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CLYSTEREN , vergeten therapie ? 
.=============================== 

Dr. Yvan DE GRAVE I 

LOCUS STANDI CLYSTERII 

Om te vermijden dat we naast elkaar zouden praten past het te 

beginnen m~t enkele bepalingen en begripsomschrijvingen. 

Volgens VAN DALE 2 is een KLISTEER-KLYSTEER een darmspoeling en 

een KLISTEERPOJ-.1P het instrum'ent. De vloeistof zelf heeft geen 

.afzonderlijke naam. Deze omschrijving geeft geen uitdrukking aan 

het medisch karakter, want elke vloeistof die in de da~m , werd in

gevoerd zou aan deze bepaling of omschrijving beantwoorden. 

Volgens PINKHOF is een CLYSOPOMP een toestel of apparaat waar -
3 

mede een CLYSMA wordt toegediend , ; hieruit ·kunnen we gerede aflei-

den dat deze auteur onder de term CLYSTEER de handeling of de me

dische act verstaat waarbij het CLYSJ-.ffi of het geneesmiddel-vloeistof 

in de endeldarm wordt inge~oerd. 

In hun ~ vierdelig en van vier supplementen voorziene - Groot (!) 
~ 

Woordenboek der Geneeskund~ slagen onze noorderburen H.R.M. DE HAAN 

en W.A.L. DEKKER er in veel synoniemen op ·te sommen, doch geen be -

palingen te geven; dat komt niet zo weledel geleerd over . 

Tenslotte zijn wij onze wijsheid gaan zoeken bij DORVAULT . 
5 

Onder CLYSTEREN of LAVEMENTEN worde verstaan: een magistraal (a) 

vloeibaar(b) medicyn(c) bestemd om langs rectale(d) weg in het co

lon te worden ingevoerd bij middel van een spuit(e). Het is elgen

lijk een vorm van een inspuiting: een intestinale of rectale injecti€ 

Het hoofdbestanddeel van een lavement of clysteer is een waterige 

oplossing die door vermenging of mixio~ in oplossing brengen of 

solutio~ lauw of koud - aftrekken of infusio~ of een kookproc€de of 

decoctio van geneeskrachtige stoffen werd voorZlen, en daardoor 

gelijk te stellen is aan een geneesmiddel ofte eene medeceyne. 

1 : Voordracht gehouden binnen het kader van de Vereniging voor de studie van de 
Gene es kunde in het verleg,en " NONNIUS" t.g.v. de Geneeskundige dagen van Ant- , 
werpen, 34e sessie: zaterdag 15 . 09.79 te 10u40, met als congrestherna de "chro-'

nische patiënt". 
:I : KRUYSKA~1P,C.: Van Daele Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1970)980. 

3 : PINKHOF , H.: VertaJ e nd en ver};larend ..... oordenboek van uitheemse gen eeskundige 
tC!:1Tlen - Haarlem (1954) 112. 

4 : 

s : 

5tafleu - Leiden (lg55) Deel 1,516 
WURTZ,F . : DORVl\ULT - L'officine ou répertoire g é né ra l de pharmacie pri1tique 

- Parijs (1893)587 . 
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Meteen past het op te merken dat de opgeloste stoffen , over het 

algemeen ook per-oraal 1n een hogere concentratie, meestal het dub
bele, kunnen toegediend worden. 

1. CLYSTEREN en het MEDISCH DENKEN 

n Men sal geen Incisien doen van Aders~ Zenuwen ofte Musculen 

n als de Maene die regeert. Men sal het Hair niet scheeren of 

n korten in't krimpen vande Maene. Men sal oeck geen koppen 

n stellen~Laeten~ende geen stercke Purgatien nemen in't heet- ' 

n ste vanden Somer~oft in't k~utste vanden Winter:den bequaem

n sten tydt van Laeten is als de Maene begint te groeyen~twee 

n oft dry uren naer de Sonnen opganck~in't quartier vande Mae

n n~ is't beter voor jonge lieden de Ader te openen~ in 't 

n tweede voor de jonghe Mannen~ "in't vierde voor d'oude lieden~ 

n dan naer 60 Jaeren sal men niemandt Laeten ten sy in grooten 

n noot.n 

Elke therapievorm kent zijn glansperiode: voor de clysteer is dit 

de XVlIe eeuw. En met deze tekst zitten we miBden de XVII-eeuwse 

geneeskunde waar de therapie op twee peylers stoeide: de ~derla

ting en de evacuerende (?) lavementen, naast de meest fantastische 

medicaties; het is de eeuw van Lodewijk-XIV maar ook die van Moli

ère; de eeuw van Descartes, Galilei en Copernicus; maar het 1S ook 

de eeuw van belangrijke ontdekkingen zoals de bloedsomlooP2' de 

bloedtransfusi~ en'de microscooP4: drie ontdekkingen die, .... pas 

in de 20ste-eeuw tot hun volle ontwikkeling zullen komen, terwijl 

de clysteer een roemloze dood sterft en verdwijnt onder het stof 
• 

van de geschiedenis. 

Onze gewesten lagen, binnen de Franse invloedssfeer en in VersaillE 

leefde onze broodheêr voor vele jaren. De geneeskunde en het medisct 

denken was ook een exportproduct dat werd geleid vanuit Monpellier 

( de medische staf van Lodewijk - XIV bestond voor 80% uit "Monpel

lienses") maar vooral vanuit Parijs met GUY PATIN aan kop. Deze 

2 

3 : 

s 

r-lOl\1TANUS I D.: Almenach ofte oprechten Nederlantschen Hemel-meter - Gent (1721) 
vergelijk met DA~l.1BERG;' M.: Ecole de salerne - Paris (1861) 202-203: " Nultotie : 
prodest cl ysteria, ponere, quare ? in cl ysteria-therapeutica. 
HARVEY I Iv . : Ex ere i tatio anatomica de motu cordis et sanguinis in an imal ibus -
Frankfurt (1628) . 
LOlvC::rt, R (1 (61) . 

4 CAMPANI GIUSEPPE I (It. 17de eeml) en niet Van Leeuwenhoeck zoal s veelal ten 
onrechte gedacht wordt. 

s LEVY-VALE~~SI IJ.: La ruédec:inc et les médecins Français au XVJle siècl e ,-Parj s 
(1933) §2 & 3. 

J' 
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geneeshercn klampten zich vast aan een middeleeuws verleden en steldcJ 

zichop als de medogenloze tegenstanders van andersdenkenden of pragma

tici - die waren er toen ook en nog niet zo weinig talrijk - tegen el

ke vernieuwing of ontdekking. 

Het medisch denken dat zich In de XVIe-eeuw gep01ariseerd had rond 

het ongewone en in het bijzonder de alchemie en de astrologie; de eeUl 

van Nostradamus, Paracelsus en de steen der wijzen waarnaar men op 

heden nog altijd op zoek is, werd voortgezet. 

De horoscoop was koning, en de geneeskunde was afhankelijk van de 

welwillendheid der sterren. 

Deze fantastische hutsepot werd dan ~og eens overgoten met een re

ligieus sauske (cfr.Mauriceau F. & de doopspuit) , en _de verwarring wa: 
1 

compleet. 

De geneeskunde van de XVlIe-eeuw IS EEN CULTUS, met de faculteits

gebouwen als haar tempel en Hippocrates, Aristoteles en Ga+ienus hun 

goden; de faculteit is een uiterst conservatief corporatisme, een ar

chaistische en middeleeuwse enclave midden de renaissance. 

De g~schiedenis van de XVIle-eeuwse geneeskunBe is, vóór alles, de 

geschiedenis van DOCTRINES.Hoe kon het ten-andere: waar de doctores 

Medicinae er niet toe overgingen hun theorieën aan de anatomie en de 

kliniek te toesten - mede in standgehouden door strenge reglemente

ringen - beperkten zij zich tot onbetrouwbare en polimiërende druksel: 

1.2. Het causaal moment: DE CONSULTATIE 
-----------------~----------------

Om het te zeggen met de woorden van CYRANO " à pe-z-ne sont-ils ren-
2 

tr~s dans la chamber~ qu'on tire la langue au ~~decin~ on tourne le 

q .. à l'apothicaire et on tend Ze poing au barbier "~ en hierbij word 

jammer genoeg de charlatan vergeten. 
-

De geneesheer doctus die zichzelf respecteerde, raakte, in princiep 

de patiënt niet aan, laat staan dat hij in die omstandigheden goed ge 

plaatst zou zijn om de oorzaak van deze of gene ziekte op te sporen: 

INHONESTUM MAGISTRUM IN MEDICINA OPERARE" EST, het past de gcneeshee 

niet zelf handelend op te treden ... dicteerde de oude statuten. 

Men praéltte, e~_ voor alles, véél! 

BERTHA, L _: t-lcdicus Chr istianus deteg ens sanguineis lacrimis deplorandam -
Ant.werpen (1665) 
BO/1ET, C _: Au royaumé des clystères, médecins en bonnet pointu - paris (1965) 97 . 

/ 
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. De consultatie van de doctores m~dicinae zou onvolledig zIJn zonder 

het onvermijdelijke voorschrift dat niet altijd het logische gevolg 

(nihil novi sub sole durven kwa'tongen beweren) bleek . te zijn van de vÇloraf

gaande, meestal verwarde uitleg. 

Di~ quasi constante therapeutische voorschrift: n Primo sqignare~ 

deinde purgare~ postea clysterium donare" wordt op meesterlijke wijze 

en naar de werkelijkheid, door Molière uit de doeken gedaan in een 

model van "latin de cuisine": " Clysterium donare~ ensuita(?!) purgare~ 

tertia saignare ". 

Het therapeutisch voorschrift !. 

Maar WAT diende te worden voorgeschreven ? 

De vrije loop werd gegeven aan de tijkste verbeelding, en de voor

schriften van de faculteit benaderden of overtroffen deze der charla

tans en kwakzalvers; het was allemaal je-reinste-fantasie, en de reme

dies stoeiden op een ongeloofelijk empyrisme met een totaal iebrek aan 

gezond verstand. 
3 

De pharmacopm is overwegend galenisch maar en werd gebruik gemaakt, 

tot in de clysteren toe, van producten van dierlijke oorsprong, kost

bare of zeldzame stenen zoals diamant en coraal, en chemische vindsels 

liefst zo ingewikkeld mogelijk. Het gebruik van een filter in de clys- I 

teerspuit tijdens het toedienen opdatte de medycine no ode kleve ende 

stolle in de lance scheen geen overbodig advies te zijn. 

