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Epidemische ziekten 
18e en 19e eeuw 

Klassen van endemische en 
epidemische ziekten 1800 – 1870 

 
 Contagia (pokken; lepra; pest): 

directe aanraking 
– G. Fracastorius (1478-1553) 
– “Ouderwets” na 1830 
– Past niet in het wetenschappelijk 

positivisme (statistiek; geloof alleen 
wat je kan waarnemen) 

 
 



Epidemische ziekten 
18e en 19e eeuw 

Miasmata (vele koortsen; tyfus; cholera asiatica; febris intermittens…) 
– Oude hippocratische gedachte 
– Na 1850 gebaseerd op medische experimenten en statistiek 
 

 



Onderzoek naar epidemische ziekten 
na 1800 

 Klimatologisch onderzoek 
 Geografisch onderzoek, later geogafisch-

statistisch 
 Botanisch onderzoek 

– Th. Schwann, biologie (1810-1880) 
– F.G.J. Henle (1809-1885): histologie. Handbuch 

rationelle Pathologie.  
– Von den miasmen und Contagien und von den 

miasmatisch-contagiösen Krankheiten, 1840,  
 Chemisch onderzoek (J.Liebig; M. von 

Pettenkofer) 
 

 Na 1830: Cholera ‘crux medicorum’ 
 
 

 



Onderzoek naar epidemische ziekten 
na 1800 

– F.G.J. Henle (1809-1885): Von den 
miasmen und Contagien und von den 
miasmatisch-contagiösen 
Krankheiten, 1840: 

 
“The material of contagions is not only  
an organic but a living one and is indeed  
endowed with a life of its own, which  
is, in relation to the diseased body, a  
parasitic organism” 

 
 



Cholera 1832 - 1890 

Vier pandemieën 
– 1830 -1833 
– 1846 - 1849 
– 1851 - 1857 
– 1866 - 1869  

 



Miasma en bodemtheorie na 1850 

 Max von Pettenkofer (1818-1901) 
– Medicus, chemicus, hygiënist 

München. Hoogleraar vanaf 1853 
– Propagandist goed water, frisse 

lucht, goede riolering 
– Bodem- of grondwatertheorie: 

fermentatie van organisch materiaal 
geeft vrijkomen van cholerakiem in 
atmosfeer. 
 







Louis Pasteur en het micro-organisme   

1. Onderzoek naar fermentatieprocessen 
met microorganismen 
 

2. 1859-1861 Studies naar  de “Generatio 
spontanea”  
 

3. 1861: Memoirs sur les corpuscles 
organises qui existent dans 
l'atmosphere. Examen de la doctrine des 
generations spontanees (1822-1895)  

Frans chemicus 



Pasteurs experiment dat bestaan 
van microorganismen in de lucht 

aantoonde  

Bouillon in twee 
kolfen met lange 
hals. 
 
Eén met een rechte 
hals, één met S-
vormige hals 

Koken bouillon om 
alle levende materie 
te doden 
  
Steriele bouillon 
blijft in flessen bij 
kamertemperatuur 
aan lucht bloot 
gesteld 

 

Weken later…..  
Kolf met rechte hals: 
verkleurde bouillon en 
troebel  
S-vorming kolf: geen 
verandering  
 
Conclusie: 
microorganismen uit 
lucht kunnen kolf met 
rechte hals in en bouillon 
besmetten.  S-kolf  
houdt micro organismen 
tegen. 



Micro-organismen en de chirurgie: Joseph Lister 

“On the Antiseptic Principle of the 
Practice of Surgery”  

 
 “…[W]hen it had been shown by the researches of 

Pasteur that the septic properties of the atmosphere 
depended not on the oxygen, or any gaseous 

constituent, but on minute organisms suspended in 
it, which owed their energy to their vitality, it 

occurred to me that decomposition in the injured 
part might be avoided without excluding the air, by 

applying as a dressing some material capable of 
destroying the life of the floating particles.  

