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WAT IS KRAAMVROUWENKOORTS EN HOE VERLOOPT DE “ZIEKTE”? 

 

Kraamvrouwenkoorts is een ziekte die in vroegere tijden onder vrouwen veel voor-

kwam na de bevalling, en die vaak dodelijk was. Eerst krijgen de getroffen vrou-

wen last van hoge koorts. Daarna krijgen ze erge dorst. Vervolgens krijgen ze een 

lage en snelle (maar vaak zwakke) pols. Een paar dagen later verschijnen er paars-

blauwe vlekken op de huid. Bij autopsie blijkt dan dat alle organen zijn ontstoken 

en dat overal haarden met pus zitten. 

 

In de 18e en 19e eeuw wist men zich tijdenlang geen raad met deze “ziekte”. De 

zogenaamde ontdekker van de kraamvrouwenkoorts, Ignác Fülöp (of: Ignaz Phil-

lip) Semmelweis (geboren te Boeda op 1 juli 1818 – overleden te Wenen op  

13 augustus 1865), was een Hongaarse arts in het Keizerrijk Oostenrijk. Semmel-

weis kwam in 1844 werken bij het Allgemeines Krankenhaus in Wenen. Het was 

een nieuw academisch ziekenhuis met twee kraamafdelingen.  

Op de ene afdeling werden vroedvrouwen opgeleid, op de andere onder leiding 

van dr. Johan Klein werden medische studenten in de verloskunde bekwaamd. 

Kraamvrouwenkoorts was een veelvoorkomende ziekte waaraan tot wel 25% van 

de kraamvrouwen in ziekenhuizen in die tijd overleed. Alleen diegenen die zich 

Kraamvrouwenkoorts is een ziekte, die in het verleden ook in 

Eemnes voorkwam. Nog steeds wordt er gesproken over het onheil 

dat deze ziekte aanrichtte in 1878 en 1879. Zeker 5 families 

overkwam het trieste lot dat de vrouw beviel van een kind (hetzij 

levend, hetzij levenloos) en dat de moeder èn het kind kwamen te 

overlijden. In dit artikel probeer ik uit te leggen wat de ziekte is, wie 

de ontdekker van de ziekte is, hoe het ontstaat en wat men er 

tegenwoordig tegen kan doen. Ik wil ook ingaan op de situatie in 

Eemnes in 1878 en 1879. 

EIND 1878 EN BEGIN 1879 

Kraamvrouwenkoorts in Eemnes  
MICHEL MAJOOR 
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ziekenhuis. Tussen 1850 en 1856 werkte hij in een ander ziekenhuis in Boeda-

pest, waar hij met zijn bij studenten en staf impopulaire methode - herhaaldelijk 

wassen in bleekwater is pijnlijk - het sterftecijfer beneden de 1% wist te krijgen, 

terwijl dat in zijn vroegere ziekenhuis te Wenen opliep tot wel 34% in 1860. Tot 

op dat moment had Semmelweis nooit iets gepubliceerd over zijn bevindingen, 

omdat hij opzag tegen schrijven in wetenschappelijk Duits. Zijn publicatie  

Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers in 1861 werd 

door zijn vakgenoten slecht ontvangen. Semmelweis reageerde met persoonlijke 

aanvallen waarin hij de medici voor moordenaars uitmaakte. In 1865 kreeg hij een 

mentale inzinking en niet lang daarna stierf hij op 47-jarige leeftijd aan bloedver-

giftiging van een wond die hij bij een onderzoek opliep. Semmelweis bleek bij 

lijkschouw te lijden aan een vorm van hersenvliesontsteking of meningitis die zijn 

hersenen ernstig aangetast had. 

 

Het duurde echter nog tot rond 1890 en tot na de ontdekking van de bacterie door 

Louis Pasteur voordat Semmelweis’ methode de nodige theoretische onderbou-

wing kreeg. Het was Joseph Lister die Semmelweis postuum de eer gaf die hem 

toekwam. 