En gelijktijdig poogde men de apothicairs een hak te zetten door het 

princiepe " Pauca ·'sed selecta remedia probata" te lanceren. 
1 

Ge moet maar kunnen volgen. 

De semeilogie was ook van aard de diagnose en de therapie per cor

respondentie te verrichten: la pr~se12ce des absents : en het klaar 
:2 

maken van een laxerende -·clysteer welke 54 bestanddelen bevatte lijkt 
4\ 

me voorbarig,want tegen die tijd is men reeds van zijn problemen be -

vrijd. In het licht van deze "humanitaire" overweging mag de verbete

ring, door Regnier DE GRAAF aan de clysteerspuit gebracht, gerust ge 

zien worden. 

HARTINIERE,M. de la .-: Empirie charitable - Paris. 
:l RENAUDOT, T .: cfr lettr es de Guy Patin & het proces. 
3 : CAEANES : L'histoire éclairée par la c1inique - Paris(1920) 147 e.v . 
., : t-10RGAND,D & FATDUT,C. :1' Instrument de Molière - Paris (J878) 68 . 

COLSON,E.: De la méthode intes tinal e -Paris(lü67) 



1 .4. DE CAR:'\BJ NJ ERI &. PHARMACOPOLIf: 
-----------------------------

Alhoewel dde man met de clysteerspuit' velen van ons aan de genees

heer in de XVlle-eeuw doet denken, mogen we niet vergeten dat het de I 

apotheker is die de spuit hanteert en toedient !. 

Toemaatje: de symbolen van de geneesheren waren de uil, het boek en 

een urinaal: uilekoppen, boekwurmen of piskijkers 'in volksmond. 

De spuit zelf werd d.e.t. bedacht met de spotnaam" Escopette d r 

Hippocrate". En .naar analogie aan het, met een vuurwapen, gewapende 

voetvolk werden aanvankelijk de apothekers, en later ook de studenten 

in de geneeskunde bedacht met de spotna~m "carabini~ri". 

De geneesheren moesten niet onderdoen vooi het 'gemene volk' bij het ! 

zoeken van spotnamen voor de apothekers: apothicaires of pharmacopol~ 
" J 

1.5. CLYSTEREN en het POLITIEK- SOCIAAL- en CULTUREEL LEVEN 
--------------------------~--------------------

--------

\ 

Het niveau, de kwaliteit van de geneeskunde en haar behandelingsme- ~ 

thoden in een welomschreven topographisch gebied, worden ongetwijfeld 1t 
I , 

mede bepaald door politieke- philisophische- en economische factoren. ; ' 

de 

en 

Wanneer we beweren dat de XVI Ie-eeuw de eeuw was van de pruiken en 

clysteren, dan kunnen Wl] onmogelijk voorbij"gaan aan zijn sociale 

politieke bitekenis. 

De echte ministers van Lodewijk-XIV waren de geneesheren VALLOT, 
" 

DAQUIN en FAGON (cfr. avant et après la fistule) . De behandelingen 
·3 4 

die de koning ten goede kwamen werden door het hof, vervolgens de stad 

Parijs en naderhand door het ganse koninkrijk ingevolgd. 

De clysteer drong diep door in het dagelijks leven met een "sans gêne", 

die aan het ongeloofelijke grensde. 
5 

! 
! 

Behoudens als inspiratiebron voor toneelschrij~ers en caricaturiste~· 

heeft de gewoonte van het 'betere' volk om zich te clysteren op elk 

ogenblik van de dag en 9P het om 't even welke plaats, de morlespecia

listen niet onberoerd gelaten: de opgefronste balonnerende rokken 

van de 'dames' droeg haar steentje bij tot een discrete manipulatie 

van het instrument. 

3 

4 

De dieren werden evenmin gespaard ( Zle dia). 

BORATlUS : Sat.I,2,V.122: Anibulajarum collegia, pharmacopolae ... 

Vl\LLOT Antoine (1594 ::' {"671) .... 'as de opvolger van Francois Vautier anno 1646 als 

e erste genees heer. Kansel ier aan de faculteit van f>lonpell ier in 1664. 

D' AQUIN ANTOJNE (1632-1696) eerste gen eesheer vanaf 18.04.1 G 72. 

GUl'-CRESCENT Fl\GON (1638-1718) eerste geneesheer vanaf 02.11.1693. 

BOIv'.ET . C .: Op.cit. 156ev. 

i 
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Waren er voorheen geen toiletten in VersailIes - waarschijnlijk 

wegens een geringere ont\\'ikkel ing van het reukapparaat van onze door

luchtige voorouders - dan telde men op een bepaald ogenblik 274 

"chaises de tous modèles" van hun eenvoudigste tot de meest gesofis

ticeerde vorm, om al dat vloeibaar médicyn (?) op te vangen. 

De clysteren werkten ook inspirerend. Zo kende een g~\viekst zaken

man, op een bepaald ogenblik veel succes met een 'tabouret' opg~bouwd 

uit een reeks namaak holle boekbanden met als aanmoedigende titel: 

" Voyage aux Pays-Bas". 

Dat dergelijke feiten de spotlust moest opwekken en onze lachspieren 

prikkelen, ~oeft niet te verwonderen. Molière bracht de klucht op de 

planken met zij n "Mons ieur de Pourcaugnac" en "I e Ma lade imq.g ina i re " 

Wanneer we de naam MOLIERE uitspreken, dan weet iedereen nagenoeg 

~nmiddelijk waarover we zullen spreken. En we mogen gerust aannemen 

dat de woordspeling" het instrument van MoZière" even duidelijk is 

als "clysteerspuit". 

2. HET INSTRUMENTARIUM • 

2.1. ETYMOLOGIE 

\ 

Zoals we in onze inleiding hebben aangetoond, verschillen de auteurs 

van mening omtrent d~ inhoud der verschillende termen: het compromis 

tussen de vroegere schrijvers en het modern taalgebruik kan als volgt 

worden samengevat; 

CLYSTEER = het was-, spoelmiddel of medicijn. 

KÀUOT~P = vloeistof tot het uitwassen van wonden (gr.) 

ë\JE~a = het naar binnen gezondene (gr) - enema 

clystère (s) (Fr), Klystier (0) , Clyster (Eng) Ayuda (Sp), Klistir (Zw) Fenkié (Tur) 

CLYSJ\1A = de therapeutische handel ing. 
~Àuçw = de spoeling (gr) 

[\JE 11J 1 = het inbrengen (gr) 

lavement (Fr), Lavare (Lat), washing (Eng) Lavatio (Sp), lavativo (It), Irriga

tion (0), Darrneigieszung (D), Einlauf (D), clysterize (Eng). 

lavamen = het wassen (Lat) ; infundo (Lat = ingieten; ablutio = spoeling (Lat). 

CLYSTEERSrUIT = het instrumentarium 
1·' 

Clysopompe (Fr) I clysoir (Fr) 

In de Nederlandstal ige 1 i teratuur spree}:t men over het alg emeen van een spuyt. 

In de Franse literatuur spreekt men achlereenvolgens van: 

l'instrurnent 

1 'appa.reil 
la seringu2 ( à canule I à pompé) 

Ie clysoir 
la e:lysopompc 

;-

'/ 



, 
_. _ ._ - I "" - -. - _. __ .- .. -..... 

-7-

2 . 2. DE 01'\TI\' I KKEL I NGSGESCII I [DE1'\ I S VAN HET INSTRU~lENT 

De toepassing van de spuit voor ~edische doeleinden dateert al uit 

de voorchristelijke tijd. Tijdens de. opgravingen in Pompeji vond men 

een exemplaar geheel uit metaal, dat alle kenmerken van een spuit 'om

vat: een canule, een cylinder en een stamper of stempel. 

M.a.w. een spuit bestaat, in princiepe, uit drie elementen; en deze 

drie elementen ondergaan verbeteringen respectievelijk ln de opgesomde 

volgorde !. 

In de literatuur vonden wij geen nauwkeurige beschrijving qua ge~ 

bruikte materialen en afmetingen, behoudens in die gevallen \Vaar het 

een ontdekking of verbetering betrof. De verschillende teruggevonden 

afbeeldingen waren bijgevolg onze voornaamste informatiebron . . 

,2.1. HET INSTRUMENT voor de XIVe-eeuw 

\ 

' ''-

' In zijn eenvoudigste vorm bestaat het instrument uit een samendruk

baar corpus: hetzij in ZlJn geheel zoals een varkensblaas, hetzij ge

deeltelijk zoals deze afgebeeld door ABUL QUASIM in het chirurgisch 

g edeel te van zij n l"erk " Tas rif" . 

t 
conisch buisj e uit 
riet of hout, samen
gebonden 

~ sa epel e membraan 

deel van granaatappel 
I 

De canule was aanvankelijk waarschijnlijk een holle stengel, of een 

conisch buisje van been, ivoor of metaal. FABRILUS VAN HILDEN (°1560) 

vervlng de holle stenge~~oor een stcmpe canule van circa 10cm, met 

o 3,5cm~lcm.-
De kansen op kwetsuren van de anus en het rectum werden hierdoor 

gevoelig verminderd . Maar het systheem had o . a. als nadelen dat; 

- ofwel de ganse inhoud niet kon geledigd worden; 

- ofhlel, b ij te grot e druk , de canule g e\oJOon weg van de bla as af-

schoot waarbij , tot ovc~~maat van ramp, de clysteer ge\,'ooJ1\\' eg te

rug afvloeide ; 
- 0 f wel d e var L en s b 1 a a s ge \V 0 om,' e g sc h e u r u e het g e en nog b j j kom end e 

kos t en voo r verva ngIng met z ich mee bracht . 

I : HASENB ACH , J .: D e inj ec ties pt:it werd vohva s se.n - Organorama 6/ 1 , 19 

r~' 1;1 
~ \ 

.1 1 
1 

! 
I 
; 
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In ieder gev~l heeft de varkensblaas burgerrecht vdrworven. Voorzien 

van een canula uit hout, ivoor en naderhand eboniet of gallaliet, 

I 

werd ze dans la province of het platte land van Frankrijk en de Ne

derlanden als zodanig gebruikt tot ... ln het begin van de 20ste-eeuw; 

met enig geluk kan men het nog aantreffen in afgelegen bergstreken 

van Noord-Italië, Zuid-Tytool en Portugal. 

2.2.2. LA SERINGUE - DE spurT 

De eerste beschrijving van een soliede clysteerspuyte wordt toege

schreven aan MARCUS GATENARIA (Gatinaria: o?, t 1496).- Het corpus en 

de canule vormen een geheel met een beweegbare stempel. Het vullen 

en het ledigen geschiedt langs de canule en niet meer langs een af

zonderlijke opening - of door het los maken van de canule zoals bij 

de varkensblaas. 

