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Uitvinders in de EHBO
'IK HEB ZE VERBONDEN, GOD HEEFT ZE G E N E Z E N '
Dr. G.T. Haneveld
Helaas waren het altijd de slachtvelden
waar eerste hulp het meeste nodig w a s .
Gaan w e zoeken naar mensen die
uitvindingen deden op dit gebied, dan
komen w e steeds weer bij militaire artsen
uit.
Paré
Eén der eersten was de Franse legerarts en
chirurgijn Ambroise Paré (1510-1590). Bij
amputaties op het slachtveld kwam hij tot de
ontdekking dat de wonden beter en zéker
pijnlozer genazen, wanneer ze verbonden
werden met een zachte hand; niet door dichtbranden met kokende olie zoals destijds gewoonte was. Op zijn standbeeld staan dan
ook terecht de woorden die hij zo dikwijls
sprak :'Je Ie pansay, Dieu Ie guarit' - 'Ik heb ze
verbonden, God heeft ze genezen'. Paré was
ook degene die het afbinden van bloedende
vaten propageerde. Maar dit betreft eigenlijk
aspecten van de (oorlogs)chirurgie en deze
horen feitelijk niet in dit artikel thuis. Natuurlijk wel zijn opvatting over 'Verbinden met
een zachte hand'.
Een verzetstrijder in de adel verheven
Degeen waarop wij het zoeklicht sterker willen richten was de Duitse chirurg Friedrich
Esmarch (1823-1908). Het klinkt misschien
merkwaardig maar zijn eerste oorlogservaringen deed hij op in de jaren 1850/'51, in de
verzetstrijd van zijn geboorteland Sleeswijk
Holstein tegen de Duitse Bond. Hij werd zelfs
gevangen genomen door de Duitsers. Toch
vinden we hem in 1870 als 'Generalarzt' van
het Duitse leger terug en verhief men hem in
1887 zelfs in de adelstand. Vón Esmarch
heette hij sindsdien. Maar hij vervulde ook
steeds zijn taak als hoogleraar in de chirurgie
in Kiel. Esmarch was met het lot der gewonden op het slachtveld zeer begaan. De ondertekening van de Conventie van Genève van
het Internationale Rode Kruis sprak hem dan
ook bijzonder aan. Daarvan getuigt o.a. zijn
boekje 'Over de strijd van de menselijkheid
tegen de schrikbeelden van de oorlog'(1869).
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Het eerste verband op het slachtveld
Eveneens in 1869 verscheen een geschriftje
over 'Der erste Verband auf dem Schlachtfelde'. Een afbeelding van de bekende driekante doek, die bedrukt was met kopergravures
waarop stond hoe dat verband kon worden
aangelegd, stond in dit boekje achterin. Die
driekante doek was geen uitvinding van Esmarch maar was - zoals hij zelf reeds vermeldde - zestig jaar tevoren door Gerdy en
Mayor reeds bedacht. De plaatjes op de doek

had Esmarch echter toegevoegd. Esmarch
was ervan overtuigd dat elke soldaat althans
énige kennis van de Eerste Hulp moest hebben. Bovendien moest hij altijd een 'Nothverband' met zich dragen, zodat hij een
wond zo snel mogelijk kon verzorgen. Zo'n
noodverbandpakje bevatte twee tot compressen opgevouwen zwachtels van 100cm
lengte en 10 cm breedte. Deze waren gedrenkt in een oplossing van sublimaat en
verpakt in waterdicht, gevernist papier. De
ervaringen tijdens De Frans-Duitse oorlog
1870/71 daarmee opgedaan, bewezen zijn
gelijk. Een 'Sanitatsverordnung' van 1886
geeft het volgende voorschrift voor de inhoud van zo'n verbandpakje: 2 antiseptische
zwachtelcompressen, 40 cm lang en 20 cm
breed; 1 cambricwindsel van 3 meter lang, 5
cm breed; 1 veiligheidsspeld en dat alles in
een omhulling van waterdicht gummimateriaal.
Ondertussen had Esmarch ook een elastische omsnoering bedacht ter stelping van
een spuitende slagaderlijke bloeding: een
3