 
British Medical Journal, 1867 

 

Brits chirurg Joseph 
Lister (1827-1912) 



1. Introductie van antiseptische 
chirurgie in de operatiekamer 
(carbolzuur) 
 

2. Spectaculaire daling van het 
aantal infecties en de sterfte 
 

3. Infectietheorie door vele 
artsen niet geaccepteerd 
 

4. Velen bleven tegenstander van 
antiseptische maatregelen in 
het ziekenhuis (verloskunde!)  

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId5 is niet aangetroffen in het bestand.
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Bodemtheorie en microbiologie 
na 1865 

 Max von Pettenkofer (1818-1901) 
– Nadere uitwerking bodemtheorie: 

factor y en factor x (kiem) lijden 
tot factor z (choleragif) 

– Agens kan op zich zelf geen ziekte 
geven; Contagium vivum van 
Henle nooit aangetoond 
(statistiek!) 

– Individuele condities of 
ontvankelijkheid zijn cruciaal 

– Verder scheikundig labonderzoek 
is nodig 
 



Bodemtheorie en 
microbiologie: 

 drie theorieën na 1865 

 Ernst Hallier (1831-1904), botanicus Jena 
– Das Cholera Contagium, 1867 
– Parasitologische Untersuchingen, 1868 
– ‘Fungi’ en pleomorfisme 

 



Bodemtheorie en microbiologie: 
 drie theorieën na 1865 

 Ferdinand Cohn (1828-1898), Botanicus Breslau 
vanaf 1849. 
– In 1866 Instituut plantenfysiologie 
– Na 1870 onderzoek naar ‘bacteria’: ontwikkelt 

steriele media 
– Classificatie in groepen en genera op basis van 

vorm (en fysiologie): uniciteit van mo’s  
– Ontdekking van endosporen die hittebestendig 

zijn. Argument tegen generatio spontanea 
– Beiträge zur Biologie der Pflanzen 

vanaf 1870 



Bodemtheorie en microbiologie: 
 drie theorieën na 1865 

 Carl von Nägeli (1817-1891). 
Zwitsers botanicus in München 
– In 1877 Die Niederen Pilze in ihren 

Beziehunngen zu den 
Infectionskrankheiten 

– ‘Heterogenese’. Vorm van anti-
darwinisme 
 
 



De zoektocht naar bacteriën die ziekte veroorzaken 
Pasteur 

1. Anthrax, sepsis en 
kraamvrouwenkoorts: 
“Germ Theory and Its 
Application to Medicine 
and Surgery.” (1878) 
 

2. Immunisatie door injectie 
van verzwakte 
virusculturen (1879) 
 

3. Rabiës en de eerste 
vaccinaties bij mensen 
(1881-1885) 

 



Specificiteit, causaliteit en 
neo-contagionisme 

 R. Koch (1843-1910) 
– Leerling van Henle. Doet werk over van 

Franse parasitoloog C.J Davaine: 
transmissie miltvuur  

– In 1876 komt jonge onbekende Koch op 
bezoek bij Cohn: concept tekst over 
miltvuur.  

– Paper over fixeren en fotograferen 
bacteriën 

 

 



Kochs fotografie van Bacillus anthracis 
Koch kweekte organismen in reincultuur, toonde de 
vorming aan van endosporen en veroorzaakte 
experimenteel anthrax door die bij dieren te 
injecteren 
 
Bron: http://textbookofbacteriology.net/Anthrax.html 



Laboratorium innovaties  

 
 

1 Petri schalen  
2 Agar-agar en  
3 Kleuring 



Experiment om te bepalen 
of een gegeven 
microorganisme dat niet 
eerder met dier in 
aanraking was geweest, 
specifieke ziekte kan 
veroorzaken  

   

 
 



Laboratoriuminnovaties 
Kochs postulaten of de Trias van Koch (1878) 