Het had alles te maken met hygiëne. In Semmelweis' tijd was de oorzaak van de 

kraamvrouwenkoorts nog onbekend. Hij ontdekte in 1847 dat hygiënische maatre-

gelen bij artsen het voorkomen van de ziekte sterk verminderden. Semmelweis' 

ontdekking maakte dat grote vorderingen konden worden gemaakt inzake de be-

strijding van kraamvrouwenkoorts door een preventieve aanpak, zoals het desin-

fecteren van de handen. Het duurde echter nog vele jaren voordat alle artsen en 

andere zorgverleners die bij een bevalling betrokken waren zich door de nieuwe 

inzichten lieten overtuigen. De Fransman Nizier Anthelme Philippe (1849-1905) 

heeft hiertoe bijgedragen. Hij promoveerde in 1884 tot doctor in de geneeskunde 

met het proefschrift Principes der hygiëne bij zwangerschap en bevalling. 

 

Er was toen nog niet bekend dat de ziekte werd veroorzaakt door de groep-A-

streptokokbacterie, de meest agressieve streptokok voor de mens, die zich vaak be-

vindt op de handen van de arts als die ermee in aanraking was geweest. Enkele an-

dere voorbeelden van deze besmettelijke infectieziekte zijn wondroos, longontste-
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geen thuishulp konden veroorloven, 

bevielen in het ziekenhuis. De bestaan-

de theorie schreef kraamvrouwenkoorts 

toe aan “door de lucht overgedragen, 

aardse, jaargetijde-afhankelijke, rotten-

de organische stoffen”.  

Patiënten werden op verschillende da-

gen tot de beide kraamafdelingen toe-

gelaten. De sterfte op de vroedvrou-

wenafdeling was een factor 4 lager dan 

die op de academische opleiding. Sem-

melweis concludeerde hiermee dat de 

jaargetijde-afhankelijke verklaring niet 

kon kloppen. 

 

Na het verwerpen van een aantal ande-

re hypothesen (overbezetting, dieet, 

ventilatie, vuil linnengoed, wierook van 

de priester) kwam Semmelweis uitein-

delijk op het goede spoor. Kolletschka, een vriend, patholoog-anatoom en collega 

van Semmelweis, kreeg door een verwonding met een ontleedmes symptomen die 

dezelfde waren als die zich bij kraamvrouwenkoorts voordeden: rood rondom de 

wond, hoge koorts, gezwollen onderbuik, pijn, rode strepen, een versnelde pols, 

delirium en ten slotte de dood. Na dit voorval en omdat de kraamzaal door de me-

dische studenten bezocht werd aansluitend op anatomiecolleges, veronderstelde 

Semmelweis dat "lijkstof" in de bloedsomloop de boosdoener zou kunnen zijn. 

Hij verlangde dat iedereen zijn handen in bleekwater zou wassen voordat er on-

derzoek op de kraamzaal gedaan zou worden. Halverwege 1847 daalde de sterfte 

van 18% in mei tot onder de 1% in augustus. 

 

Vanwege Semmelweis' liberaal-politieke sympathieën tijdens een revolutiepoging 

in 1848 werd hij ontslagen, maar in feite vanwege rancune van zijn chefs in het 

Dr. Semmelweis. 
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king en buikvliesontsteking. Ook tegenwoordig worden zwangere vrouwen nog 

met enige regelmaat besmet waardoor kraamvrouwenkoorts ontstaat. Meestal komt 

dit door onvoldoende hygiëne van gezondheidsmedewerkers, of doordat de zwan-

gere zelf draagster is van groep-A-streptokokken in de darm. 

EN NU NAAR DE SITUATIE IN EEMNES IN DE JAREN 1878-1879. 

 

In die tijd was er een genees-, heel- en verloskundige (chirurgijn) in Eemnes en dat 

was dr. Bart van Ommeren, geboren op 6 juni 1812 in het plaatsje Ingen in de ge-

meente Maurik (Gelderland) en overleden op 22 december 1886 in Eemnes. Hij 

was gehuwd op 30 juni 1841 te Utrecht met Hendrika Aletta van der Biezen, ge-

boren ca. 1799 te Utrecht en overleden 18 september 1861 te Eemnes. Dr. Van 

Ommeren was chirurgijn in het leger vanaf 1835 en geneesheer, heel- en vroed-

meester te Eemnes vanaf 1841 tot aan zijn dood in 1886. Hij was de opvolger van 

dr. Mattheus Bell. 

 

In de geneeskundige verslagen van de gemeente Eemnes over de periode van 

1875 tot 1879 worden de toen heersende besmettelijke ziekten vermeld, waaron-

der de mazelen. Uit de geneeskundige verslagen sinds 1872 blijkt dat kraamvrou-

wenkoorts niet als een besmettelijke ziekte werd gezien, en dus als zodanig ook 

niet in deze verslagen voorkwam. Daarom is er helaas niets meer bekend over 

voorgekomen gevallen van kraamvrouwenkoorts in Eemnes dan alleen via monde-

linge overlevering. 