De eerste clysteerspuiten werden waarschijnlijk uit hout vervaardigd 
J 

2.2.3. LA SERINGUE à CANULE 

\ 

Wanneer men er toe gekomen 1S een spuit te ontwikkelen met een af

schroefbare canule, is niet ge\veten. FRANCO beschrijft een clysteer-
. 2 • spuit voorzien van vier type canules: lang dun,lang dik, lang met 

een knopvormig· verdikt uiteinde en een met een gebogen uiteinde. 

PARE geeft de afbeelding van een drieledige canule welke kan op-
3 

gesteld worden in een hoek van 90°. Het is weinig waarschijnlijk dat 

deze afbeelding betrekking heeft op een tinnen spuit, gezien dit ma

teriaal, na opwrijven, gemakkelijk in dezelfde stand kan gebogen wor

den. 

2.2.4. ~E_ SQE~E~E_A12TQC~ Y~T~E8 ~a~ 8EgN!E8 '~E_ G~F _ (l6~81 ~ 

De soliede clysteerspuit met de lange canule (tot 27cm en meer) 

had vele nadelen, waaronder; 

- men moest beroep dQen op een derde \\'aarbij de apotheker in de 

eer s te orde d i ent te \\'ord en vermeI cl: men zou ten st r ij de trekken 

tegen de ongezonde financiële ambities van laatst genoemden; 

In mijn persoonlijke verzameling bezit ik twee houten clysteerspuiten met in
druk\\'e};kcnde afmetingen: met ingedrukte stempel A) 47crn, corpus L=35cm 0 =''Jcm 
nuttige inhoud = 440 mI, B) 54cm, corpus L= 40crn 0 =4,5cm nuttige inhoud =550 mI; 
A e n B hebben een "ventiel sbupape-stempel"; A besta al geheel uit hout, B heeft 
een olie-kartonnen omhulsel; A werd g evonden in de streek van Hasselt en h eeft 
.... ·aarschijnU jk gediend om duiven te ontluiz en; B werd gevonden jn de s treek van 
verviers en \.J erd gebruikt voor veeartsenij -doel einden , 

of' FRANCO,P.: Tr.::it é des hernies - Lyon (1561) 
J PARE /A. :Dix livres de la chi~urgie - Parijs(1564) 
4 [)E GRMF,R ,: De clysteribus ( 1668 ) XXXI II & Partim gcnitaliu,'11,dcfensio(1673) in 

fine, 
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- de scrupules "tuto pudore" welke sommigen beweerden te hebben 

om hun q .. te tonen ~an de apothicairs ç die toch niet altijd Zo'n-

heilige beeld jes waren -cfr mémoires van rrinces Palatine, ver-

sus protestants puritisme uit het Noorden); 

- het gevaar voor verwondingen aan de anus en het rectum, hetzij 

door de abnormale lengte van de canule, de manipulatie van een ge

bogen canule in de verkeerde stand, de ruwheid van de canule ingevolge 

ruwe behandeling van het instrumentarium, hetzij een onhandige bewe

ging zo van de manipulator als het slachtoffer zelf. 

De canule wordt gescheiden van het corpus door een soepel tussen

stuk d'une 4une et demie en gemaakt van soepel leder en omgeven door 
3 

een zwart-zijden kous. Omdat zelfs dit materiaal niet zo best meeviel 

schrijft R. DE GRAAF aan PLEMPlUS: "J'ai successivement essayé l'intes-
J 

tin du Zièvre~ Za traehée-artère d'un oiseau à long eou et Ze nerf de 

boeuf. Ces assais n'Ont pas été heureu~. Les divers eonduits~ une fois 

désséehés~ se déehiraient faciZement~ ou~ s'iZs restaient humides aprèt 

le passage du liquide, ne tardaient pas à donner naissance"à des vers". 

In alle gevallen kende dit systheem niet het nodige succes, en zal 

men moeten wachten voor de definitieve doorbraak. op de toepassing van 

de gummieslang. 

De eerste beschrijving van de soliede auto-clysteerspuit vinden wij 

bij BRAHBELLA. Ofwel hebben wij een lange canule (27 tot 31cm) ofwel 
:2 

\ een tussenstuk (t~t 24cm lang) die samen 2x een hoek van 90° maken. 

De lange canule wordt meestal verstevigd door een platte bodemplaat. 

Het geheel werd meestal in de handel gebrach~ samen met een bidet 

die, na ontmanteling als een ~offertje mee op reis kon genomen worden. 

2.2.6. DE AUTO-CLYSTEERSPUIT -.: 
- - - - - - - - - - - -....... 

A. DE CLYSTEERPEER (1830) LEROY d'ETIOLLES zou de idee van de ver

kensblaas terug aan de orde hebben gebracht onder de vorm van de gum

mie peer, de alpha-klisteerspuit enz .. 

B. De CLYSTOpm1PE zou door de Parijsse apotheker PETIT t>1. uit Enge

land ingevoerd zijn, en dQor hem verbeterd. Het geheel werd verpakt 

in een zin}:en doosj -e. 

1: DE Gf'-AAF,R. op.cit. p}?120 - Plernpius, prof te Leuven t1672. 

2 : Bn.M~BELLA : Atlas chirurg ical - Par ij s (1780) 

3 : l ' a un e de Paris = 3 voeten (= 3 x 32, 484cm) + 5 duimen (= 5 x 2,707 cm) + 6 lij

nen (= 6x 0, 2256crn) = tot~al 112,34 cm; aun~ ct d emic = lG8,51cm, en met z ulke 

lengte kon men o~k oe vensters afspuiten (verkoopsargumcn t ) . 

I 
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C. HET S Y STil E Hl Dr. EG lJ 1 S 1 ER", ase e n vcr bet c r j n g d ;] n k zij een ver-

nuft.ig klcppensysthccJn en het vervangen van de mainpower door een 

stetke spiraalveer. 
J 

Alle mogelijke systhemen zagen het daglicht: clystee~pomp met een 

stempel ~ie spiraalsgewijze daalt,wa~rdoor na~wkeurige(?) doseringen 

mogel ij k wa ren; a u toe I ys teren waarop men kon ga an z i .. t ten en, door· 

de druk van het lichaam zich ledigden. 

Volgens BIDAlJLT zou er een irrigateur type Dr.Eguisier op de markt 
2 

zijn gebracht die, naar keuze, bij het ontspannen van de veer een 

muziekje liet aflopen: Valse de Boccace of Le P~tit Duc. Dat diende 

dan misschien om het borrelen van de darrnente overstemmen ? 

2.3. INDELING VAN HET INSTRID1ENTARIUM VOLGENS DE TOPOGRAPHIE 

Principieel kon men de clysteerspuit gebruiken voor alles en nog 

wat ware het niet dat men met een grotere spuit ( meer dan 3 onse) 

evenredig meer gewicht moet torsen dan met een kleinere. 

De beste indeling vinden wij terug bij J.SCULTET . 
3 

2.3.1. SIPHO cum TUBO RECTO & INCURVATO 
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 

Est Sipho~ ad extrahendum & infundendum aliq~id s~p~ necessar~us~ 

qui hic tubum curvum habet annexum~ rectum vero potest recipere~quan

do curvus ad extrahendum aut fnfundum non ést aptus. (3iijo 3xvj) 

2.3.2. SIPHO MATRICULARIS ---------5 
Quem Gr~ci & Galenus METRENCHYTAM nominant is een lange, gebogen 

\ 
canule met een knopvormige verdikking aan het uiteinde en verschei-

denen sPToeigaatjes.Daarmede kon de vrouw in alle cusschyet zichselve 
.. 

bedyne of gebruikt worden voor vagino- en endometriotherapie. 

2.3.3. DE DOOPSPUIT 

" 

Voor het dopen van het kind intra matris bij dystocie met stervens

gevaar voor moeder en/öT kind, adviseert DINQlJART een spuit met een 
6 

lange rechte canule, en een 2de met een kromme teut" comme l'enfant 

pourroit être dans un coin de la matrice". Of het een sipho matricu

laris betreft of een eenvoudige kromme canule: daar heeft men het ra

den naar. 

2 

3 

4 

5 : 

6 : 

Twee modellen, n02 {merk C :·B. & L .l'l.) met respectievelijk volume 293,5 en 294,2 

mI hebben \áj uit.getest: ze spoten de straal 4,27 m ver !!! 

I3IDl\ULT,F.: Etains m(~dicaux e t phal'maccutiques - paris (1967) B4. 

SCULTETI, J .: Arr.13nJcntadum chirurg icum - l\mstC'rdam - (1741) deel I, 25-26 . 

SCULTETI,J.: Op.cit. tab.XV-olim tab.XIII 

SCULTETI,J.~ Op.cit. tab.XLIII fig 11, lib . I,l30-I3l. 

DINQUART : Abrégé de l ' embryologi e sacrée ou traité des devoirs-Paris (1 tGG) J BO-tl 
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nlNQUART vcrwijst hicrbij n~ar François MAURJCEAU dje in de be

scllikbaarheid van een doopmiddel intra vaginam een bijkomend argu

ment vond om de sectio ca::!sarea af te wijzen. Deze argumcntatie 

vinden wij wel terug in de post-mortem editie (1712) doch er is 
1 

geen spoor hiervan te bekennen in de eerste editie (1668) van dit 
:2 

beroemde werk. Er schijnt dus niet alleen een evolutie te zijn in 

de techniek, doch ook in de philosophische indicat1e. 

2.3.4. SIPHO AURICULARIS - OTENCHYTA 

SCULTET beschrijft een kleine spuit met een korte kanule. Bo

demvondsten tonen ons echter spuiten met een soliede,konisch ge

vormde kanule welke een t1raumatiserende manipulatie voorkomen kan. 
4 

2.3.5. SIPHO ENTERENCHYTA 

Geen beperking van volume, doch wel minimum-criteria qua vorm 

en lengte van de canule. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

spuiten voor rectaal of urethraal gebruik. Elke spuit kan als een 

enterenchyta gebruikt worden, zo voor mens als dier. Het instru

mentarium kon bijgevolg beperkt blijven t~rwijl de gebruiksmoge

lijkheden onbeperkt waren. Zin voor de commercie is bijgevolg geen 

20ste-eeuwse begrip. 

2.3.6. SIPHO ANATOMICA 
\ -------5 

.... - .' 