spiraalveer, omgeven met zacht handschoenenleer; vast te maken met een gesp. Zo'n
knevelverband zou in de verbandtas van de
ziekenverplegers te velde aanwezig moeten
zijn. In 1881 schreef hij echter dat slagaderlijke bloedingen ook met 'Esmarch's Hosentrager Tourniquet' te behandelen zouden zijn:
een gewone bretel van elastiek.

Elastieken

bretels

'Veel mannen dragen deze bretels reeds om
haar lichtheid, eenvoudigheid en goedkoopte, zonder te weten, dat zij daarin zulk een
kostbaar redmiddel bezitten'. Deze woorden
zijn te lezen in 'Dr. Friedrich von Esmarch's
Eerste Hulp bij Plotselinge Ongelukken', een
boekje dat door de Inspecteur van de Geneeskundige Dienst van de Landmacht
A.A.J.Quanjer was bewerkt en dat in 1882 in
Nederland voor de eerste maal in druk verscheen. Tot het verschijnen van het eerste
Oranje Kruisboekje (1912) was von Esmarch's boekje de belangrijkste EHBO handleiding in ons land.

Een vereniging voor Eerste Hulp
Dit brengt mij op een andere activiteit waarbij von Esmarch's naam gememoreerd moet
worden: de oprichting van de 'Deutsche Samariter-Verein' in 1882. Het jaar tevoren had
hij in Londen het belangrijke werk van de
St.John's Ambulance Association kunnen
zien die onderwijs gaf in eerste hulp, die verbandmiddelen aanschafte en brancards. Volgens von Esmarch zou zoiets ook in Duitsland moeten komen en daar heeft hij heel,
heel veel werk voor verzet. Zo schreef hij
'Lesbrieven' en boekjes en liet hij anatomische platen en leskisten maken voor het onVOORPOST 1994 9

derwijs. Het heeft nog een tiental jaren moeten duren, voordat Nederland hier is gevolgd.
De M o o y - arts en uitvinder
Een andere militaire arts, die nog steeds niet
de waardering krijgt die hij verdient was Cornelis de Mooy (1834-1926), die als kind reeds
in de Oost met zijn vader, legerarts, ziekenbezoeken mee mocht maken. Later werd ook
hij, na een opleiding in de Utrechtse School
voor Militaire Geneeskundigen benoemd tot
legerarts. Vrijwel meteen begon hij allerlei
dingen te bedenken die een oorlogschirurg
kon gebruiken: speciale naalden om slagaders te onderbinden, een knap uitgedachte
tang waarmee men kogels uit kon halen, een
schedelboor, een nieuw type tang om te velde tanden te kunnen trekken en nog heel veel
meer. Alles op het gebied der chirurgie.
Raderbaar en ziekenraam
Maar ook het vervoer van patiënten hield
hem bezig. In de jaren zestig van de vorige
eeuw was dat meestal nog een ramp. In één
ziekenwagen die door vier paarden werd getrokken, konden hooguit twee liggende of
acht zittende gewonden mee. In 1867 hoorde
de Mooy dat in Parijs een veel beter functionerende raderbaar was uitgevonden. Die wilde hij zien, maar zijn teleurstelling was groot:
ook deze ziekenwagen vergde veel perso-

Raderbrancard

De

Mooij

neel; bovendien was de kans heel groot dat
bij oneffenheid van het terrein de patiënt er
onderweg uitviel. Tijdens zijn terugreis naar
het vaderland had de Mooy al een nieuw, béter, soort raderbaar bedacht. Een met grote
wielen, waarop de patiënt liggend op een verende brancard vervoerd kon worden. Maar
slechts door één man. In een experiment
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