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agenda
22 september 1990 Wilp
Nationale EHBO-wedstrijden ter gelegenheid van
het 40-jarig jubileum van
de afdeling Wilp.
Inf: 05716-633
(18.00-19.00 uur).
29 september 1990
Nijmegen
Algemene
Bondsvergadering van
"Het Oranje Kruis".
Inf: 070-3549111.
13 oktober 1990 Utrecht
Jaarvergadering van de
Kadergroep Oranje Kruis.
Inf: 070-3549111.
18-19-20 oktober 1990
Hattem
Vakbeurs Ambulance-hulp
verlening in 't Heem in
Hattem. Op deze beurs

vindt men weer een keur
aan producten, dienstverlening en informatie op
ambulancehulpverlenings
gebied. Er is een symposium op 19 oktober 1990.
De beurs is geopend:
donderdag 18 en vrijdag
19 oktober van 10.00-18.00
uur.
zaterdag 20 oktober van
9.30-16.30 uur.
Inf: 03432-3004.
27 oktober 1990 Utrecht
Vergadering Landelijke
Lotusraad.
Inf: 070-3549111.
17 november 1990
Amersfoort
Bijeenkomst
lotusstudieleiders.
Inf: 070-3549111.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE EERSTE HULP

Tabak in de EHBO
dr. G. T. Haneveld
Dat het genot van tabak niet bevorderlijk
voor de gezondheid is, w e e t zo langzam e r h a n d w e l iedereen. Minder bekend
wellicht, is de rol die tabak in de geneeskunde heeft gespeeld; zelfs bij de EHBO.
Herba Sancta

pestepidemieën als voorbehoedmiddel toegepast en in een boekje dat in 1622 in Leiden
werd gepubliceerd - „Tabacologia" door
Johann Neander (1596-ca1630) - werd tabak
als oogwater gepropageerd. Hopelijk wel
zeer sterk verdund, want het oog wordt er
heftig door geïrriteerd. Zelfs de rook van
tabak zou heilzaam zijn.

Het begon eigenlijk al de eerste maal dat
men in Europa iets hoorde over de tabak.
Dat waren namelijk de brieven van de franse
gezant Jean Nicot (1530-1600) waarin hij
schreef dat de tabak zo effectief bij ongeneselijke wonden was. Dit was in 1560. Het jaar
daarop verscheen er in Bazel al een boekje
„De Herba Panacea, quam alie tabacum, alii
petum aut Nicotianum vocant" (Over het
geneeskrachtige kruid tabak, dat men ook
Petum of Nicotianum noemt). De schrijver,
Gillis Everaerd, een arts die in Bergen op
Zoom geboren was maar in Antwerpen praktiseerde, toonde hiermee aan dat de naam
van Nicot al direkt met de tabak verbonden
was. Het woord Petum waarmee de tabak
ook wel werd aangeduid, zegt wellicht iets
over het prikkelende karakter van de tabak.
Peto = te lijf gaan; bedreigen, aanvallen.
Deze panacee kon op verschillende manieren worden toegediend: als fijn gestampte
bladeren, als zalf (Unguentum Nicotianum),
als olie, stroop of water (Aqua de Peto) en
zelfs als as. En dat dit alles zeer werkzaam
was, lezen wij in een boekje van een zekere
Monardes (1571) waarin hij de tabak bij liefst
36 verschillende kwalen aanbeveelt. Herba
Sancta - heilig kruid - werd de tabak dan ook
wel genoemd.
Vooral bij zweren en etterende wonden werd
het gebruik van het sap of de bladeren van
tabak geroemd. Rond 1600 duidde men in
Duitsland de tabak zelfs met „Wundkraut"
aan.
Het aantal boeken over de geneeskundige
eigenschappen van dit Zuidamerikaanse
kruid, nam gestadig toe. Zo werd het tijdens

Tabaksrookclysteer
Om bij kinderen - maar ook bij paarden ingewandswormen af te drijven, werd er wel
eens tabaksrook geblazen in de endeldarm.
Daar de rook op de darm een heftig prikkelende werking heeft, werd inblazing langs
deze weg ook wel uitgevoerd om inwendige
verstoppingen oftewel kronkelingen van de
darm weer te doen verdwijnen.
In navolging van de Indianen werd rook
geblazen in de endeldarm als reanimatiemethode bij een schijndode drenkeling.
Aanvankelijk nam men daarvoor een gewone pijp, maar vrij snel werden er speciale
instrumenten uitgedacht. Dat ook de
Nederlanders een grote rol hebben gespeeld
bij de ontwikkeling hiervan, ligt - gezien ons
waterland - wel enigszins voor de hand.
Het clysteer dat uiteindelijk in de handel
kwam, was een soort van blaasbalg met een
grote „pijpekop" met de rokende tabak. Een
dunne buigzame slang met een smalle
benen tuit, stak men in de anus van de drenkeling. En dan maar blazen...
Op aanraden van de Maatschappij tot
Redding van Drenkelingen die in 1767 in
Amsterdam was opgericht, werd een dergelijk tabaksrookclysteer door diverse stadsbesturen officieel verordonneerd. Pas tegen
het midden van de negentiende eeuw werd
deze reanimatie methode met tabaksrook
weer gestaakt. Trouwens ook die zalven, siropen, oogwaters enzovoorts verdwenen
van het toneel. Tabak - en met name de nicotine erin - bleek veel te giftig te zijn, voor
méns en dier.
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