Usus Siphonis !n Anatomia est~ propagines venarum~ arteriarum~ per 

totam corpus investigandi tinctura quandam .. betreft het gebruik van 
• 

eenvoudige OOGSfR GEIERS of spui ten van het kleinere type (van3 v 

19,44 ml tot 3 iij :::: 93,31 ml) • 

3 

4 

BONIS maakt melding van een afzonderlijk type spuit: de etter -
3 

zuiger; uit de afbeeldingen - want hij ge~ft geen afzonderlijke be-

schrijving - kunnen geen bijzondcre karakteristieken worden afgeleid 

1·:AURICEAU,F.: Traité des 1' maladies des femmes grosses, et celles qui sont ac

couchées -Paris(1712)357 (de l'opération c a::sa ren) . 

MhURICEAU,F.: Lé~ maladies des f e nmes grosses et accouch6cs - Paris(16GG)356-3 

n.b.: zO\vel de titel als de inhoud is verscl1illcnd. 

DIONJS,~L :Cours d'Opérations de chirurgie, dórnont.rées au jardin Royal - paris 

(1707) 358. 
Ef'J1 bodC!nvondst uit l\msterdi1m - in mijn bezit - doteert uit de XVlc-ccu· ... ·, en 

verschilt niet van ' gelijkaurdige spuitjes van recentere datum. 

) 
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2.4. JlE Äf\lBACIITEL] J KE ASPECTEN 

Clysteerspuiten wcrden gemaakt ujt materialen allerhande. Er 

bestaan spuiten in hout, ivoor, zilver en koper. Er bestaan kunstig 

berwerkte voor\Vcrpen bestemd voor enkele uitv~rkorenen. 99~ of meer 

der spuiten werden echter gemaakt in tin. 

Het gebruik van tin om clysteerspuiten te maken lijkt eerder van 

recente datum te zijn. 

1. Bij het opmaken van de inventaris bij het overlijdcn ingevolge 

de pest van de chirurgyn MELICHIO'R ONTHEU S D::N en SA R\ FOECKELS op 

22.04.1598 J we'rd melding gemaakt van 65 tinnen voorwerpen w.o. 2 

salfbussen~ 1 spoubeckengen~ 12 laetpannekens en 1 disteleerclok met 

een loeyen bak~ doch geen enkele clysteerspuit. 
2 

2. Th Thlftse schotel waarop het blazoen van de tingieter CLAES 

JANZS MESSCHAERr afgebeeld staat, anno 1653, is een keure van zijn 
3 

producten. Hierop treffen ~ij geen tinnen spuit aan alhoewel het 

hoogtepunt van de tingieterskunst zich in de 2de helft van de X\'IIde-

eeuw situeert, met als centra Antwerpen, Amsterdam en futterdam. 
4 • 

Het komt ons eveneens voor dat de clysteerspuit als een product 

van tlveede orde ,,,erd beschouwd. Th spuit kwam niet in aanmerking voor 

de verwerking van kwaliteitstin: geen bloktin (~ 2~Cu) of fijn roos

tin (6~Pb), doch hooguit keurtin (8~Pb). 
5 

Aldus bepaalde een keur anno 1 706 dat distilleerslangen en helmen~ 

\. koffey.potten(=koffiepotten)~ alderhande biel'- en wynkannen sonder pij

pen~ klisteel'kannen en spuyten~ trechtel's~ inktkokers en lepels meede 

de kargasoen(=scheepsladingen)tinwerken gemaakt mogen worden van keur

tin mits als zodanig gemerkt~ 

Toemaatje: betreffende de plaats van de apotheker in de maatschap

pij, als manipulator van~de spuyte, noteren we dat, op het einde van 

het ancien régime (Keizef' Frans Jozef 11 van Oostenrijk - 1784), de 

apot!lekers mede werden opgenomen in het hoofdambt der Neerseniers 

(=Tingieters en loodgieters). 
7 

J : Gemeente arcJ1ieven Rotterdam, \'ieeskélJTler, 364/377 
2 Keur van tin uit de havensteden Amsterdam,Ant'v:erpen en Rotterdam- l\nt\,,'erpcn 

(1979), uitgav e Sterckshof-mu~~um,99. 
3 : }~eur van tin: op.cit. 16 . 
4:" " " : op . cit . .. 17-21 

11 11 ": op.cit.'· 76 
6 : Gemc('.nt.eU.:il< Archcif A..llstcrctam, KE:urbceken, R,260. 
7 : Keur van tin: op.cit. 38 & Stadsarchief Antwerpen st·.lk 21. 
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3. HET MEDICYN : DE CLYSTEER 

3.1. TERMINOLOGIE 

In de inleiding hebben wij reeds mogen vaststellen dat er vaak een 

naamverwarring bestaat: dit heeft altijd bestaan. 

In de XVlde-eeuw werd het medikament afwisselend dangeduid met de 

termen clyster-clysteer, dan weer door lavement(Ned & Fr). 

In de XVIIde-eeuw bestreed de "Medische faculteit" met GUY PATIN 

aan kop, laatst genoemde term ten voordele van de meer wetenschappe

lijke aanduiding clyster: doch hij slaagde niet in zijn opzet. 

De term la remède werd door SAINT-CYRAN, als reactie op de spotter

nijën van het volk bij het lezen van het dagelijkse gezondheidsbulle

tin van Lodewijk XIV, zonder het beoogde succes,gelanceerd. Wel 

slaagde de machtige markiezin ~me DE ~ffiINTENON er op een bepaald 

ogenblik in de term "lavement" gewoonweg te" doen schrappen in het 

":v..'Oordenboek" van de Academie. 

Ondanks deze "taalstrijd" zou het een remède ZlJn en blijven die de 

driorluchtige Q .. van de 'grote' koning LXIV te verwerken kreeg. 

Al tijd en overal bestaan er d,eugenieten en sloebers. Die spraken 

dan weer van een "bouillon pointu [" 

In de Nederlandstalige medische werken uit de XVle,XVIIe en XVIIJe

eeuw spreekt men van ene clystere~ inspuytsel~ den afterek~ het me

deceyn of eene remeedy. 

\ OPMERKING 

Men verwart nogal eens met andere 'gastro-intestinale' therapie

vormen. 

1 0 De SET-PIL = SUPPOSITORIA (Per Anaal) 

Als vervangmiddel - substituere,substitutio - ln ondergescl1ikte 

orde aan de clysteer ~_ ~upponit - of te gebruiken NA een clysteer 

- supponere - maakte men gebruik van soliedere massa's of supposi

toria . 

Zij waren kort (1~3cm) tot lang (lScm en meer!), dun (2mm) dik 

(2,3cm 0) of rond. SonlS werden ze voorZIen van een touwtje om ze 

na gebruik te .. . recyclerep ! Stof genoeg voor een ganse avond te 

vullen . 

2° De PU PGATI E h'a s e e n vas t e of vloeiba re galeni s che vorm die 

P . O. e 11 n ie t r . J\. \',' e r d toe g e à i end . 
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3.2. QQ~~~~Q~Ç 

Volgens PLINIUS zou de nlens zich gespiegeld hebben aan de Ibis 
J ' 

den Oyevaer niet ongelyck ... die ~n synen beck het Nyl-water op-

nemende dat deel doorspoelt~ door hetwelck gesont ~s~ dat het over

schot van den kost af-schiet . 
:2 

Volgens LANGlUS maakten de Egypteriaren, de Grieken en de Arabieren 
3 

er veelvuldig gebruik van, tanquam ad sacram anchoram . 

VolgeJls HERODOTUS zouden de Egyptenaren de gewoonte hebben maande

lijks hun ingewanden gedurende drie dagen te reinigen met braken en 

clysteren, ten einde hun gezondheid te bewaren. In hoeverre men hier

in het therapeuti~ch bewijs der doelmatigheid bij ziekte~ kan vinden, 

blijft me een raadsel . Vergeten we o . a. niet dat het voorschrift en 

de richtlijnen van de priesters een periodische vastentijd voorzagen 

cfr. Rhamadhan, vastentijd voor Pasen. Dit bewoog de bevolking er toe 

de bederfbare voedselvoorraden op te eten, met als gevolg de nodige 

indigesties. 

Behoudens deze, haast klassiek geworden,verwijzingen naar de au

teurs uit de oudheid, worden geen originele of gemotiveerde beschrij

vingen teruggevonden. 

3.3. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

.3.1 . HOEVEELHEDEN 

De appreciatie van een gegeven kan slechts geschieden voor zover dit 

\ gegeven kan vertaald worden in , of vergeleken worden aan onze maten 

en/of normen. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen. 

. .:; " 

De toe te dienen hoeveelheid was o.m. afhankeljjk van de leeftijd . 

Aan kinderen gaf men 3 oncen, 3ii j; evenredig ~et de groei mocht de 
4 

dosis vermeerderd worden tot 4,5 ä 6 oncen, 3ivss ä ~vj ' Voor de 

vol wassenen mocht men gaa~ tot €6n pond en meer. 
s 

Bij zwangere vrouwen moet het volume evenredig verminderen aan de 

groeI van de foetus: eene groet e oeveelhyt drucke De p den foetu s d ie 

s yn e n-twe er den vlo e istof dr u ck e n sal e nde utdr yve. 

J : Lib . XXV II,Ca p .VIII j . ' 

,: Va n BEVEREl\T\\JJCK ,J . : Werken d e r g enees ko n s te - Amsterdam (167 2), lib.II , p ars A, 
2 1, .scha t der o ll<]eson c1:hc i d. 

3 :Lib.I , Ep i s t.m ed .80. 
4: 3 1, 25 gr(llo l1ands ), 3 1,10(Pra n s ) , 3 5 ,01 (Oostenrij k ) a l s boven ste extrcOll e n 

28 , 26 3 gr( Rameins ) a l s o n ders t e cxtrc~n - Cf r . DO~VAULT , o p . cit. 33 . 
5 : t-l cd i s ch pond = 1 2 onc cn = 3 75 g r - cfr DORVl\ULT . 

Volg ens WI N1(LER PRI NS deel I II (19 60) 4 3 1 - 432 bcd r oeg d it t o t in 1870 voor de 
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De hoeveelheid worde tot de helft hel'leid bij lithiasis rhenalis 

of rrheniti,s: de overvulling van kartel derme en colon zouden een 

pijnlijke druk uit06feneriop de nieren . 

In geval van pijnljjke a~rocolie moet men er zich voor hoeden hetzi 

ineens een te grote hoeveelheid toe te dienen, hetzij met een te grot 

kracht in te spuiten" wegens het gevaar deze gas~en op te jagen naar 

de nauwere delen~ die nog sterker uitgezet worden met nog meer pijn". 

