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INLEIDING 

Door tussenkomst van dr. Hubert Bovens uit Zutendaal konden we beschikken over een kopie van 
een merkwaardig document. 
Het gaat over de aantekeningen die de student in de geneeskunde Paul Laurent Ghoos maakte 
tijdens zijn stage in het Groot Ziekengasthuis te Leuven van 17 november 1795 tot 17 februari 
1796. Deze aantekeningen heeft hij in 1803 bij het begin van zijn dokterspraktijk overgeschreven in 
keurig Latijn in een notaboekje1

• 

Deze bijdrage beperkt zich tot de bespreking van de voorgeschreven geneesmiddelen zonder in te 
gaan op de behandeling van de zieken en resultaten ervan. 

BIOGRAFISCHE GEGEVENS OVER DR. P.L. GHOOS2 

Paulus Laurentius werd geboren te Kwaadmechelen op 2 juni 1770 als zoon uit het tweede huwelijk 
(1769) van Joannes Hieronymus (1741-1820), notaris, schepen van Kwaadmechelen, met Maria 
Elisabeth Vijfeycken ( 1729-1806)3. 
Hij werd in het matrikel van de Universiteit Leuven ingeschreven op 12 januari 1791 onder de 
minorennes bij de Castrenses4

• 

Hij behaalde het diploma van licentiaat in de geneeskunde op 6 juli 1796 en behoorde aldus tot de 
voorlaatste promotie van geneesheren van de oude universiteit. 
Voor hij zich vestigde als geneesheer te Heusden heeft hij zijn beroep waarschijnlijk uitgeoefend te 
Luik en te Hasselt zoals af te leiden is uit bepaalde gegevens in het notaboekje. 
In 1802 huwde hij te Heusden Josephina Van Paesschen (0 1780). Hun eerste dochter Maria 
Henrica (0 1803) huwde in 1834 Joannes Michaël Nicolay, burgemeester van Heusden en was een 
belangrijke dame5

• 

Er werden nog vier dochters geboren en een zoon Henricus Josephus die ook geneesheer werd. 
Paul Laurent was ook lid van de gemeenteraad van 1816 tot 1836 en stelde zijn kandidatuur voor 
burgemeester bij de verkiezing van het nieuwe gemeentebestuur (23 oktober 1830) na de 
onafhankelijkheid van België. Hij werd echter niet verkozen. Joannes Michaël Nicolay werd 
burgemeester en later schoonzoon van Paul Laurent. 
Na het overlijden van zijn echtgenote in 1838 huwde Paul Laurent in 1840 Severina Tones in 
Kwaadmechelen waar hij zijn laatste levensjaren doorbracht. Hij overleed er op 1 0 juni 1850. 

HET NOTABOEKJE VAN DOKTER GHOOS 

Het boekje (10,5 x 18 cm) is niet meer volledig: de pagina's 3 tot 6, 83 tot 88 en van 308 tot het einde 
ontbreken. De titelpagina is aanwezig met het opschrift "Ex Libris Pauli Laurentii Ghoos Anno 
1803". Het blijkt dat het gaat om een overgeschreven dagboek en notities. Zo worden in de eerste 
269 pagina's zijn werkzaamheden in een niet nader bepaald ziekenhuis dag na dag opgetekend 
van 17 november 1795 tot 17 februari 1796. Dit is af te leiden uit een eenmalige vermelding van 
een datum op pagina 31: "1 die januarii anni 1796". Vanaf pagina 270 volgt een verzameling 
voorschriften van diverse geneesheren: "Sequuntur adhuc quaedam Recipe quorumdam 
medicorum et primo sunt R[ecipe] D[omini] vandael." 
Van deze geneesheer werden 41 voorschriften opgetekend waarvan er drie uit 1794 speciaal 
worden vernoemd6

• Daarna volgt dokter Gilbeer met 11 voorschriften1 
, vanaenvang met 68 

, 
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Lauers met 3, van den bergen met 6 en hermans met 2 voorschriften. 
Vanaf pagina 290 tot 306 volgen 19 "Recipe Leodii collectae" wat bewijst dat hij ook te Luik heeft 
gewerkt. Na pagina 295 houdt de nummering op en volgen 4 7 voorschriften zonder aanduiding van 
hun oorsprong behalve voor een voorschrift uit Leuven9 en drie uit Hasselt toegepast bij een aldaar 
heersende epidemie van dysenterie in 180010

