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V~Pvov~c;u;l;W"\lcuvperCo-de,;1905 - 1921 * 
Van plantaardige naar synthetische geneesmiddelen. 

Apotheker Cyriel Desmidt 

* Lezing gehouden tijdens het najaarscongres van de Kring te Leuven op 6 en 7 oktober 07. 

Het betreft vier voorschriften boeken, die afkomstig zijn van de apotheek gelegen aan de vroegere 
Botermarkt in Turnhout. Na de overwinning van de geallieerden in 1918 is de naam van deze plaats 
veranderd in Zegeplein en heet nu nog altijd zo. 
De apotheek is er nu nog altijd, maar is wel een paar huizen verhuisd naar twee huizen links van de 
huidige apotheek. 

APOTHEKERS 
Het voorschriftenregister begint op 1 januari 1905. Titularis was een zekere Edouard 
Naerhuysen, geboren in Turnhout op 17/03/1852. Uit de verandering van het geschrift in het 
voorschriften boek kunnen we afleiden dat hij op 6 november 1906 gestopt is met werken. 
Wij weten dat hij ziek was en overleden is op 24 mei 1907. Daarna is er een onduidelijke periode. 

INHOUD 
Destijds werd alles wat 
verkocht werd 
opgeschreven in het 
voorschriftenboek, dus 
ook verbandmiddelen, alle 
hulpmiddelen, alle 
specialiteiten, zelfs Vichy 
en Vittel waters, alle 
hernieuwingen, enz .. 

TAAL 
De bestanddelen, evenals 
de hoeveelheden worden 
steeds in het Frans 
aangeduid. Aanvullende 
opmerkingen, b.v. 
betreffende het gebruik, 
worden in het Nederlands 
aangegeven. (afb. 2) 

In deel 1 is dit uitsluitend in het Frans. In deel 2 wordt vanaf oktober 1909 het Nederlands en het 
Frans gebruikt om de maanden bovenaan aan te duiden. 

NUMMERING 
Deel 1 
Bij de start begint men met 1000 en dit gaatverdertot2627 op 12juli 1905. 
Op 2 januari 1906 herneemt de nummering op 2000 en gaat door tot 2398 op 28 februari 1906. 
Vanaf 1 maart 1906 is er geen nummering meer; het schrift blijft hetzelfde en er is ingeschreven t/m 
30 mei 1906. Juni ontbreekt. De voorschriften van 1 t/m 4 juli zijn er wel. Daarna wordt er terug 
ingeschreven vanaf 1 augustus 1906 t/m 4 september 1906. 
Vanaf 6 november wordt er terug ingeschreven zonder nummering met een ander geschrift tot 30 
oktober 1908. 
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30 

(afb. 3) 

Apr.E.Clerinx (zie verder). (afb. 3) 

Deel2 
31 oktober1908-17juni1915. 
Het geschrift is hetzelfde als in 
voorgaand deel t/m 4 oktober 
1909. Daar staat ook een 
onleesbare 
handtekening.Van dan af 
begint een dubbele 
nummering per dag en per 
maand. 
Vanaf 9 juni 1911 is er een 
doorlopende nummering. 
Vanaf 22 oktober wordt een 
verzetbare (Franstalige) 
datumstempel gebruikt. 
Vanaf 17 juli 1911 ander 
geschrift (rechter); later 
wisselen de beide geschriften 
af b.v. 8/02/1912. Dit geschrift 
is hetzelfde als dit van deel 3, 
waarin de stempel staat van 

Soms, zoals in januari 1915 wordt de Franstalige stempel niet gebruikt en wordt alles in het 
Nederlands geschreven. 
Deel3 
Dit deel draagt vooraan de stempel van Edgard Clerinx, apotheker op de Botermarkt in Turnhout. 
Het bevat de nummers 17309-38430 vanaf 23 juni 1915. 
Vanaf 10 oktober wordt een Nederlandstalige (Duitstalige?) stempel gebruikt. 
Deel4 
Het bevat de nummers 38460 tot 55955.(tot 14 augustus 1921) 
Apr. E. Clerinx was nog actief in de apotheek in 1951 . Tijdens WO 11 en tijdens de droevige tijd er na 
heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de Turnhoutse wachtbeurtvereniging. 
Op 17/02/21 zit er een foto van een winnend voetbalelftal! 