 Voorwaarden voordat kan worden geaccepteerd dat 
specifiek microorganisme  een specifieke ziekte kan 
veroorzaken 

 
1. De specifieke verwekker moet bij een ziekte aanwezig zijn, 

maar mag niet gevonden worden bij gezonde personen 
 

2. De specifieke verwekker moet in een reincultuur gekweekt 
kunnen worden en in serie overzetbaar zijn 
 

3. Met de reincultuur moet men bij proefdieren een analoog 
specifiek ziekteproces kunnen veroorzaken. 



Specificiteit, causaliteit en 
neo-contagionisme 

 R. Koch (1843-
1910) 
– Studie cholera Egypte /India 
– Benoemd bij het 

Rijksgezondheidsbureau 
Berlijn 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAvMvtlLfaAhWRfFAKHZvWD5MQjRx6BAgAEAU&url=http://www.lindau-nobel.org/de/today-is-world-tuberculosis-day/&psig=AOvVaw2a6qsUpbqmaTG3eJITWJzU&ust=1523704798130032


De identificatie van tuberculosebacil en de  
Vibrio cholerae (1880-1883) 



Wetenschap en politiek 
in Frankrijk en Duitsland rond 1900 

Microbiologisch onderzoek 
 
1. Sterk nationalisme en internationale competitie [Frans-

Duitse oorlog 1870-71] 
 

2. Nationale overheid steeds meer betrokken bij onderzoek 
 

3. Groepen wetenschappers werken samen in laboratoria 
 

4. Nationaal en internationaal onderzoek en 
gezondheidspolitiek  



Pasteur Instituut, 1887:   
onderzoek  microbiologie en  
toepassingen in geneeskunde   
Met onderzoekers zoals: 
 
1. Roux and Yersin, difterie and difterie 

antitoxine 
 

2. Yersin, pest, ‘Yersinia pestis’ 
 

3. P.L. Simond en de rol van de vlo bij 
de transmissie van de pest (1898) 
 

4. Metchnikov (Nobel Prize in 1908),  
Immuun systeem  
 

5. A. Calmette and C. Guérin, 
tuberculosis bacillus, antituberculosis 
vaccine (1921) 

  

Frankrijk 



Duitsland  

• 1880 Imperial health 
office, Berlin 
 

• 1885 Institut für Hygiene 
 

• 1890 Instituut voor 
infectieziekten 
 
 

De Duitse commissie in Bombay (1897).  
Koch met Richard Pfeiffer in onderzoek 
naar de pest 



Een nieuwe discipline èn onzekerheid en 
tweespalt  1870-1900 

• Pettenkofer in 1892 drinkt bouillon met 
cholera plus bicarbonaat tegen maagzuur. Het 
drinkwater was de laatste 'Schlupfwinkel’ van 
de contagionisten. 

• Koch en de mislukte tuberculineproeven 
 

 R. Virchow:  
– Ontkende het bestaan van specifieke verwekkers 

van tuberculose en difterie en betwijfelde de 
besmettelijkheid van deze ziekten. Had niet veel op 
met de euforie van de 'microbenjagers‘.  

– Voor een beter begrip van ziekten ging het meer 
om de wijze waarop het lichaam op besmetting 
reageerde dan om de bacteriën als zodanig.  



Een nieuwe discipline èn onzekerheid en 
tweespalt  1870-1900 

• Engeland 
• Kochs proefnemingen waren een 'unfortunate fiasco'. 
• Twee  medische missies, één naar India (1884) en één naar Spanje 

(1885) kwamen tot de slotsom dat de vibrio cholerae beslist niet de 
oorzaak van cholera kon zijn. 

•  Von Pettenkofer was 'the greatest living authority on the etiology of 
cholera‘ 

 
• Nederland 

– Geneeskundige Inspectie 
– Ned. Tijds. Geneeskunde 
– Academische scepsis  
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