" of eene qualicken dampe of vapeure doende t-stygen inde de hersenen 

/ 

3.3.2. DE TEMPERATUUR VAN DE CLYSTEER - - - - - - - - - - - - -
Niet te warm (max circa 60°C) of niet te koud (min circa 20°C) maar 

lauw(circa 40°C). Geen enkele aut~ vermeld echter hoe dit diende ge

controleerd te worden. 

WARM in geval van pijnlijke aërocolie of bij muceuze colitis 11 quanc 

les intestins sant travaillés par un exces de pituite ... qui est sé-
, 1 

cT'étée par le cerveau et est froid et humide " 
1 

KOUD in gevallen -van koorts. 

LAUW bij zwangere vrOUlven en bij eretymus intestinalis. 

3.3.3. WANNEER - HET BESTE MOMENT 

\ 

,,' 

De Franse school hield zich aan de humorale leer en de navenante 

richtlijnen geformuleerd door ~~SSIAS - cfr inleiding . 
2 

Non omissis frequentibus enematibus~ ne~ ob excrementorum cop~a~ 

supra modum viscera~ a quibus toti i lla fCEtida e luvies in habitum 

corpoT'is deponitur atque effundituT' ( en in alle gevallen herhaalde 
3 

clysteren niet vergeten ten einde de ingewanden te ontlasten van de 

rottende humores die zich opgestapeld hadden tijdens de aanval). 

Anderen trekken het laken naar hun kant en g~ven de wijze raad: 

flIt Is best in Sieckten~ die haren keeT' hebben~ te clysteren op 

den goeden dagh" I!? 
4 

Andere scholen - o.~. de Brabantse school - waren de menIng toege-
5 

daan dat men een clysteer, behoudens specifieke indicaties, op elk 

ogenblik van de dag mochten worden toegediend , doch bij voorkeur 

2 tot 3 u u r \' 0 0 r d e m a a I tij den, ten e in d ede \,' e r kin g van d e m a a g n iet 

te hinderen; of na ecn koort s aanval . 

I : 

~ : 

3 : 

4 : 

5 : 

~ ... 

DE GRl\AP,R, : Op . cit ." XXII 
"lASSI l\S (1510-15 9 8)" Porf . i . d . 9 enees );unue t e Pa dua - Po st mo rtCJn pulbj cati e 
Lyon (J 608) . 
PATIN,G .: Let. à SfXJ n, 16 . J X. 1650 : in geva l v a n v.'indpo kK e n,. e ers t l o t en en d a n 
p urgc:::-cn en daarna cly s tcren . 
Vl\r~ DEVEI'\·]IJCK,J.:Op . cit. Lib 11, p3.rt . E , 2 1 
ÇUINCY , 1'1.: P harmo copé e Universell e Ra i sonn ée- Par i s (17 49) 4 59 e.V. 



Nieuwe bron voor eeuwige en steriele discussies. 

Volgens de ene auteur:" op den RECHTEN zijde het Lichaem gesteZt 

zynde~ BOO Bchietse Zichter ende rasner op~ .ende dieper in-Zoopende
3 

besproeyt de dermen .... want het hoogste punt van het colon ligt dan 

links boven en is vrij van de druk der ingewanden" en bovendien" dan 
, 

op de sZincker-zyde Zeggende, bZyft dickwiZs . hangen in den Rechten 

ofte KarteZ-derm~ die door 't gewicht van d'andere gedruckt werdt~, . 
I 

Volgens andere auteurs op de LINKER zijde, want het sigmoid buigt 
2 

af naar links en de "vloeistof kan dan gemakkelijk ·opstijgen tot aan 

de maag". 

Volgens R. DE GRAAF heeft dat allemaal geen belang maar is de rug-
3 

ligging wel het gemakkelijkst. Als toegift aan vorige partijênadvi-

seerde hij gelijktijdig dat men zich afwisselend op de linker, dan 

weer de rechter zijde kan draaien, al naar gelang men er zich meer 

beter voelt. 

Mits enige oefening kan men de clysteer ook rechtstaande toedienen 

en ophouden. 
4 

-" 

De buikligging en de kopstand \\erden niet teruggevonden. 

3 . 3.5. HOE LANG DE CLYSTEER OPHOUDEN? 

\ 

.~ 

De duur van het ophouden van de remedie is afhankelijk van haar 

samenstelling, maar ... oefening baart kunst . 

. Spoelende en detergerende clysteren : een half uur. 

Pijnstillende en anti-diarrheeische clysteren langer. 

Voor de voedende clysteren kende men geen bepaalde duur:" ... dede 

ick haer een CZysteer setten 3 van twee Doeyeren met ]0 oncen Soete 

Melck, die sy voelden haer te verstercken 3 en ~iel die twee daegen 

in 3 , • 

5 

En in Ver s a i LIes hield men \\led s t rij den ln "het 1 ang s t e ophoud en" . 

I: VAN BEVER'.VIJCK,J.: Op.cit. Lib.II, pars.B,21 

2: PIETER van FOREST - Al~Jaer(1642) brief. 

3 : DE GRAAF, R.: Op. ci t. XXV al in 4. 

4 : SAINT-SII·10N: Sur les habitud e s de la Duch e sse de Bourgogne - BOt-lET Cl, op.cit.1 

5: VAN BEVER\\'IJCK,J . : Op.cit. Lib.II, pars B,181 
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1° Vergissingen in het toedienen of het gebruik van bepaalde Voor

bereidde medicyncn scheen niet tot de uitzonderingen te behoren. Som

mige voorschriften vermelden in hun slot: " ... dit .d2'ancxken van 

bovenn .. of . . " van achteren . . dienent gebruckt n !! 
J 

2° Het afsluiten met de hand van de anus, of een actieve contractie 
# 

van de spincter " kanne van noode seynn . 
J :I 

3° Soms past het een verblijfscanule te gebruiken om de restanten 

te laten afvloeien, maar men moet er steeds op letten:"dattet 'Wel 

gebonden 'Worde (=een touwtje aan vastmaken)~ op dattet hem (de canule) 

in de b 0 r s t ( der men) ni et e 12 kom e te ver l i e sen~:1 . 

3° Maar dat het niet altijd 'meevalt blijke uit volgende overwegingen 

"Naer den AFTREK isser somtyts van nooden een CLYSTER 3 ofte die PYN 

kan stillen 3 ofte den onmatigen LOOP tegen -houden~ ende DERMEN ver

stercke12~ ofte het BLOET-stoppen 3 ofte de SJ..TEERINGEN der DERMEN ge

nesen:1:1 . ' Waarop R. DE GRAAF , samen met SOLINANDER bij zwaar - zieke 
3 '. 4 

patiënten de voorkeur geeft aan kleine, gerepeteerde clysteren boven 

een purga t ie, ,,'ant: 11 . een purga tie kan cons t ip erende werken, en een 

kleine clyster vraagt geen inspanning van de patiënt om deze weer 

uit te werpen" 

3.3.7. HOE WERKT EEN CLYSTEER ? 

"' \ 

lste. de baen klaer maecken voor den Af-trek ( in dit verband is 

dit een purgatie p . o. - ln andere gevallen zelf een clyster) 

2de 

3de 

weghnemen de beletselen van 't braeken; 

losmaeke van taeye Vochtigheden .. en afsetten van Vuyligheyt 

ende TI/inden . 
s 

5. 3.8 . INDICATIES IN HET ALGEMEEN 

Men kan het niet genoeg voorschrijven. 
. 6 

Het opsommen van al d~ ·' áandoeningen waarbij een of andere vorm van 

cl)'ster aanbevolen wordt, is een onbegonnen werk . Ten einde zich toch 

een idee daaromtrent te vormen, heb ik het therapeutisch voorschrift 

in drie belangrijke standaardwerken uit de XVI Ie-eeuw nagetrokken, en 

zulks voor 91 als belangrijk erk end e z i ekt eg ro ep en, ingedeeld in d e 

16 kl as s en ui t de oudh e id . :. 

J: vrlN SO:~~lEREN ,C .: Bri ef LV aa n J . Va n Bcven-li j c k 13. >:1. 16 37 . 

:2 : R.DE GR.TI1\ F : Op . cil. ):); \111 

3 : \11\1'\ BEV E R'·nJCK ,J .: Op. cit . Li b. l l, p:Ht.B.,4 G 

~~ 4 : SOLIN1\N DE R: Prart. I·l cd . ,3S -D .G. :1 05 to t XXX . 

• 5: V1\N BEVEmnJCK ,J . : op. cit. . Li b .l1, Part.B,21 

6 : DE GRlV\ [" J .: XXVI, 9 7 '. j 
1 
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In volgorde van bel<1ngrjjkhcjd of te gebruiken jll eerste instantie 

kh'amen · in' 19'b der aandoeningen de ADERLATING op het voorplan, in 12% . 

een of meerdere PURGATIES en in 8% een of meerdere CLYSTEREN. 

Aderlaten werd voorgeschreven In 38\ der aandoeningen, purgeren in 

24\ der aandoeningen en clysters in 23%; m.a.w . men kan nagenoeg 

niet ontsnappen aan een der drie therapievormen . 
J 

Bovendien veranderde het ene en het andere nogal vlug . Waar QUINCY 

in 1749 verklaart: n On se servoit autrefois des lavements pour plu-

sieurs fins pour lesquelles on n'y a nul recours à pr é sent : parce 

qu'on a trouvé des moyeris d e guérir plus efficaces & moins incommo

des : & il est maintenant rare de les employer~ que .. . n dan vinden 

WIJ In het vierdelige omvangrijke werk van DE LA BERGE . C1837-1846) 
3 

of bijna 100 jaar later een reeks afgezworen indicaties ruim toege-

licht terug. 

:I 

Soms vinden ,\'ij opvallend logische redeneringen terug, vb. R.DE GRAA 

"(vertaling) De dagelijkse praktijk heeft me geleerd dat ze (de clys

teer) doeltreffend waren bij hoofdpijn. Zou dit een gevolg zijn van 

de aspiratie van de schadelijke gassen uit het hoofd naar de darmen? 

Er bestaan grondige redenen om daaraan te twijfelen. Men kan zich 
• moeilijk de weg voorstellen die deze gassen dieride te volgen moest 

deze hypothese ·waar zijn . Daarom geven men de voorkeur aan te aan

vaarden, zoals sommige auteurs, dat de clysteren de hoofdpijn ver

lichten, door de ingewanden te ontlasten van de verteringsdampen die 

anders zouden kunnen opstijgen tot in het hoofd" . 