 

Indertijd (HKE 1995 jaargang 17 num-

mer 3) is er in een artikel over de fami-

lie Seldenrijk geschreven over het on-

heil dat de kraamvrouwenkoorts toen 

in Eemnes aanrichtte. Familieleden ver-

telden het overgeleverde verhaal: 

“Moeder Everdina Meerveld werd 

slachtoffer van de kraamvrouwen-

koorts.  Volgens onze famil ie -

overlevering was het virus overgebracht 

 

Uit de Gooi- en Eemlander van 8 maart 1879 
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Tekst op de grafsteen van dr. Van Ommeren op 
de Algemene Begraafplaats aan de Laarderweg. 

H.A. van OMMEREN 

Geb. Van den BIEZEN 

Overleden 18 September 1861 

B. van OMMEREN 

Geb. 6 Juni 1812 

Overl. 22 Dec. 1886 

in leven gedurende 45 jaren 

genees heel en verloskundige 

te Eemnes 

J. de Groot 

na 38 jarige trouwe dienst 

als huishoudster 

in den ouderdom van 54 jaren 

overleden 

den 2 Maart 1879 

door de huishoudster van de Eemnesser 

geneesheer, mevrouw Jannetje de 

Groot. Dr. Van Ommeren heeft achter-

af bekend dat hij het had kunnen we-

ten. Verschillende vrouwen in Eemnes 

werden slachtoffer van deze kraam-

vrouwenkoorts”. Jannetje de Groot was 

38 jaar lang de trouwe huishoudster 

van dr. Van Ommeren. Zij werd gebo-

ren in Baarn op 24 december 1824 en 

is overleden op 2 maart 1879 te Eem-

nes. Zij is samen met dr. Van Omme-

ren en zijn vrouw begraven op de Alge-

mene Begraafplaats aan de Laarderweg 

te Eemnes.  

 

Voor zover bekend werden in 1878 en 

1879 vijf Eemnesser gezinnen getroffen 

door kraamvrouwenkoorts. Van twee 

gevallen weten we dit zeker door over-

levering in de familie (Seldenrijk en 

Van Klooster), van de drie andere ge-

vallen is het hoogstwaarschijnlijk dat 

de vrouwen aan de kraamvrouwen-

koorts zijn overleden.  

 

Of de kinderen òòk aan de symptomen 

van kraamvrouwenkoorts zijn overle-

den is niet zeker. Ook daarover staat 

helaas niets vermeld in de geneeskun-

dige verslagen van Eemnes over de pe-

riode van 1875 tot 1879. 
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RIJKJE VAN WIJK-ROKEBRAND 

 

Het eerste geval betrof de familie Van Wijk-Rokebrand. Dit gezin woonde in Eem-

nes op de Meentweg 5. Op 18 december 1878 beviel Rijkje Rokebrand (geboren 

Blaricum 21 november 1838), de vrouw van Izaak van Wijk, op 40-jarige leeftijd 

van een zoon genaamd Dirk van Wijk. Enkele dagen later, op 20 december stierf 

het jonge kind, pas 2 dagen oud. Een maand later overleed ook de moeder, op 15 

januari 1879, 40 jaar oud, en bleef de vader als weduwnaar met 6 (jonge) kinde-

ren achter. 

 

 

HENDRICA EEK-VAN DEN TWEEL 

 

Everdina Seldenrijk-Meerveld (1846-1879), 
slachtoffer van de kraamvrouwenkoorts. 

Overlijdensadvertentie van Everdina Seldenrijk-
Meerveld: 
Uit de Gooi- en Eemlander van 8 maart 1879 
  
Dankbetuiging van de familie Seldenrijk: 
Uit de Gooi- en Eemalnder van 22 maart 1879 
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Het tweede geval betrof de familie Eek-

van den Tweel. Dit gezin woonde in 

Eemnes op de Meentweg 55. Op 21 fe-

bruari 1879 beviel Hendrica van den 

Tweel (geboren Nijkerk 7 november 

1839), de (tweede) vrouw van boer en 

wethouder Lumen Eek, op 39-jarige 

leeftijd van een doodgeboren kind. En-

kele dagen later, op 23 februari stierf 

ook de moeder, 39 jaar oud, en bleef de 

vader (voor de 2e keer) als weduwnaar 

met 4 (jonge) kinderen achter. Het ziet e r 

naar uit dat weduwnaar Lumen Eek in 

zijn 1e huwelijk ook al zoiets had mee-

gemaakt: zijn eerste vrouw Heintje Tol-

boom beviel op 6 augustus 1868 van 

een dochter genaamd Heintje Eek. 