• 

Bij verschillende van deze voorschriften wordt wel de naam van een geneesheer vermeld: Vos, 
Michils, van Pee, Broeckx, Bamps en Ansieuax zonder plaatsvermelding 11

• 

Uit deze gegevens is af te leiden dat Paul Laurent Ghoos drie maanden stage heeft gelopen in het 
ziekenhuis te Leuven. Een groot aantal voorschriften is immers van de Leuvense professoren 
Gilbert en Van Aenvanck en van de Leuvense geneesheren Lauers, Vandendale en Hermans 12

• 

Ook heeft hij een discussie opgetekend (zonder datum) tussen dr. Lauers en de "amplissimus" Van 
der Beien over de toepassing en de werkzaamheid van een voorschrift bij kraamkoorts. 
Uit een en ander is ook af te leiden dat dokter Ghoos voor hij zijn praktijk begon in Heusden nog 
actief is geweest in Luik en in Hasselt. 

HET GROOT ZIEKENGASTHUIS TE LEUVEN 

Ten einde een beeld te krijgen van het milieu waarin de student Ghoos zijn stage heeft gelopen 
volgen hier enkele gegevens over het ziekenhuis te Leuven op het einde van de achttiende eeuw. 
Volgens E. Van Even13 beschikte het ziekenhuis over één grote zaal genoemd "DeBeyaerd" voor 
meestal de arme zieken en één "'s Koningskamer" voor betalende patiënten en in behandeling door 
een geneesheer naar vrije keuze. Verder was er ook nog een "Sterfkamer". 
Er was een apotheek, een destillatieruimte en een kruidentuin. Het personeel bestond uit 28 
zusters, 16 knechten waarvan 3 voor het transport van de zieken, 3 priesters en een ontvanger. 
De apotheek beheerd door een zuster verzorgde niet alleen het ziekenhuis met geneesmiddelen 
maar ook de helft van de Leuvense bevolking, althans volgens een klacht van de stedelijke 
apothekers 14

• 

Dankzij de nauwkeurige aantekeningen van Ghoos en aannemende dat hij alle patiënten heeft 
gezien, kunnen we berekenen dat gemiddeld 23 tot 28 zieken aanwezig waren. 
De verblijftijd van de patiënten is als volgt: 32 verbleven gedurende 2 tot 7 dagen, 42 gedurende 8 
tot 21 dagen, 20 gedurende 22 tot 35 dagen en 8 van 36 tot 76 dagen. Voor 5 patiënten ontbreken de 
gegevens. Per dag werden meestal 1 tot 2 en maximaal 6 patiënten opgenomen. 
In totaal wordt in de periode van 17 november 1795 tot 17 februari 1796 de behandeling van 107 
zieken beschreven. Hiervan zijn er 14 overleden in het ziekenhuis, 66 genezen verklaard en van 27 
is de afloop niet gekend omdat de patiënt voor zijn genezing, of Ghoos, het ziekenhuis had verlaten. 
Een patiënt overleed 1 dag na zijn opname en een andere na de langste hospitalisatie van 76 
dagen. 

DE ZIEKTEN EN DE VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN 

Wanneer we de lijst nagaan van de 40 verschillende behandelde ziekten dan is koorts de meest 
voorkomende aandoening: febris catarrhalis (11 gevallen), intermittens (11 x), putrida (4 x), 
continua (3 x) en nervosa (1 x); in totaal 30 gevallen. Er zijn 11 gevallen van hydrops, 8 tuberculose, 
6 debilitas, 5 pleuritis en diarrhaea, 4 cachexia. 
De andere ziekten die 1 tot 3 maal voorkomen zijn: alvi obstipatio, affectio pectoris a terrore, 
anasarca, apoplexia serosa, arthritis frigida, ascites, asthma, caligo oculorum, cardialgia, cruditas, 
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dolor capitis, dolor ex lapsu, dysenteria, epilepsia, erysipelas, gangrena, hernia, hysterica passio, 
obscuratio visus, parapoplexia, peripneumonia spuria, podagra, rheumatismus, scabies, 
synochus non putris, tabes, tussis, vertigo en zona. 
Er dient ook vermeld dat een man van 25 jaar na een poging tot verhanging werd opgenomen en na 
twee dagen behandeling met wijn, azijn en honing werd ontslagen. 