Contra-indicaties komen ook voor, maar dan zêêr beperkt: n Soo Rn 

sal men niet licht tot set-pillen~ ofte cZysteren (als in't aZder

leste~ wanneer den arbeydt voor de hant is) komen~ insonderheyt die . 
wat scherp zijn~ Alsoose de Lyfmoeder~ die op de dermen Zeyt~ lich

telick zouden beschadigen~ en een mis-dracht konnen veroorsaken n • 

" 
J : LEVY-VALENSI,J . : La mé~ecin e et les mé decins Français au Xlle-siècle (1933). 

VAN BEVEmHJCK,J. : Werken der gene e skonste (1672) . 
LIEUTAUD, l'1.: Précis de la mé decine p r a t ique (1761) 

:I: QUINCY,11.: Op . cit. , 459. 
3 : BERGE,l-1.L . de la, & l-lOl\TJ\'ERET, l1 . : Compendium d e médicine pratique ou exposé ana 

l y tiqu e et r a i s onn é - Bru s s e l, d eel 1(1837), II (1 84 3) & FLEVRY,M . : III (184 4 ), 
IV (18 46) . 

4 : VAN BEVERI'i I J CK ,J .: Sch at der gesontl) eyt - Amsterdam (1 6 7 2 ) 2 00 .Lib . I . 
~. 

/ 
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3 . 3.9. EEl'\ GREEP UJT KO)\1:\lENTAHEl'\ EN INDICATIES 

\. 

1 u SYNOQUI: - HYPERTHERMI E 

Om af te trekken (de hitte van't bZoedt)~saZ men de beenen wryven~ 

vast binden~ koppen~ ook met ncherven of te pricken~ soo het de noodt 

vereyscht. En by aZdien suZks niet en heZpt~ en dat de hevig heyt Var. 

de Koortsche door het eerste Zaten niet af-genome~ heeft~ soa magh 

men het seZve~ de krachten suZks toeZatende~ wederom verhaZen~ en eer. 

adres in den arm openen~ ofte noch Ziever~ indien de stoffe niet te 

vast in de Hersenen en sit~ in de voet. Waer toe oock de CZysteren 

dienstig zyn~~ . 

' 2° MELANCHOLIE 

Dr. CORNELIS VAN SOMJ.1EREN~ Schepen en geneesmeester 'in Dordrecht~ 

verwijderde padden en vorschen uit de darm. 

3° CO-INTOXICATIE 

In dit geval stellen we ons de vraag of het 'manipuleren' van de 

patiênt geen ongewilde vorm van kunstmatige ademhaling was? 

4° DEUSELIGHEYT 

BeZet de dampen op te stygen naar't hoofdt. 
, .~ 

5°DE SLAPENDE VERSTYFTHEYT (coma-analeptie) 

Eene seer stercke Clysteer .. . misschien ' om te verschieten 

6° SUYSSELINGH - vertigo 

Beletten dat de dampen van onder opschiete door o.a . de holte van 

de voeten in te wrijven met zout en azijn en .. . een clysteer. 

7° ' VALLENDE SIEKTE - epileptie 

de benen vastbinden en .. . een clysteer. Het eerste als voorzorg? . 
8° PHIMOSIS 

J 

Ende is dat sake dat de roede is dat men vel achter n~ can gh e crigr. 

e nde die bloot hebb e T!..; da el' sa Zm e n aldus to e gaen (.. e e n c Zy s t ee r) . 

9° COLYCKE 
2 

. .. Quandoquid em onm e s calcear e e odem cal ce o n 017 lic eat .. ! njet 

iede r een kan met d e zelfde scho enen g e]10lp e ri worden . En da a rmed e weten 

'I' e 11 et h' ee r a l. 

J : I3ROECKX ,~I.: La c h iru rg i e du ma î t r e J OHAN YPERJ.:AN- An t .... 'e l-pen (1 86 1) 184- 18 5 
2 : SOLEI-.!l\ND1US ,R .: Consi l iorum In edic i n a lum - Ha n no v e r (1 609 ). 

! 
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4. ENKELE KLASSIEKERS 

· -- - -~Q ...... '·-~~~1clólg;...tÜ.i 

i 
I 

4 • 1 • . DECOCTU~1 CO),IMUNE PRO CL Y STERE 

\ 

A. Frankrijk & de Nederlanden : 

B. 

• 1+:2 B- fol1.ae l-1alva 
" Viola 

" 
" 

Parietaria off. 
Beta cicla 

11 Mercurialis 
florae Anthemis nobilis 
seruen Fcenicul urn off. 

" Linum usi tassinum 
Aqua off. 

aa 3 j 
pugilli ij 
3iv 

3 i j 
q.s. 

= kaasjeskruid - mauves 
Viooltjes - violettes 

== glaskruid - Pariétaire de murailles 
= biet - poirée 
== bingelkruid - mercurialle 
= kamille - camornille 
= venkel - fenouil doux 
== lijnzaad graine de lin 

S koken en indampen tot de hoeveelheid van één pond ( == 12 
filtrèren 

once xij 

Londinj ·. :2 

I~ foliorurn siccatorum malvCE 
11 " chaméE1Tl el i 
" " m ercur ialëe aa 3j 

Seminurn fceniculus dulcis §ss 
AquéE q.s. 

~. 3j = 3,91gr ; pugilli ij == zoveel als men tweemaal tussen 3 vingertoppen kan 
vatten; 3ij = 7,81 gr ; 3iv == 15,62 gr ; ~j == 31,25 gr ; 3sS == 15,62 gr 

4.2 . E~Et-1A CO~IMUNE 

1): decoctLL"ll comnJUne (§) 

mellita mercurialis ® 
salis communis 
oleum c hamël2ill el in urn 

S misce l.a . 

B- decocturn commune ® 
pil ulëe cochiëe minores 
oleum chaméEIIlelinum 
oelUID anisurn 

S misce l.a. 

10 once = .3 x 
2 once == .3 ij 

0,5 once = ~ ss 
l'once==~ j 

12 once == § xi] 
sirupi®1 gros == ~ 

1,5 once== sjss 
0,5 gros = 3sS 

. . 

kamille olie 

j 

MELLITA ]·JERCURIALIS ® ongezuiverd sap van bengelkruid 
witte honing aa 

G afkoken en filteren 

PILULlE COCHITE NINORES SIRUPIG.: aloes barbaàes 
coloquint 
scanll1lonium aa 10,0 gr 
rnellita liquida 30,0 gr 
ch e ira nthus cheiri e s s entii 0 , 05gr 

[; hoeveelJH:, id voor 200 pill eIl di e mo e ten o pgel ost 
v.'o r d en i n een SIRUPI ROSJC DAJ.jASCEN7C ® 

I·ja ar o m h e t geh eel t..e veTsach ten v e rving men : 
- h e t \,'a t e r in het ' d PCOCt Uli' co~:ml1ne d oor h alf soete - melcJ\; 
- of de \ami~J c-o li e door v e r se boter o f gan ~c -smo u t ,' 

- of voe<J d c me n er aa n toe 2 àOCYC1'S v al1 HOCi/J.7.' Cl' -cycY'en~ va n El1dcn - cyc)'cn. 

QUI NCY,t-l.: PJ~anllacopée Universell e T<l i sonn c: e - Pa r js (17 49 ) 
1 LUCllTHlINS, S . : PlI Lll"macopü:'a Leid QJ)s J s g Londini - Data v i a (17 32 ) 



ç 

\. 

-21-

4 .3. ENEI,iA C/\ TIIAR J CUM - PlIHGAT J VUM 

A. Franse School: 
J), decoctum commune ® 

pilulae duobus ® 
sirupi nerpruni ® 
juniperus vulgaris 
camomille ol ei 

l:. misce l.a. 

olei 

10 
1,5 

1 
2 
1 

once 
gros 
once 
gros 
once 

== purgerende wegedoorn 
= geneverbes olie 

® pilulae ex duobus = pilulac ex colocynthide simplicorcs (Pharrnacopc:ea Londini) 

B. Londense school: 
J), decoctum COIT@une ® 

vinum benedictum ® 
natrium muriaticum 
camomille olei 

(; misce l.a . 

10 
2 
1 
1 

once 
once 
once = NaCl 
once 

.•. que vous donnerez à la chaleur du lait qu'on tl'ait d'une vache ! 

C. Brabantse School: 
J), Calaminthe 

Averonne 
Alssem 
Kleine santorye 
Winter-gerste 
Magere semelen 
Saet van wilde Saffraen 
koken en indampen tot 10 
Bitter Heiligh 
Honigh van Roosen 
Zout 

4.4. ENE~1A ANTHELMENTICUM - - - - - - - - - -

aa 1 hantvol 
1 loot 

oncen, en toevoegen 
1 once 
3 oncen 
1 drachme 

R coloquintha 1, S gros verpakken 
juniperus sabina 1 scrupel 
ruta graveolens 1 scrupel 
aquae 1 pond 

t. inkoken tot 0,5 pond en toevoegen: 
absinthum vulgare olei xv gutt. 
cochia= minores pillulae® 1 gros 
sirupi rosaceëB Damas ® 1 once 
camomilla olei 1, S" once 

t. misce l.a. 

= Wilde averuit (Fl, 1026) Arte~esi 
compestris, Aurone(Dorv.261) 

= Erythracea centaurium & littora 
duizendguldenkruid (V.D.1736) 

Chico~ei(V.D.272) of Santolina 
chamaecyparissus (Fl.I0SS) 

in wat linnen 
= zevenboom ( conifeer) 
= ruit ( rutaceae) 

niet toe te dienen aan hysterische vrouwen, Kant het kan op de B .1-i. werken 

4 . 5 . ENE"1A CARJlJINATIVUM - - - - - - - - -
1): kamillebloem 1 scrupel 

jeneverbessen 1 onee = juniperus vulgaris 
laurierbessen 1 onee 
lijnzaad 0,5 ollee 
komjjnz aad :.' 0,5 onee = cuminum cyminum ( unbel] if eer ) 

E:, aqua' q. s., l<:Jten trekken 10 onee 
anysolie 2 gros 
olijfolie 1 gros 
bruine s u ikcr ] lepel 

l; rr.iseE: l.a. 
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LNUl/\ ]] /t::, jOHP]] O] D/\ LE 
- - - - - - -

1> 9 (> In a] en 9alnot en 3 once: 
ag uU2 au 10 once 

[;, indampen tot G once 
S ophouden zolang het gaat 

··i 

EN Et,1A HIOLLI ENS - - - - - -
ij melk 

kamille olie 
pulp van pijpkassie 

~ misce l.a. 

~ decoctum van havennout 
olijfolie 
pulp van pijpkassie 
bruine suiker 

[;, misce l.a. 