AANTAL VOORSCHRIFTEN EN VERBAND MET EEN MOGELIJK SYSTEEM VAN DERDE BETALENDE 

Aantal voorschiften: 

1905 1907 1913 1914 1915 1916 1918 1920 

jan 194 146 201 
febr 242 187 131 
maart 228 203 255 
apri 294 172 301 
mei 219 149 250 
juni 198 199 208 
subtotaal: 1554 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 57 Nr 114 2008 



juli 178 176 219 
aug 95 150 177 
sept 122 135 128 
okt 101 144 260 
nov 123 133 369 
dec 149 204 544 

Totalen (3108) 3159 2416 2143 1998 3165 7453 8345 

Tabel 1. 

Vanaf november 1916 zien we in de kolom prijzen soms geen prijzen meer vermeld staan maar 
afkortingen zoals B.M., AC met een nummer er achter, armb[estuur] of Ass. 

Dit duidt er op dat deze voorschiften door een derde partij betaald werden. Terzelfder tijd begint ook 
het aantal voorschiften regelmatig te stijgen zelfs met factor 4 van 1915 tot 1920, terwijl het aantal 
voor de oorlog stabiel was en nog daalde in de twee eerste oorlogsjaren. Allerlei organismen 
zorgden er voor dat de ontberingen, die de bevolking moest ondergaan door de aanslepende 
oorlog, enigszins gelenigd werden. 

PRIJZEN 
Een onderzoek naar de manier van de prijs te berekenen van de verschillende bereidingen is niet 
het opzet van deze studie en ook zeer moeilijk omdat de dokters sterk variërende hoeveelheden 
voorschreven. Misschien moeten er ergens nog "taxen", dus prijslijsten bestaan. 

VERDELING OVER DE VERSCHILLENDE VORMEN 
Hierbij maken we altijd onderscheid tussen bereidingen met of zonder plantaardige actieve stoffen. 
We houden geen rekening met smaakcorrigentia. 
We hebben een zestal jaren bekeken en telkens de maand mei. 

Vormen 1905 1907 1913 1915 1918 1920 
Totaal: 
Tabl., pastill.,parels met 

zonder 2 11 4 5 16 
Cachetten met 2 1 

zonder 1 2 6 2 7 
Pillen en gran. met 14 13 7 7 21 

zonder 4 2 10 6 36 
Poeders (paquets) met 3 8 2 6 14 

zonder 17 14 14 10 48 
Poedermengsels: met 5 11 5 6 7 
lnw +uitw. gebr.: zonder 11 3 14 0 14 
Zetpillen, ovules: met 1 

zonder 3 (glycerol,coc.ichtyol,adren) 
Zalven: met 2 (laud) 1 5 0 31 

zonder 13 15 14 12 56 
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Vloeib. vormen: 

oogdruppels 
Totalen 

Tabel 2: 

met 
zonder 

79 
38 

189 

76 
37 

194 

57 
44 

4 
188 

51 
25 

134 

277 
107 

11 
645 

met:= met plantaardige bestanddelen 
zonder:= zonder plantaardige bestanddelen 

Wat valt hierop te merken: 
Het verschijnen van nieuwe vormen: comprimés met acetosal, kaliumpermanganaat, 

pastilles: kaliumchloraat 
parels: oliën: apiol, enz. 
cachetten: alleen voor de nieuwe grondstoffen: 
sulfonal ,urotropine enz. 

Het merendeel van de vaste stoffen werd verwerkt in poederpapiertjes (paquets). 
Veel actieve bestanddelen werden verwerkt in vloeibare vormen: gemak van bereiding, van 
inname, enz ... ln 1918 (laatste oorlogsjaar) valt het enorm aantal voorschriften op voor Vanier 
stroop, bijna altijd zonder levertraan, jood looizuur siroop ..... . 
Er waren geen vaste getallen voor hoeveelheden van poeders, pillen, granulen die 
voorgeschreven werden. Men hield rekening met het strikt noodzakelijke. 

ZONDAGSRUST 
Alleen op Nieuwjaar kon de apotheek gesloten zijn. 
B.v. op 1 jan 1914, 1916 en 1919 werd niet gewerkt, terwijl dit wel het geval was op Nieuwjaar 1915, 
1917en 1920. 
Op Pasen, Allerheiligen, Kerstmis werd altijd gewerkt, weliswaar waren er maar weinig 
voorsch ritten. 

INSPECTIE 

(afb. 6) 

VERDOVINGSMIDDELEN 

12juli 1906: l'inspecteurprincipal (onleesbaar) 
12 maart 1907: !'inspecteur Panthulot (?) 
26 augustus 1909:l'inspecteur :De Myttenaere 
20 november 1909: !'inspecteur De Myttenaere 
26 november 1912: !'inspecteur De Myttenaere 
07 januari 1914: !'inspecteur De Myttenaere (afb. 6) 
12 juli 1918: handtekening in potlood onleesbaar 
14 augustus 1921: Magnus 
In het begin was er frequenter bezoek van de inspecteur. De 
naam De Myttenaere komt ook voor in de lijst van 
medeauteurs van de BP IV (1930) als inspecteur-generaal en 
voorzittervandeKoninklijkeBelgische Academie van 
Geneeskunde. 