Heintje Tolboom overleed tijdens de 

bevalling op 6 augustus, nog maar 31 

jaar oud. Dochtertje Heintje overleed op 

22 augustus 1868, pas 16 dagen oud, 

haar vader achterlatend met één doch- ter 

van ruim één jaar oud. Of dit sterfgeval met de kraamvrouwenkoorts te maken 

had, is niet bekend. 

 

 

EVERDINA SELDENRIJK-MEERVELD 

 

Het derde geval betrof de familie Seldenrijk-Meerveld. Dit gezin woonde in Eem-

nes op de Wakkerendijk 244-246. Op 4 maart 1879 beviel Everdina Meerveld 

(geboren Amersfoort 7 augustus 1846), de vrouw van Pieter Seldenrijk, op 32-

jarige leeftijd van een zoon genaamd Gijsbertus Hermanus Seldenrijk. Enkele da-

gen later stierf de jonge moeder, op 6 maart 1879, pas 32 jaar oud. Op 14 maart 

Bidprentje van Nelletje van Isselt-van Leer 

(1850-1879), slachtoffer van de kraamvrou-

wenkoorts. 
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overleed ook zoontje Gijsbertus Her-

manus, pas 10 dagen oud, en bleef de 

vader als weduwnaar met 1 (jong) kind 

van anderhalf jaar oud achter. Weduw-

naar Pieter is nooit hertrouwd, en zijn 

enige kind is ruim 96 jaar oud gewor-

den. 

 

 

NELLETJE VAN ISSELT-VAN LEER 

 

Het vierde geval betrof de familie Van 

Isselt-van Leer. Dit gezin woonde in 

Eemnes op de Wakkerendijk 202-204. 

Op 7 april 1879 beviel Nelletje van 

Leer (geboren Eemnes 16 juli 1850), de 

vrouw van schoenmaker Cornelis van 

Isselt, op 28-jarige leeftijd van een 

zoon genaamd Willem van Isselt. Drie 

dagen  later, op 10 april stierf de jonge 

Teunis van Klooster (1850-1882), boer op 

“De Sukerkist”. Zijn vrouw Mietje Stalen-

hoef was slachtoffer van de kraamvrouwen-

koorts. 

Mietje van Klooster-Stalenhoef (1850-

1879), slachtoffer van de kraamvrouwen-

koorts 
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moeder, pas 28 jaar oud, en het zoontje Willem overleed op 20 april 1879, net 

een paar weken oud. Vader Cornelis bleef als weduwnaar met 1 (jong) kind van 

ruim één jaar oud achter. Hij hertrouwde in 1881 met Rutje Elders. Uit dit huwe-

lijk zijn nog 6 kinderen geboren. 

 

 

MIETJE VAN KLOOSTER-STALENHOEF 

 

Het vijfde geval betrof de familie Van Klooster-Stalenhoef. Dit gezin woonde in 

Eemnes op de Wakkerendijk 116. Op 8 april 1879 beviel Mietje Stalenhoef 

(geboren Soest 24 mei 1850), de vrouw van Teunis van Klooster, op 28-jarige leef-

tijd van een zoon genaamd Isaak van Klooster. Een week later, op 15 april stierf de 

jonge moeder, pas 28 jaar oud, en het zoontje Isaak overleed op 6 mei 1879, net 

een maand oud. Vader Teunis bleef als weduwnaar met 1 (jong) kind van ander-

half jaar oud achter. Hij hertrouwde in 1880 met Tijmetje Hilhorst. Toen zij hal-

verwege haar zwangerschap was in februari 1882 overleed Teunis van Klooster 

plotseling, op ruim 31 jarige leeftijd en liet hij nu een zwangere weduwe achter. 

Vier maanden later beviel zij van een gezonde zoon genaamd Anthonius Petrus 

van Klooster. Tijmetje is zelf nooit hertrouwd, en haar kind Teus werd maar liefst 

88 jaar oud. 

 

 

EINDCONCLUSIE 

 