10 onve 
3 once 
1 once 

10 onCE 
3 once 
1 once 
1 lepel 

B< vette bouillon van schapen, kalveren 
of kippen 

zoete amandelenolie 
suiker 

[;, mis'ce l.a. 

~ lijnzaadolie 
camille-olie 
terpentijnolie 
anysolie 

lOonce 
4 once 
1 lepel 

4 once 
4 once 
2 gros 
2 gros 

[;, misce l.a. ~ 

cassia officinalis 

S zou geïndiceerd zijn bij galcrississen, jichtaanvallen en niersteencrisis. 

~ venetiaanse terpentijn 
dooier , van een ei 
decoctum commune 

1 once 
één 
10 once 

[;, warm geleidelijk aan 
geneverbesolie 
terpentijnolie 

mengen of opkloppen , en nadien toevoegen: 
2 gros 
1 gros 

siroop van witte malU\ve 2 once 
gekristalliseerde bruine 

suiker 1 once 
[;, misce I.e. 

E Venetiaanse terpentijn 
dooier van een ei 
melk 

0,5 once 

[;, misce, warm of opkloppen, 
lijnzaadolie 
siroop van witte maluwe 
terpentijnolie 
anysolie 
bruine suiker 

[;, misce l.ël. 

" 

één 
8 once 
nadien aan 
3 once 
2 once 
2 gros 
2 gros 
1 once 

toevoegen : 
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4 • 9. EJ\G1A ASTR I r\CE;\S 

R elcctuariurn diascordiwn 8 0,5 once 
eierdooier twee 
bouillon van he:rtshoornpulp 8 once 

E:, misce l.a. 

E: granaatappels 
rode rozen 
granaatboom schors 
bouillon van schapen 

0,5 once 
0,5 once 
1 once 
14 once 

E:, inkoken tot 8 once ® 
addite elcctuarium diascordiurn 0,5 once 
eierdooiers twee 

beva t o. a. opiac€il2 

S toe te dienen in kleine hoeveelheden, lieefst s'avonds, en best op te houden 
gedurende de ganse nacht. 

4.10. END1\ MDD)'J\llJJ-I- ANTIDIARRHOEICUM 

, 
\ 

- - - - - - - - - - - - - - -
Eo el ectuar i um diascordiurn®J, 5 once 

eigeel van vers gelegde e twee 
wijn van Canaris ® 6 once 
laudanum liguidum3 xl gtt. 

I:. misce l.a. 

ij Bilzenkruidzaad o,S once 
zaad van witte papaver 0,5 once 
granaatappels 0,.5 scrupel 
rode rozen -0,5 scrupel 

I:. koken in een 1,5 pond smiswater , en indampen tot één pond, 
afgieten en toevoegen: ® 
Mithridatum ® 3 once soort fheriacum ® 
spiritus van caneel 1 once 

S men moet vermijden te eten, maar het mag elke avond gedurende weken worden 
toegedi~~d bij harnekkige diarrhoe'si vraag stelt zich of de patiënt dan 
nog wel "',enst verlost te zijn van die diarrhoe, wanneer hij "genoten 11 heeft 
van de opiaten die het bevat ? 

ij wortels van herts-tonge 1 drachme 
bistorte 1 once 
bladeren van weechbre 2 handtvol 
wit \volle-kruydt 2 handtvol 
bloemen van wilde granaden 1 handtvol 
roode roosen 1 handtvol 
zaet van porceleyn 1 loot 
surringh ® 

1 loot 
[; gekokt in Smits-water tQt 10 of 12 oncen, zond er olyen. 

® Smits-water = water tot koeling van het hete ijzer - }:oel\'later uit een smidse. 
Als het dan nog van een sterke smid is, dan moet dat formidabel ,·.'erk en. 

l-laar het kan allemaal nog straffer: 11 noch meerder sal het stoppen~ het bloed 
stelpen~ ende de sl.Jeringen der Dermen verdJ:>oogen~ ende heelen~ indien bijge
daen UJordt DR.4}XN-BLOEDT~J ® 
® Draken-bloed = bloedrode harssoort van de vruchten van de boom Draca ena 

draco (Indi ë ) of van een Rotansoort Daemonorops draco (V .D.473) (Do.B19 ) 
is adstr ingerend, ~l emostat'îtsch en vlOrdt hed en nog gebruikt in sorr:mig e 
tandpasta' s. 

4. 11. [NDIA RALSA~lJ CU~l - - - - - - - -
R bouillon van sctlapendarmen 100ncc 

eierdooi er 
schapenvet 
Lucatcl pastc.: @ 

twee 
2 once 

oncc 

, 
" , 
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4 . 1 2. END,iA fEBR I FUGU~l 

4 .13. 

Deze bestonden er in oplossingen van Kinabast - waarvan enkele 
personen het monopolie bezaten - met elkaar te vermengen tot een 
clyster. Wanneer men de zaak naderbij gaat beschouwen, dan stel
len we vast dat het oplosmiddel niet meer is dan gewoon water 
waarop men een verschillend etiket plaats; zoals wij nu zouden 
spreken van Spa-reine, Vichy, Evian en andere ~aterkens. 

INJECTIO AURICULARIS - - - - - - - - - -
ij rozemarijnblaadjes 

kinder-urine 
koken en laten indampen 
roze honing 

2 scrupels 
1 pond 

tot de helft; addite 
4 once 

ij maar met een druppeltje bittere-amandelen olie 'savonds zou het ook gegaan 
hebben ~ 

4.14. INJECTIO AD GONORRHrnAM 

E tr.ochisques blancs de Rhazè~3 gros bevat 3% kamfer 
camphre 1 scrupule 

~ oplossen in 12 once bronwater 
S 2 à 3x dagelijks in de urethra inspuiten tot de uitloop opdroogt !? 

E heemstwortel 
lijnzaad 
water 

ij enema terehentina 

2 gros 
2 gros 
1 pond 

4.15. INJECTIO UTERINA 

\ 

ij trochisques blancs de Rhazès® 2 gros 
sucre de plomb 1 scrupuI = loodacetaat 

S dit mengsel oplossen in het kookwater van water 10 once 
gort 1 scrupel 
rod e roz en 1 · pond 

misce l.a. 

-+ en er bestaat een oneindige reeks andere preparaten, de ene al gevaarlijker 
dan de andere. 

4 . 16. ENE~1A RECONSTITUANS 

I 

Zowel vanuit de anatomische, physiologische als de dogmatische hoek 

verschillen de standpun~en van de Parijsse school fundam ente e l van de ze 

der Brabantse of Londense scholen. 

Het bestaan van de valvula il~o- cmcale van BAUHIN , la "bc.rl' iè re 
1 

des a pot h i c a ir e s ~~ 0 f "I e s c 0 I 0 12 12 e S d' He r c iA. led e sa pot h i C a i j' e s ~~ m c t 

z ij n e c n r i c 11 tin g s v eT k c c r s f u net i c : ". . e e 11 et a p j e 11 ~ af t e J·f i à à e l - [; C 710 t j c 

gest cZt zij n~ d a t enkel Op ~ 71 gaa t n oe r b en ede n e n nie t nacr h ove n . 

Dac r doo r Cll ea n de CZy::,tCC 1' dae j' n-ie t v oo l'- by - s eh ictc n D ze l fs ni c t 
2 

\,' a 11 nee y men , zo bij me Tl s al s di cr , cl e cl ik ken cl a rm kr a c. h t i g 0 p b 1 D D s t 3' 

I : Bl\ Ul lIN, G .: T l lea t r u m an;Jtom icurn - Bazel (1 592 ) 

2 Va n BEVERiHJ CK,J .: Op.c i t. Lib. rI, pars 1', ,21 
3: DE GR AAF , R.: Op . c it. XX,?de al i n in f iDc . 
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Alhoe\\'c] CLAllSJER In de proeven van FULLER ( injectie v:.In \djn met 

dronJzenschap voor gevolg) het be\\'ijs van het tegeneel meent te vindcn 

De beperktJleid van de resorberende functie van het colon wcrd reeds 

lang vermoed, alhocwel op totaal foutieve basis. Desondanks adviseert 
J' 1 

men: " Mael' indien datter niet met allen door de keel en kan~ in soo-

danigen benaeu~de gelegetheydt moet men komen totyoedende Clysteren. 

En al is't~ da sommigen meenen~ de selvige niet veel te beduyden en 

hebben~ soa kan ick even~el verklaeren~ by my het tegendeel bevonden 

te zijn~ ~n de gene~ die eenige dagen het minste niet en hadde kannen 

door krijgen~ datse door Clysteren van Kalfs-nat~ met doyeren van Eye · 

ren~ versterckt en verquickt z~Jn~ gelijckse selver bekenden~ en daer 

door oock alleen onderhouden ~ierden~ tot dat de keel ~ederom~ door 

bequaemeGeneesmiddelen; haer voorige~ en behoorlijcke openingh kreeg; 

" Want alsoo de Derme~ mede ee~ verteerende kracht hebben~ indien 

Vlcesch-nat~ ofte Kandeel i van de selve in een dunne gijl verandert 
·3 

wert~ soo kan het noch enigh voedsel voor sek~ren tijdt den lichaeme 

aenbrengen~ hoe~el het selfde soo volkomen niet en voedt n 

Is deze opsomming limitatief? 

Geenszins. Per diagnose kende men een bijzondere clysteer en per 
~ 

analoge aandoening (vb. de ene kwetsuur is niet gelijk aan de andere) 

kende men een analoge behandeling. 

Best kan dit geïllustreerd worden aan de hand van een volledig 

therapeutische schema. 

s. De 11 MACARONI"-therapie 
4 

Het is een behandelingsmethode bij zwaar zieken en bij loodintoxi

caties. Ze werd uit Itali~ in Frankrijk germpo~teerd en sedert 1602 

nagenoeg onveranderd toegepast in het CHARITE-hospitaal te Parijs 

tot om en bij het eerste k\\'artaal van de 20ste-eeu\\'. 

De behandeling is een allergaartje van substanties met een -totaal 

uitecnlopende werking. 

LE JOUR D'ENTREE DU NALllDE à 1 'hopital, on donne de suite Ie lavement p'..lrgatif 

des peintres, composé ainsi qu'il suit : n feuilles de séné, iv 
'3 

Faites l~uillir dans une livre d'eau; ajoutez à la décoction 
sulfate de soude 3 iv 

7 iv 

3 

vin émétique 3 

B!~RTJ 1 0LIN,T .: Dubia anatomica de vasis l ympJlatis - KopenJlagen 
Vl\l~ REVER\'iIJCK,J.: op . cit. Lib.III,pa.rt.B,123 
KélDdeel (V.D. 916) :viarme drank of lepelkost bereid uit \vijn-0ok ",'cl bier of melk
met dooiers vë:.n eieren, suiker CD };ilJleel, a l dan niet met Hittebrood, eertijds 
inzonderlijk voor jonge kraamvroUl-.'CD cn de kroamvisite. 