Vanaf 1 maart 1918 worden de verdovingsmiddelen onderlijnd: cocaïne HCI, morfine HCI., heroïne 
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HCL, Dover(poeder) pillen, opium extract, laudanum en diacode siroop. 

VORMEN 
Voor de aanduiding van de hoeveelheden gebruikte men 
g (gram) of ctg (centigram), maar geen mg (milligram), maar ook cc (centimètre cubique.). 
Tevens geven we hierbij aan welke hulpstoffen of hulpbereidingen gebruikt werden. 

Cachetten 
Gemaakt uit hostiebrood, dus zetmeel. Ze werden gebruikt om de nieuwe scheikundige 
grondstoffen in uit te vullen: sulfonal (1218),veronal, antipyrine, pyramidon, urotropine, antipyrine. 

Pillen 
Gentiaan week extract diende als bindmiddel. 

Poeders (te verdelen) (paquets) 
Als vulmiddel gebruikte men sucre blanc, later melksuiker 

Poedermengsels 
Het waren voornamelijk maagpoeders voor inwendig gebruik en strooipoeders voor 
uitwendig.gebruik. 

Suppositoria en ovulen 
Als vulmiddel kende men cacaoboter en de glycerine-gelatine massa. Soms noemde men ze ook 
ampoules in het Frans. 

-oxyde de mercure double 2407* 
-sulfate de quinine 25 ctg 2557 
-ichtyol 17098 

Een klassieke formule voor ovulen bevatte ichtyol en belladonna droog extract. 
Er werden weinig zetpillen en ovulen voorgeschreven. Had dit te maken met de schaarsheid van 
cacaoboter wegens de bezetting ? 
* Verwijst naar de bereiding in het voorschriftenboek met dat nummer. 

Vloeibare vormen 
De gewone oplosmiddelen zijn water, ethanol of ether. 
Men maakt onderscheid tussen oplossingen voor uitwendig en inwendig gebruik 
Bij mondspoelmiddelen spreekt men van gargarismen. 

Bij oplossingen voor inwendig gebruik, ook wel potio genoemd gebruikt men looch blanc, sir 
simple, sir.d'anis, sir.ribes, sir.menthe, sir de groseille, si rop de sureau (vlier) of eau gommeuse als 
dikkingsmiddel of smaakcorrigens. 
Een onderdeel van de patio's is: 
het infuus van plantendelen met actieve stoffen. Bij sterk werkende stoffen wordt de dosis 
aangegeven: - tilia (1079, zeer frequent) 

- coffea ( 17033) 
- digitalis (45/150 dikwijls gecombineerd met strophantus, of oxymel de scilla). 
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- rubarbe (40 ctg pro inf 100 g, 1145) 
- ipeca ( 1152) 
-senega 
- lichen (10/200) 
-colombo 

het decoct - colombo (1205), condurango (15/150, 2307) 
- lichen islandicus (2476), quinquina (31877 ), sarsaparilla (6/05/07) 

Hier kan men ook de collyria bij rangschikken: 
- sulfa te de quinine 2 ctg, sulfate atropine 1 ctg, aqua dist 1 0 g (?) (2439) 
- homatropine 5 ctg, aqua dist (2612) 1 0 cc; protargol 10%; tannine 10%; sulfate 
de zine 2% ;jodure sodique 2%; morphine 1 % ;tannine 0,25 % . 

- oogbaden : borax 2 % oogbad . 
acetate.plomb 5 g, aqua 290g, eau 
fenouil 1 0g. 

Ook steriele inspuitbare vormen 
- cacodylate de soude 40 ctg, aq.dist 1 0 g, ster.inj.hyp. 

(12698, 17130) 
- morfine. 
-grijze olie (kwik in olie) 
- serum antidiphterique 1130, 2457, 16/05/1907 (afb. 7) 

Zalven 
Als basissen kent men vaseline, lanoline (water
houdend?) apart of vermengd en axunge (reuzel) 
recent. Echt waterhoudende basissen (crèmes) kent men niet. 
-vaseline lanoline aa ad 18 g, oxyde jaune de mercure 1 g, menthol 1 g (2558). 
- axunge recent, lanoline, acetate d'ammonium, menthe (2585). 