Men stelt vast dat voor de zieken iedere dag een recipe werd uitgevoerd. Gemiddeld zijn 23 
patiënten aanwezig zodat we kunnen aannemen dat de behandelende geneesheren ongeveer 
2.100 voorschriften hebben laten uitvoeren. Daarvan zijn er 496 van verschillende samenstelling 
en de overige zijn vernieuwingen. 
De toedieningsvormen met frequentie zijn de volgende: 
potio(253), decoctum(58), pulvis(46), electuarium(32), pillula(28), emplastrum(18), 
vesicatorium(17), enema(12), looch(10), oleosaccharum(7), scutum(5), unguentum(4), bolus, 
collyrium, emulsio(2),linimentum, solutio ad oculos lavandum(î ). 
Het aantal geneesmiddelen per voorschrift varieert van 2 tot 7. 
In totaal werden er in deze drie maanden 268 verschillende geneesmiddelen voorgeschreven. 
Hiervan zij er 103 simplicia van plantaardige of dierlijke oorsprong, 30 chemische verbindingen en 
135 in farmaceutische vorm uit diverse voorschriftenboeken zoals aqua, conserva, conditum, 
decoctum, extractum, emulsio, elixir, emplastrum, hordeatum, infusum, looch, mixtura praeparata, 
oximel, rob, sal, sapo, syrupus, spiritus en tinctura. 
De geneesmiddelen aanwezig in deze meestal samengestelde formules worden hier niet 
weergegeven. Alleen worden opgesomd deze voorkomend in de voorschriften. 

De plantaardige simplicia zijn de volgende: 
Ari bulbus, Asa foetida, Anthos sumitates (Rosmarinus officinalis), Balsamum copaivae, 
peruvianum, Chaerophyllum, Chamaedrys herba, Cassiae pulpa, Corralina corsica, Cortex 
simarubae, peruviani rubri, winterani, culilawan, Erysimum officinale, Essentia absynthii, anisi, 
camomillae romanae, melissae moldavicae, menthae crispae, menthae piperitae, pimpinellae, 
pimpinellae albae, Extractum aquilae albae, camomillae romanae, catolicum, centaurii minoris, 
corticis peruviani, croci, dulcamarae, gentianae, graminis, helenii, marubii, mirrhae, pulsatillae 
nigricantis, ratanhiae, saponariae, scillae, taraxaci, Flores arnicae, camomillae vulgaris, hyperici, 
Folliculum sennae, Folium hyssopi, sennae, urticae minoris, Gummi ammoniacum, arabicum, 
galbanum, guajacum, tragacanthum, Hedera terrestris, Iris florentina, Lichen islandicus, Manna, 
Mastix, Mirrha, Nux moscata, Oleum amygdalarum dulcium, lauri, macidis, olivarum, Olibanum, 
Polygala amara, Radix arnicae, contrajervae, columbo, galangae, hellebori nigri, ipecacuanhae, 
iridis florentinae, liquiritiae, lopezianae, mecoacannae nigrae, polygalae amarae, salep, 
saponariae, scrophulariae majoris aquaticae, symphyti, tormentillae, valerianae sylvestris, 
zedoariae, Resina jalappae, Scilla recens, Serpentaria virginiana, Scammonium, Stipites 
dulcamarae, Tamaryndorum pulpa, Terra catechu, Tinctura amari ligni quassi, asae foetidae, 
cinnamomi, mecoacannae nigrae, rhei, succini. 

De dierlijke simplicia: 
Cantharides, Castoreum, Hirudo, Lapides cancrorum, Millepedes, Ovum, Lac vaccinum, Mei en 
Axungia. 

Als anorganische en organische chemische stoffen: 
Acetum, Alumen, Arcanum duplicatum en Tartarum vitriolatum (=kaliumsulfaat), Camphora, 
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Flores benzoini (=benzoëzuur), Flores salis ammoniaci martiales (=mengsel van 
ammoniumchloride, ferrichloride en ferrioxide), Kermes minerale (=mengsel van antimoonsulfide 
en oxide), Liquor anodynus mineralis Hoffmanni (=diethylether), Nitrum purum (=kaliumnitraat), 
Oleum tartarum per deliquum (=kaliumcarbonaat), Sal ammoniacum (=ammoniumchloride), Sal 
Epsomi (=magnesiumsulfaat), Sal Glauberi (=natriumsulfaat), Sal Martis (=ferrosulfaat), Sal 
polychrestum (=kaliumnatriumtartraat), Sal prunellae (=mengsel van kaliumnitraat, kaliumsulfaat 
en kaliumnitriet), Sal Saturni (=loodacetaat), Sal sedativum Hombergii (=boorzuur), Sal succini 
(=barnsteenzuur), Sal tartari (=kaliumcarbonaat), Sal vegetabile, Tartarum vegetabile 
(=kali u mta rtraat), Tarta ri cristal I i (=kalium bitartraat), Tartaru m emeti cum 
(=kaliumantimoniumtartraat), Tartarum solubile (=kaliumammoniumtartraat), Terra foliata tartari 
(=kaliumacetaat),Tutia (=zinkoxide), Vitriolum album (=zinksulfaat), Vitriolum martis 
( =ferrosu lfaat). 
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(Fig. 3) 