4: ALLEN: J'I.brégé de toute lil médccine pratique, Lib.I II,70- rads(1737) 
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Dans Ja journé e, on donnc l'cau de casse avcc s les grains ( auqua cassiie) ,dont 
voici 10 recette: H CiiU de casse simp) c, ]0 ij 

(pour l'obtenir on fait bouillir, casse en báton, concassée'3ij dans deux livres 
d'eau, passez la liqueur) 

Sel d'Epsom 
Emetique 

Quelquefois on ajoute, si la maladie est forte: 
Sirop de nerprun 

3 j 
gr.iij 

ou confection Hamech 
3 j 
3 ij 

Le soir, à cinq heures, on donne un lavement dit anod in (en ema 
faitavec: Huile de noi>: 3 vj 

Vin rouge 
"7 . , 

~ Xl.J. 

pictorum anodum) , 

A huit heures, un gros et demi de thériaque, dans laquelle on incorpore ordinairemen 
un grain et demi d'opium, ou seul~1ent un gros de thériaque et un grain d'opiurn. 

LE DEUXIEME JOUR DU TRAITEMENT, on donne Ie matin I' eau dite bénite (aqua "benedic-
ta), ainsi composée: 

~ tartre stibié 
Eau tiède 

gr.vj 

3 viij 

A prendre en deux fois, à une heure de distance. Quand Ie malade a voroi, on lui 
donne, Ie reste du jour, la boisson suivante, qu'on apelle tisane sudorifique (tisa
na sudorifera), qui se coropose ainsi: 

~ gayac } 
Squine 
Salsepareille 

Faites bouillir, légèrem~lt pendant une heure, dans eau commune ~ iiji réduisez à 
deux, et ajoutez: 

Sassafras 
Réglisse 

j j • 
3 iv o 

Faites bouillir légère~ent et passez. 

Le soir à cinq heur~s, Ie lavement anodini à huit heures, la thé~que avec l'opium, 
comme Ie premier jour. 

LE TROISIEME JOUR, on donne la tisane sudorifique laxative (tisana sudorifera 
laxans), préparée de la rnanière suivante: 

~ tisane sudorifique simple fu ij 
Séné 3 j 

Faites jeter quelques bouillons et passezi à prendre en quatre fois la matinée. 
Dans la journée, la tisane sudorifique simpie; Ie soir à quatre heures, Ie lavement 
anodin; à huit heures, la thériaque . avec l'opium. 

LE QUA TRI ENE JOUR on ?n0nne Ie purgatif des peintres (purgans pictorum) ,ainsi 
fait: 

Rinfusion de séné 3 vj 

(Elle se fait avec deux gros de séné et huit onces d'eau, qu'on réduit à six par 
I' ébullition) 

R sel de Glauber 
Jalap en poudre 
Sirop d e nerprun 

LE C I N QUIENE J OUR , la ti"sunc suàorifiC]Uc simpi c ; I e so ir à cinq heures , le 
l av(,..1ncn t pur<]a t if ; à s i x ll eu r es I e l a v emen t anod in, e t à hu i t, l a thér i aque avec 
l 'opiuL1. 

.. 
1 
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LE SJXIEt:E JOUR, on donne Ic purgótif dc s peintresi la tisane sudo
rifiquc simpIc, Ie lavement anodin, la thériuquc avec 1 'opium, commc Ic cinquième 
jour. 

Ordinairement, les malades sont guéris après la seconde médecine. S'il est néces
saire, on la prcscrit unc seconde ou une troisième fois, en se comportant comme les 
quatrième et sixième jours; et les jours intercalaires, co~~e les troisième et cin
quième. La tisane ordinaire, pendant tout Ie traitement, est.celle faite avec les 
quatres bois sudorifiques: il faut insister sur son usage, mème plusieurs jours 
après que Ie malade est guéri. 

' Dans les circonstances rares ou les malades ne vomissent pas et lJe sont pas purgés 
on prescrit les bols purgatifs des peintres (boli purgantes pictorum) . 

E diagrède } 
Résine de jalap áá gr.x 
Gomme gutte gr. xij. 
Confection Hamech 3j~ 

Sirop de nerprun,s.q., pour faire dou tout douze bois, dont on prend un de deux 
en deux heures. 

On est obligé, dans plusieurs circonstances, de revenis plusieurs fois aux vomi
tifs, de doubler et de tripier la dOSt de l'émétique. 

Pendant Ie traitement, on doit faire observerau · malade une diète severe dans les 
d€ux ou trois pre~iers jours; on donne des bouillons Ie quatrième ou le cinquième. 
On se règlera surtout sur l'appétit des malades et la diminution des coliques pour 
e régime alimentaire. 

Dergelijke behandelingsmethode laat niet veel ruimte voor de prac

ticus, terwijl de pati~nt zelf niet veel rust gelaten wordt. 

Clysteren, een vergeten therapie voor de chronische pati~nt ? 

Het is in alle gevallen een therapie die, uit de aard zelf, niet 

in aanmerking komt voor acute gevallen. De enkele uitzonderingen 

buiten beschouwing gelaten. 

Behoudens de evacuerende lavementen) bv. bij een gravida in arbeid, 

kan het lavement ~et veel succes gebruikt worden voor rehydratatie, 

en zelfs bij hypothermie. 

Voor het overige kunnen we, zonder veel spijt, zeggen dat de clys

teer samen met de humo~ale theorieën, de geschiedenis zijn ingegaan. 

En er is niet veel da~ ' er op wijst dat dit niet definitief zou zijn. 

WAAR l'HJ ONZE li'IJSHEID VANDAAN HAALDEN. 

BENN10N,E.: Antique Me dical Instruments - London(1979) 
BERGE ,l-l.L. de la & l·:ONJn::f'~T ,r-l.: Compend itL~ oe m~decine p r at iquc ou exposé ana l yt i
gu c et l'ël i sonné - Brussel I (1 8~7 ),Il (1 843), & FLEURY ,l"L :111 (1 844 ) ,IV (1 G<1G). 

BIDAULT,P., e . a l.: Les -pJ inço n s d e s éta in s Fr ança i.s - paris (1968 ) 

B1DAüLT,P. & l.EPl\RT ,J. : Etains Dléd icali.': C't prlarmaccu t i C}ucs - Pi1ris (1 9G9) 
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PLATEN,M.: De nieuwe geneeswijze - Leipzig(1896). 

HOl\"TANUS,D.: Almenach ofte oprechten Ndderlandse Hemelmeter-Gent (1721) • 
• 

BERTHA,L.: Hedicus Christianus detegens sanguineis lacrimis deplorandam -Anr.werpen 
(1665) . 

gORGAND,D. & FATOUT,C.: l':rr:strument de Molière - Paris(1878). 

COLSON,E.: De la methode in~estinale-Paris(1867). 

B~illELh~ : Atlas chirurgical - Paris(1780). 

KEUR VAN TIN: uitgave van het museum Sterckxhof(1979). 

VAN BEVERl·IIJCK,J.: Herken der genees konste - Ams terd am (1672) . 

DE Gr~.~ ,R.: De clyster i b us-Pa ris(1 66 8) 

BROEC }~ / M .: La ch iru rg i e d u maitr e J o h a n Yperman-An twerp~1 (18 6 1). 

Berc h em 0 3 .09 .79 



\ 

-29-

Bijlare ] ~~!\ TEN, GEh'] CJlTEN ,STANDAAlmEt~ CJl SY~iBOLEN 

SY~mOLEN • --------
Voor het invoeren en veralgemenen van het tiendelig stelsel, werden de hoeveel

heden dcr producten aangeduid met een combinatie van romeinse tekens en alchemis

tische symbolen, alhoewel zulks naderhand ( na 1840) nog sporadisch voorkwam. 

fu == pond (livre) 

3 of -S == once (uncia) 

3 of ~ = gros of manipulus, drachma(drachmis) = handvol 

3 = scrupulus (scrupulos) scriptulum 

Gr.of 9 = graankorrel 

m of ss = de halve hoeveelheid 

1= j 

8 == viij 

STANDAARDEN 

2 ij 

9 = ix 

3 = iij 
10 = x 

4 = iv 

enz. 

5 = v 6 = vj 7 = vij 

De doseringen in de oude farmaceutische handleidingen werden uitge

drukt in veelvouden of fracties van het pond of de once. Hanneer men het ge'vlicht 

kent van een "once" voor het desbetreffende handboek, dan kon men verder alles 

omrekenen. (cfr. pp 14, noot 4 & 5). 

Waaraan die verschillen toe te schrijven? 

De basis van de stelsels is de "graankorrel" Bèloudens de invloed van de land

bouwkundige kwaliteiten, weten we weer niet of het een tarwe, gerst of haverkor

rel betreft. 

VEELVOUDEN EN FRACTIES 

16 once 
12 once 

3 once 
1,5 once 

8 once 

1/8 once 
1/3 gros 

1/2 srci 
1/3 ohol 
1/4 sili 

1 gr 

= gewoon pond = 

= medisch pond == 
= quatreton, triens = 

= sescunx,sescuncia = 
= bes 8. bessis,octunx = 

= gros = 
= scriptulum = 

= obolus = 

== silicus, silici c-:> = 
== lens, primus = 

== 15 gran€J' ( V~aamderen) 

== 18 granen ( Frankrijk) 

500 gr (Brabants) 

375 gr 
93,75 gr 
46,88 gr 

250 gr 

3,91 gr 
1,30 gr maar ook 

of ook 

0,65 gr 
0,22 gr 
0,05 gr 

= 24 granen == 54, 25mgr 

= 20 granen = 65,OOmgr ! ! 

pugillus = zoveel als men op 3 vingertoppen kon leggen, of tussen twe e of drie 

vingers vatten. 

semis f) = zaadj e 

Bronn en LUCHTI·:l\NS , S.: Pha l.Jnacop:::ea LeideJ1sis (et Londini ) - Batavja (17 32 ) 

QUIUCY ,1·L : Pl?aniiKOpée Universelle raisonnéC:! - paris (17 49 ) 

DORVl\ULT: L' Off ie ine ou répertoirc général de p}v,rmae ie pratique -

Paris (l 893 ) . 