Houdbaarheidsgegevens 
In stabiliteit had men niet veel inzicht: 
- eau oxygenée, eau dist. aa 1 0 g, adrenaline 1/1000 1 g. 
- normaal geen gegevens, tenzij vermeld bij product. 

Farmacologisch overzicht 

(afb. 7) 

Hierbij zal ik de geneesmiddelen bekijken, die in de besproken voorschriftenboeken voorkomen 
van uit een hedendaagse invalshoek en eventueel bekijken in hoever ze wetenschappelijk 
verantwoord waren met de mogelijkheden van toen. 
We overlopen de versch mende stelsels: 

Cardiovasulair stelsel 
Middelen bij hartfalen: digitalis, strophantus en scilla 
Diuretica: theophylline (?), theobromine (met nasalicylaat) 
Antihemorragica: lokale preparaten: antipyrine in oplossing. 
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Gastro-intestinaal stelsel 
Antiacida: bismuthzouten, Na bicarbonaat, Ca carbonaat, Mg carbonaat, Mg oxyde, zoethout en 
aanverwanten.Geen aluminium of mg-trisilicaat. 
Spasmolytica: Anticholinergica: belladonna, hyoscyamus, atropinesulfaat 
Middelen voor leve, gal en pancreas: spijsverteringsenzymen: pepsine, papaïne, pan creatine. 
Laxativa: rabarber, aloë, (samengestelde aloëpillen: De Haenpillen), phenolphtaleine, Na sulfaat, 
Mg sulfaat, purgeerlimonades. 
Antidiarreica: laudanum, tannine en derivaten, bismuthzouten. 
Middelen bij hemorroïden: zalven met cocaïne, hamamelis, hydrastis (vl) extrakt 

Urogenitaal stelsel: nihil (zie infecties.) 

Adem hali ngsstel sel 
Middelen bij astma en COPO: theophylline (syntese in 1900, maar niet voorkomend in de 
voorschriften boeken) 
Antitussiva,mucolytica en expectorantia: codeine(sir), dionine, opium (?), heroïne, Ooverpoeder 
(ipeca-opiumpoeder) kaliumjodide, nabenzoaat , polygala vloeibaar extrakt , aconiet, ipeca, 
belladonna, tolubalsem, kermes minerale. Op de eerste twee na is alles obsoleet. 
Ontsmettingsmiddelen van de luchtwegen: eucalyptol, pijn olie, kamfer 
Middelen bij rhinitis en sinusitus:menthol, thymol, niaouli olie, benzoë- en eucalyptustinctuur. 

Pijn en ontsteking (koorts) 
Analgetica en antipyretica: acetanilide, phenacetine na salicylaat, acetosal, antipyrine en 
pyramidon (meestal gecombineerd met coffeïne) 
Middelen bij jicht lithiumcarbonaat (te verwerpen) 
Narcotische analgetica: opium (poeder, extract, tinctuur,) morfine HCI, laudanum, Indische 
hennep. 

Zenuwstelsel 
Hypnotica, sedativa, anxiolytica: chloralhydraat, sulfonal en trional. 
veronal (eerste barbituurzuurderivaat). Alhoewel fenobarbital (luminal) reeds in 1911 
gesynthetiseerd werd door Bayer vinden we het niet terug in de voorschriftenboeken voor 1921. 
Nasleep van de oorlog? 
broomzouten (amm, ca, na enk) 
valeriaan (extract, tinctuur). 
Anti migraine middelen: pyramidon, phenacetine, coffeïne 
combinatie 

