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 Vroeger: GeneeskunstVroeger: Geneeskunst  

De zorg voor onze gezondheid is tegenwoordig de  
gewoonste zaak van de wereld.  
Je leert van jongs af  aan wat gezond en ongezond is.  
Je houdt je lichaam schoon 
Overal zijn goed opgeleide dokters, verpleegsters en 
verplegers en schone ziekenhuizen. 
 
Dit boek gaat over ziek zijn en genezen in vroeger tijd.  
Vooral tussen de periode van 1300 tot 1700.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Waar zochten zieken hun heil, voordat er dokters 

waren? 
 Wat is aderlaten? 
 Wat was de rol van de kapper naast scheren en 

knippen in vroeger tijd? 
 Wat is een kwakzalver? 
 Wat is een piskijker? 
 Waarom waren veel steden vroeger een bron van 

besmetting? 
 Wat voor ziekte is de pest? 
 Wat is een gasthuis? 

 

 

 

 



 1. De heilige als dokter1. De heilige als dokter  

Heel 
In de middeleeuwen (300-1500) had de 
kerk een grote invloed op het leven van 
mensen. Mensen zagen ziekte in die tijd 
als een straf  van God. Voor genezing 
zochten veel mensen hun hulp bij heiligen. 
Heil en heilig zijn oude woorden voor heel. 
Heel betekent niet aangestast of  vol-
maakt, maar het kan ook betekenen 
genezen. 
Denk maar een wond die heelt. 
Heelmakers 
Heiligen waren mensen die voorbeeldig 
geleefd hadden. Ze zouden tijdens hun 
leven wonderen verricht hebben.  
Veel heiligen waren als Christen 
gemarteld door de Romeinen. Zo’n heilige 
aanroepen voor hulp betekende dat er 
een “goed woordje” voor je gedaan werd 
bij God. Een heilige kon je weer heel 
maken. 

Kerken stonden in die tijd vol 
met heiligenbeelden. Je moest 
wel de juiste heilige om 

genezing vragen. 

 

Sint Apollonia werd aanbeden bij hevige 
kiespijnen. Apollonia was als Christen 
gemarteld door haar folteraars, waarbij 
al haar tanden uitgetrokken waren. 

De heilige Lucia was ook de 
marteldood gestorven.  
Bij haar waren de ogen uit-
gestoken.  
Zij werd aangeroepen door 
blinden, mensen met 
oogziekten, maar ook door 
zieken met keelontsteking. 

Sint-Antonius  hielp tegen de 
pest en tegen Sint-Antonius-
vuur, een ziekte die veroor-
zaakt werd door een schimmel 
in graansoorten. Deze ziekte 
zorgde vooral voor ernstige 
darmkrampen . 

 



 2. Over bloed, slijm en gal2. Over bloed, slijm en gal  

De vier sappen 
In de middeleeuwen had men weinig kennis 
over het menselijk lichaam. Men gebruikte 
vaak oude kennis van Griekse en Romeinse 
geleerden van honderden jaren daarvoor. 
Deze geleerden geloofden dat het lichaam uit 
vier belangrijke sappen bestond: bloed, slijm, 
gele gal en zwarte gal.  
Als de vier sappen in het lichaam in evenwicht 
waren, dan was een mens gezond. Als een 
mens teveel of  te weinig van een sap had, dan 
werd je ziek.  
Aderlaten 
Om het evenwicht tussen de sappen te 
herstellen, liet een arts vaak bloed uit de 
patiënt lopen. Je noemde het aderlaten (1). 
Aderlaten werd vaak gedaan bij koorts. 
Met een speciaal mesje (2) werd een sneetje in 
de juiste ader gemaakt. Het bloed werd 
opgevangen in een bakje.  
Het was belangrijk om  een aderlating op het 
juiste moment te doen. Daarbij waren de stand 

van de maan, het seizoen en het uur 
belangrijk. 
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 3. De barbier3. De barbier  

Kapper met een bijbaantje 
Het aderlaten werd in de vroege middel-
eeuwen door de barbier (1) gedaan.  
Een barbier was een kapper. Naast het knippen 
en scheren van de klanten, verdiende hij extra 
bij met aderlaten, het zetten van gebroken 
benen en het trekken van tanden en kiezen (2). 
 
De leermeester 
Barbiers kregen geen opleidingen op scholen.  
In die tijd leerde je het vak van jongs af  aan.  
Je ging in de leer bij een barbier en leerde zo 
beetje bij beetje het vak. Tot het moment dat je 
leermeester vond dat je het vak zelf  uit kon 
gaan oefenen. 
 
