VERDERE ONTWIKKELINGEN 

Twee decennia later verscheen er in 1928 in Leiden het boekje Narcotica, waarmee 
narcosemiddelen en hun toedieningwijze bedoeld waren (7). Het was geschreven door 
medewerkers van het Rijksfarmacotherapeutisch instituut en bedoeld als praktische 
richtlijn. 

Naast de gebruikelijke langzame inleidingmethode beschreef men ook de 
asfyctische "maniere forte", met hoge etherdampconcentratie en met uitsluiting van 
lucht. De chloroform of ether werden toegediend door middel van druppels uit een 
speciaal ontworpen flesje (zie illustratie). In sommige klinieken was men gaan werken 
met aether-, chloroform- en alcoholmengsels in een poging maximaal effect en gemak 
te combineren met minimaal gevaar. Deze mengsels werden in verschillende 
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verhoudingen gegeven: 1:2:3,1:3:1,3:1:12 en nog andere. Er zijn geen studies gedaan 
om de beweerde superioriteit te onderbouwen of met elkaar te vergelijken. 

Ten behoeve van een rustiger verloop van de inleiding en het verminderen van 
slijmproductie in de keel adviseerde men mortlne en scopolamine intramusculair toe 
te dienen enige tijd voor de operatic. 

Er zijn meerdere bronnen die bevestigen dat deze technieken vooral buiten de 
grote klinieken tot in de zestiger jaren in gebruik zijn geweest (8). 

Tongtang, kap overtrokken met gaas en druppclflesje (met dank aan Museum Boerhaave, Leiden) 

DE LACHGASNARCOSE VOLGENS ZAAIJER 

Een bijzondere plaats neemt het gebruik van lachgas in. Het werd in de negentiende 
eeuw niet gebruikt vanwege het simpele feit dat het in Nederland niet rechtstreeks te 
verkrijgen was. De hoogleraar Stokvis had het gebruik als "asfycticum" afgeraden, 
zodat er geen behoeffe bestond om chloroform en ether te vervangen door lets 
ingewikkelder en mogelijk nog gevaarlijker. 

De Leidse chirurg Zaaijer kon intrathoracale operaties net als andere chirurgen niet 
uitvoeren gebruikmakend van de bestaande narcosetechnieken. Hij zag in dat de 
longen ontplooid dienden te blijven na opening van de thorax. Gebruikmakend van 
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het werk van Sauerbruch met onderdrukkamers en van Tiegel met overdruksystemen, 
ontwikkelde hij een eigen narcosetoedieningapparaat dat voorzag in zuurstof- en 
lachgastoediening, waar ether aan toegevoegd kon worden. In de heelkundige kliniek 
van het Leids academisch ziekenhuis zou het de standaard narcosetechniek worden. 
De inleiding werd ingezet met 100% lachgas, als er cyanose ontstond werd er 3-10% 

Chloroformdruppeltlesje (met dank aan Museum Boerhaave, Leiden) 

zuurstof toegevoegd. De huid van de operatieplaats werd geinfiltreerd met 
procaineoplossing; de huidincisie kon twintig minuten na het begin van de inleiding 
gezet worden. Indien spierrelaxatie gewenst was werd ether bijgegeven. De techniek 
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vereiste deskundigheid en ervaring, die men buiten de Leidse kliniek niet had 
waardoor de toepassing van de lachgasnarcosetechniek tot Leiden en enkele 
ziekenhuizen waar Zaaijer's leerlingen werkten beperkt bleef Internationale 
erkenning was er voor Zaaijer toen hij in 1929 uitgenodigd werd om in Londen de 
prestigieuze Hunterian lecture te geven over de door hem ontwikkelde operatic- en 
narcosetechniek (9). 

BESCHOUWING 

Zoals eerder genoemd heef̂  de plaatselijke verdoving rond de eeuwwisseling 
nauwelijks een rol gespeeld. Alhoewel duidelijk was dat toepassing van plaatselijke 
verdovingstechnieken veiliger waren dan algehele was het gebruik ervan toch te 
bewerkelijk om algemene ingang te vinden. In Leiden was men vanaf 1892 
liesbreukchirurgie onder plaatselijke verdoving gaan verrichten, met een opmerkelijke 
daling in de peri-operatieve mortaliteit als gevolg. Het aantal liesbreukoperaties nam 
vervolgens flink toe. Na de mislukte pogingen zuike operaties onder spinale 
anesthesie te verrichten heef̂  uiteindelijk het gebruik van lachgas het gewonnen; het 
werkte het vlotst en was het meest veilig. In de meeste ziekenhuizen zal men de 
etherkapnarcose zijn blijven gebruiken. Een belangrijke reden voor dit schijnbaar 
conservatisme zal het feit geweest zijn dat de narcose een onbetekenend onderdeel 
van de chirurgische ingreep vormde. De uitvoering werd overgelaten aan een 
verpleegkundige of assistent arts. In de heie periode praktiseerden 5 artsen als 
specialist in de narcose (narcologen). 

Samenvattend is er in Nederland weinig gewijzigd in de eerste helft van de 
twintigste eeuw nadat Hammes de toon gezet had in zijn Leerboek. De toepassing van 
de narcose is een fraai voorbeeld hoe traag nieuwe kennis in de medische praktijk kan 
doordringen. Een eenzame uitzondering hierin was Zaaijer, die op grond van eigen 
wetenschappelijk onderzoek een narcosetechniek ontwikkelde. Na de Tweede 
Wereldoorlog zou de Anglo-saksische invloed de beoefening van chirurgie en 
anesthesie voUedig veranderen. 

Academisch Ziekenhuis Groningen 
Posthus 30.001 
NL-9700 RB GRONINGEN 
Nederland 

REFERENTIES 

1. Sykes S., Essays on the first hundred years of anaesthesia. III Edinburgh, Churchill Livingstone, 
1982. 

2. Bernard C, Lemons sur les anaesthisiques et sur lasphyxie. Paris, Balliere, 1875. 
3. Overtone E, Studien Uber die Narkose. 1901 (reprint: Studies of Narcosis. Wood Library 1991) 
4. Verwom M., Narkose. Jena, Fisscher, 1912. 



116 M. VAN WIJHE 

5. Hammes T., Leerboek der Narcose Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1906, 
6. Meiss W C , De Lachgas Narcose in de Hcelkunde. Thesis Leiden. 1925 
7. Itallie L. van. Storm van Leeuwen W,, Arrias E,. Narcotica, Leiden. Sijthoff, 1928, 
8 Wijhe M, van, Quak L,, The St. Elisabeth's Hospital, anaesthetic considerations. In: Fink RB,, 

Morris L E., Stephen C.R,, The History of Anaesthesia, Proceedings Third International Symposium. 
Wood Library 1992. 

9. Wijhe M van. From Stupefaction to Narcosis. Thesis Leiden, 1991. 