De meeste samengestelde preparaten zijn afkomstig uit de 
Pharmacopoea extemporanea van Fuller. Andere komen uit 
diverse formularia hetgeen toe te schrijven is aan het feit dat 
er te Leuven geen stadsfarmacopee was. Wel werd er het 
Dispensatorium pharmaceuticum universale van Triller 
uitgegeven in 1781 gebruikt. Deze werd dan de basis van de 
lijst van geneesmiddelen die de apothekers verplicht waren in 
voorraad te hebben, zoals werd beslist door het stadsbestuur 
op 13 maart 1796. In het art. 35 van het "Règlement de Police 
pour les Pharmaciens de la Commune de Louvain" worden de (Fig. 21 

argumenten hiervoor aangegeven: "Ouoique la Municipalité soit très persuadée que la Pharmacie 
de Triller n'est pas la meilleure; cependant comme il convient de prendre pour base du catalogue 
ei-joint une Pharmacie commune et connue dans ce Canton ; en attendant que les idées des 
Médecins soient rectifiées sur eet objet, et qu'abandonnant leurs composés routiniers et surannés, 
ils se rapprochent des Modernes, si conforme à la saine raison, et indiqué par la nature elle-même, 
la Municipalité adopte, jusqu'à autre disposition, la Pharmacie de Triller comme base du catalogue 
des médicaments, dont les pharmaciens sont obligés d'être pourvus. » 

Deze lijst bevat 658 enkelvoudige en samengestelde genees-middelen en hiervan werden er 168 
voorgeschreven en de 100 andere komen uit andere farmacopees of formularia. Hieruit blijkt dat de 
Farmacopee van Triller toch niet zo geapprecieerd werd door de Leuvense genees-heren. 
Men kan zich de vraag stellen in hoever al deze geneesmiddelen hebben bijgedragen tot het 
herstel van de patiënten. Een grondige studie van de stagenota's van de student Ghoos zal 
toelaten een beeld te krijgen van de genees-kunde die werd bedreven in een ziekenhuis op het 
einde van de achttiende eeuw. 
Enkele voorbeelden uit het stageschrift mogen tonen hoe nauwkeurig de stagiair alles heeft 
opgetekend in keurig Latijn. 

De behandeling van diarree. 
Op de pagina's 32 en 33 wordt de behandeling beschreven van een vrouw van 50 jaar van 25 
novembertot4 december 1795. (Fig. 1) 
De vrouw die zeer zwak is en 1 O tot 18 ontlastingen heeft per dag wordt behandeld voor diarrhaea 
zonder echter de oorzaak ervan na te gaan. Het blijkt dat de toegediende geneesmiddelen 
voornamelijk adstringentia zijn (salep, columbo, terra catechu) en siroop van papavervruchten, de 
klassieke middelen bij goedaardige diarree hetgeen hier niet het geval is. Het resultaat van de 
behandeling luidt dan ook: 4 die decembris mortua est. 