De kapperspaal 
Nu nog zie je bij kapperszaken vaak een 
kapperspaal (3) buiten hangen. Zo’n paal heeft 
de kleuren rood en wit (soms ook nog blauw).  
Die paal komt nog uit de oude tijd van de 
barbier, waarbij de kleur rood het teken was 

van het “dokterswerk” en wit van het 
“kapperswerk” van de barbier. 
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 4. De kwakzalver4. De kwakzalver  

Op de markt of  kermis 
Kwakzalvers trokken van stad naar stad met 
hun zalfjes en watertjes. Ze probeerden vaak 
op marktpleinen en kermissen de aandacht 
van het grote publiek te trekken met een trom 
en veel lawaai. Daarbij voerden ze meestal 
een toneelstuk op met een ingehuurde 
patiënt, die zogenaamd genezen werd. 
In hun zalfjes stopten ze de meest on-
mogelijke ingrediënten: urine, vet, nagels, 
spinnenkoppen en ontlasting. 
Vaak maakten ze reclame voor hun 
“medicijnen” in een rijmpje. 
Leugens 
Kwakzalvers stonden in die tijd bekend als 
leugenaars. Iedereen kende het gezegde: 
“Liegen als een kwakzalver”. 
Na de verkoop van hun zalfjes verlieten 
kwakzalvers zo snel mogelijk een dorp of  een 
stad. Stel je voor dat hun bedrog zou 
uitkomen. 

In onze tijd noemen we een 
onbetrouwbare dokter nog steeds 
een kwakzalver. 
 

 

Haarlemmerolie gold als een wonder-
middel tegen allerlei kwalen: benauwd-
heid, griep, kiespijn, haaruitval en darm-
klachten. De olie kon ingenomen worden, 
maar ook op de huid gesmeerd worden. 
De olie bevat terpentijnolie, kruiden en 
zwavel. 



 5. De piskijker5. De piskijker  

De urine 
De vier lichaamssappen bloed, slijm, gele gal en 
zwarte gal waren belangrijk in de vroege 
geneeskunst.  
Daarnaast besteedde de dokter, maar ook de 
kwakzalver veel aandacht aan de urine van de 
patiënt. De urine ging in een pisbokaal of  matula 
(1) die de vorm van de blaas had. 
Men hield de urine tegen het licht en de volleerde 
piskijker lette vooral op de kleur, de geur en de 
temperatuur. 
Vaak bracht de familie de urine van de patiënt in 
de pisbokaal in een speciaal mandje.  
De dokter hoefde een patiënt niet eens te zien. 
Zo’n groot belang hechtte men aan het piskijken. 
 
De hele patiënt 
Veel later wordt het belang van het piskijken 
belachelijk gemaakt. De dokter gaat steeds meer 
naar de patiënt als geheel kijken. 
Urine kan iets vertellen over een ziekte.  
Nu onderzoekt men urine in een laboratorium. 

Het is niet alleen kijken naar de 
urine, maar vooral zoeken naar de  
afvalstoffen die erin zitten. 
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 6. Dokter, chirurgiijn en vroedvrouw6. Dokter, chirurgiijn en vroedvrouw  

De dokter 
In de 16e eeuw studeerde je aan de universiteit 
om dokter te kunnen worden. De dokter (1) 
onderzocht de patiënt. Dat betekende kloppen, 
bekijken en luisteren. Verder gaf  hij medicijnen. 
Dat was alles. Hij maakte letterlijk zijn handen 
verder niet vuil. Opereren en het helpen bij 
bevallingen vond een dokter in de tijd 
minderwaardig.  
De chirurgijn 
Chirurgie was een ambacht net als timmerman, 
smid of  schoenmaker. Het betekende snijden, 
aderlaten en zagen bij het afzetten van benen 
of  armen. De chirurgijn (2) kwam in actie als de 
dokter het niet meer kon oplossen. 
De vroedvrouw 
Bevallingen waren het werk de vroedvrouw (3). 
Ze stonden niet goed bekend, waren ruw en 
hadden geen opleiding. Als een kind niet snel 
genoeg geboren werd, werd de moeder z.g. 
“gehutseld”: ruw door elkaar geschud. 
De kindersterfte was groot  en de gemiddelde 

leeftijd van de mens lag rond 1600  
rond de 35 jaar. Nu ligt de 
gemiddelde leeftijd rond de 75 jaar. 
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 7. De apotheek7. De apotheek  

Bergplaats 
Het woord apotheek komt uit het Grieks en 
betekent “bergplaats”. In kloosters was een 
apoteca (1) ,  een bergplaats waar 
geneeskrachtige kruiden werden bewaard door 
monniken.  
Rond 1300 verschijnen in steden de allereerste 
apotheken. Pas na 1500 komen de apotheken tot 
bloei (2). Door de kruistochten en de ontdekkings-
reizen komt er steeds meer kennis over kruiden  
uit het Midden-Oosten en Azië in Europa terecht. 
Naast kruiden kon je  in de apotheek ook 
specerijen en mineralen vinden. Ook dieren, zoals 
gedroogde padden, werden in medicijnen 
verwerkt. 
 