Het volgende voorbeeld is een recipe uit 7 verschillende voorsch ritten bestemd voor een vrouw met 
hydrops. ( Fig. 2) 

Het voorschrift bevat 7 geneesmiddelen die toen werden 
toegepast als diuretica. Merkwaardig is het praeparatio 
millepedum dat dient in emulsie te worden gebracht met aqua 
menthae crispae. Een klassiek geneesmiddel bij hydrops is de 
scillae bulbus die onder allerlei vormen wordt voorgeschreven bij 
deze patiënt. Wat is de bedoeling hiervan? 
Zo werd aangewend: scillae recens, acetum scilliticum, mixtura 
scillitica pharmacopoeiae edinburgiae, oximel scilliticum en 
extractum scillae aquosum! Ook bruin bier op basis van 
mosterdzaad werd toegediend. 
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Bij de behandeling van een vrouw met zware koorts vindt men het volgende voorschrift. (Fig. 3) 

Hier wordt de bereider wel voor een probleem geplaatst: hij dient in een mengsel van 30g 
citroensiroop, 30g azijn en 150g Moldavisch melissewater (= distillaat van Dracocephalum 
moldavica) te mengen: 15g vluchtige olie van Moldavische melisse, 3,8g poeder van de 
serpentariawortel en 11 ,Sg kinabastpoeder:l 
Goed schudden voor het gebruik zal wel nodig zijn ! ! 

SAMENVATTING 

De stagenota's opgetekend door de student in de geneeskunde Paul Laurent Ghoos tijdens zijn 
drie maanden stage (1795-96) in het Leuvense ziekenhuis zijn een uitzonderlijk document voor de 
geschiedenis van de hospitaalfarmacie en de geneeskunde. 
De 500 voorschriften van de geneesheren geven een gedetailleerd beeld van de bedrijvigheid in 
een hospitaalapotheek in die periode. 

RESUME 

Les notes du stagiaire en médecine Paul Laurent Ghoos rassemblées pendant son stage de trois 
mais (1795-96) à l'h6pital de la vil Ie de Louvain sant un document exceptionnel pour l'histoire de la 
pharmacie et de médecine hospitalière. 
Les 500 prescriptions des médecins nous procurent une image détaillée de la pharmacie 
hospitalière à cette époque. 

Noten 

Prof. em. J. Lemli 
Termeredellelaan 
B- 3020 Winksele 

1 Met dank aan de eigenaar, J. Craenen, Zutendaal, die toeliet een kopie te maken van het document. 
De genealogische gegevens werden ons verstrekt door dr. H. Bovens, Zutendaal, die tijd noch moeite spaarde om 
deze opzoekingcn te venichten en waarvoor onze welgemeende dank. 

3 Joannes, Hieronymus Ghoos behoort tot de 4d' generatie in de tak Simon van het geslacht Jan Ghoos (t 1555). Voor 
een volledig overzicht zie Thcoficl Ghoos, A. en C. Pardon. Familiekundige schets over het geslacht Ghoos te 
Genendijk-Kwaadmechelen (Tongeren, 1972). 

4 A. Schillings. Matricule de l'Université deLouvain, X,10, n°76. 
C. Bnmeel en C. de Moreau de Gerbehaye, Les gradués de la Faculté de Médecine de l'cmcienne Université de 
Louvain (}{VJ-XVIII siècles). Bruxelles 2004. N° 5027, Paulus Laur( entius) Ghoos ex Quamecbclen. 
Maria, Henrica Ghoos is bekend in Heusden o.a. omwille van de schenking van een huis met 3 ha grond aan de zusters 
Ursulinen die er een school en later een kostschool bouwden. De Ghoosstraat en de Ghooskapel (St. Janskapel) 
bestaan nog. 

0 p 280: "Hac tria ultima Recipe ipsemet anno 1794 2() mc{j. in specie.fèbris catarrhalis ". Het is niet duidelijk of 
hiermee bedoeld wordt dat deze voorschriften werden toegepast of slechts werden medegedeeld. 

' Gil beer staat voor Gilbert, professor ordina1ius 1753-1808. 
8 Vanaenvang staat voor Van Aenvanck, professor ordinarius 1790-1810. 

p. 295: "Decoctum hoc antihaemonhoidale lovaniense ·•. 
10 p.297: "Haec !ria potissimum inserviebant dysenteriae regnanti mm. 1800 hasleti." 
11 Ansieuax is waarschijnlijk Nicolas Ansiaux, professor te Luik ( 1780-1834) 
11 De bevolkingstelling jaar IV (1796), uitgegeven door E. Willems, Leuven (2000). vermeldt de geneesheren J. 

Lauwers (Vaartstraat,7), C. Vandendaele (Bmsselsestraat, 34, naast het hospitaal) en T. Hermans, chimrg 
(Naamsestraat, 192). 

13 E. VanEven,Louvain dans Ie passé et dans Ie présent. Leuven 1885,p.647 
11 A. Guislain. Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de Phannacie in Benelux n° 27, p.6 (1961) 
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