De gaper 
Apothekers zijn vanaf  de 15e eeuw te herkennen 
aan het beeld van de gaper (3) boven de deur 
van de apotheek. De gaper was een oosterse 
of  Arabische man.  
De mond stond open en was klaar om het medicijn 

door te slikken. Tegenwoordig zijn 
ga p e rs  h e t  s y m b o o l  v a n 
drogisterijen. 
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 8. Ziek8. Ziek  

Slechte hygiëne 
In steden leefden mensen dicht op elkaar (1).  
De kans dat je besmet werd door een bewoner 
was dus groter dan op het platteland. 
Zeker ook, omdat de hygiëne in de middel-
eeuwen slecht was. De stadsgrachten lagen 
vol afval. Her en der vond je in de stad 
mesthopen waar ook ander afval op gegooid 
werd. Dat afval trok vliegen en ratten aan.  
Het drinkwater haalde men uit waterputten 
(2). Deze waterputten lagen vaak in de buurt 
van beerputten. In beerputten werden 
menselijke uitwerpselen verzameld. Zo’n 
beerput besmette vaak het drinkwater van de 
waterputten. Besmet drinkwater zorgde voor 
de dodelijke ziekten cholera en buiktyfus. 
De pest 
In de 14e eeuw breekt voor het eerst een 
pestepidemie uit in Europa. Miljoenen mensen 
sterven door deze ziekte. Mensen kregen 
grote builen op hun lichaam  en de ziekte 
kreeg de naam builenpest (3). Een ander soort 

pest was de longpest. Beide 
soorten gingen gepaard met hoge 

koorts.  
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Gevecht tegen de pest 
Zonder behandeling was de pest dodelijk. 
Eerst dacht men dat de pest werd 
overgebracht door besmette en bedorven 
lucht. Men brandde tonnen met pek of  
kruiden om de kwade lucht te weren. Aan 
de rand van de stad werden pesthuizen (1) 
gebouwd, zodat de kans van besmetting op 
gezonde mensen minder groot was. 
De pestlijders werden verzorgd door een 
pestdokter of  snaveldokter (2). Aan huizen 
waar mensen aan de pest overleden waren, 
werd een bos stro gehangen als teken van 
de pest. 
De oorzaak 
Men nam vreemde maatregelen om de 
ziekte te bestrijden. Zo kwam er een verbod 
om spinazie en radijs te eten. 
Pas veel later ontdekte men dat de ziekte 
overgebracht werd door de rattenvlo (3) die 
een besmette zwarte rat beet. De vlo was 
nu besmet en besmette de mens met zijn 

beet. De pest had veel te maken 
met een slechte hygiëne, waar-
door ratten en hun vlooien alle 

kans kregen om te over-
leven. 

 

 

 

De pestdokter droeg een lange jas, hand-
schoenen en een masker.  
De snavel was gevuld met kruiden die de 
dokter moesten beschermen tegen 
besmetting. Met de stok werden mensen  
op afstand gehouden. 
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 9. Het gasthuis9. Het gasthuis  

Ziekenhuis 
In de middeleeuwen worden de eerste 
gasthuizen (ziekenhuizen) gebouwd.  
Ze worden door de kerk gebouwd  in de 
buurt van kloosters. 
Zo’n gasthuis bestond uit een lange zaal. 
De bedden stonden langs de kanten en 
konden afgeschermd worden met 
gordijnen. Vaak stond op de zaal ook een 
preekstoel. 
Later worden er ook gasthuizen gebouwd 
door burgers. Ze worden uitgebreid met 
een verbandzaal voor de chirurgijn, een 
ziekenzaal voor de dokter en een zaal 
voor zwangere vrouwen.  
Sommige gasthuizen hadden een aparte 
zaal voor besmettelijke ziekten.  
Vaak was er een buitengasthuis.  
Een buitengasthuis lag buiten de stad en 
was bedoeld voor pestlijders en geestes-
zieken.  

Binnengasthuizen lagen binnen 
de stadsmuren. 
 

 



 10. Filmpjes10. Filmpjes  

 

Vroeger en zo 
De zwarte dood 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-

zwarte-dood/#q=vroeger%20en%20zo  

Op straat in de middeleeuwen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de
-middeleeuwen-handel-stank-dieren-en-

afval/#q=middeleeuwen  

https://schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-zwarte-dood/#q=vroeger%20en%20zo
https://schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-zwarte-dood/#q=vroeger%20en%20zo
https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de-middeleeuwen-handel-stank-dieren-en-afval/#q=middeleeuwen
https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de-middeleeuwen-handel-stank-dieren-en-afval/#q=middeleeuwen
https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de-middeleeuwen-handel-stank-dieren-en-afval/#q=middeleeuwen
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_van_Egypte 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucia_van_Syracuse 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Apollonia_van_Alexandri%C3%AB 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Rochus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Cornelius 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chirurgijn 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_%28ziekte%29#Bacterie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gasthuis 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwakzalver 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/werkstukken/onderwerpen/ziek-

middeleeuwen 

http://www.museumboerhaave.nl/onderwijs/VOORTGEZET/ANW/pdf/

piskijkers.pdf 
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