Hormonaal Stelsel 
thyreoidinepoederin tabletten van 250 mg. 
ovarine (specialiteit op basis van gedroogd ovariumpoeder). 
Men had wel kaliumjodide, maar men had geen kennis met betrekking tot de werking op de 
schildklier. 
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Infecties 
Middelen voor inwendig gebruik 
Antibacteriële middelen: niets tenzij voor de urinewegen had men urotropine en het berendruifblad 
met zijn zwak antiseptische werking. 
De grijze olie (kwikinspuiting, 40 % in vloeibare araffine) werd gebruikt bij syfilis (31697), 
laterinspuitbare (organische) arseen verbindingen. 
Antimycotica: niets 
Antiparasitaire middelen: 
Anthelminthica: santonine, dat samen met het laxans calomel gebruikt werd. 
Anti malariamiddelen: kinabast en verschillende kininezouten. 
Andere antiprotozoaire middelen: niets. 
Immuniteit: Antidiphterieserum 2 fl; tuberculine. 
Mineralen,Vitaminen en Tonica 
IJzer: 
metallisch ijzer in poeders, Blaud pillen 
ferricitraat, ferrosulfaat, ferrolactaat, ferrojodidesiroop, appelijzertinctuur. 
calcium kreeg weinig aandacht; phosphor onder de vorm van phosphaten, phosphieten, 
glycerophosphaat des te meer. Soms als ca-zout. 
Vitaminen: 
Er is nog niets gekend,maar men kende wel de levertraan, reeds voorgeschreven als emulsion 
Scott voor de oorlog, maar weinig tijdens de oorlog, waarschijnlijk bij gebrek aan aanvoer. 
In samengestelde levertraan wordt ca- en nahypofosfiet toegevoegd. Men wist nog niet dat het een 
bron was van vit A en D. 
Tonica: 
Enorme hoeveelheden, zeker naar het einde van de oorlog toe, werden voorgeschreven van 
Van ie rsi roop (kina en kaliumjodide) eventueel gecombineerd met levertraan, kinawijn, kinatinctuur 
enz. Dit om de eetlust op te wekken en de maagsecretie te bevorderen. Ook het veel voorkomende 
joodlooizuurstroop wordt als tonicum gebruikt. 
Ook strychnine en arsenicum verbindingen werden zeer veel onder de vorm van allerlei 
bereidingen en derivaten of als granulen als tonicum gebruikt. 

Uitwendig gebruik 
Middelen voor dermatologisch gebruik. 
Anti-infectieuze middelen: joodtinctuur en joodverbindingen: jodoform, aristol, phenol, cresol, 
Lysol, waterstofperoxyde-oplossing, kaliumpermanganaat, boorzuur, kwikverbindingen: mercuro-, 
mercurichloride, mercuriammoniumchloride (wit precipitaat), mercuri(oxy)cyanide ... in oplossing 
of in zalfbasis. 
ca sulfide opl., polykaliumsulfide in zalven (Hemmerichzalf): tegen ectoparasieten (luizen) 
Middelen tegen jeuk, pijn en ontsteking: cocaïne, benzocaïne, novocaïne, menthol, kamfer, 
methylsalicylaat, salicylzuur, ichtyol 
Keratolytica:salicylzuur, resorcine 
Beschermende of cicatriserende middelen: 
kaolin, talk, zinkoxyde, zetmeel 
Middelen voorophtalmologisch gebruik:(zie hoger) 
Middelen voor gebruik in het oor. phenol in glycerine 
Middelen bij buccofaryngale aandoeningen: k-chloraat tabletten, BMC dragees, 
mondspoeloplossingen met na-salicylaat 
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Middelen bij vulvovaginale aandoeningen: 
ovulen met ichtyol en belladonna extract 

Middelen i.v.m. uterusmotiliteit 
ergotin (Yvonne, Bonjean),(moederkorenextrakt). 

Slotbeschouwing 
Dit was een overzicht van geneesmiddelen van een honderdtal jaren geleden. 
Tijdens deze zestien jaar neemt het aantal specialiteiten flink toe, waarvan er sommigen nog 
bestaan. Het gebruik van de plantaardige middelen blijft stabiel in tegenstelling tot wat ik verwacht 
had. Het gebruik van de nieuwe gesynthetiseerde geneesmiddelen komt maar traag op gang. 
Van homeopathie was totaal geen sprake. 
Het is onvoorstelbaar wat er nadien veranderd is. 

Een hulp hierbij waren de volgende naslagwerken: 
- Dorvault: uitgave 1923. 
- Heymans en Simonart: Beginselen der Farmaca-terapie, Brepols 1959 
- Index PCB 1963. 
- Merck Index. 1989 (synthesedata van grondstoffen) 

OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN VERMELD IN HETVOORSCHRIFTENBOEK 

We gebruiken hierbij de oorspronkelijke Franse benamingen zoals ze in de voorschriftenboeken 
vermeld staan. 

Grondstoffen: Biologisch 
Serum antidiphterique 2 fl. 1130, 2457, 16/05/07 

Bewaren buiten licht op een koele plaats; 3 jaar na bereidingsdatum.(BP IV) 
Tuberculine (verdunning,varieert) 47190: geen houdbaarheidsdatum (BP IV).Koel 

bewaren buiten invloed van licht. 

Grondstoffen: Chemisch 
acetate d'ammonium 1079 en solution acetate d'ammonium (Mindererus opl. 17114) 
acetate de plomb 1165 
aceto-tartrate d'aluminium 2479 
acide arsenieux 12695 
acide benzoique 1152 
acide borique (in ethanol 90°) 1040 
acide chlorhydrique (dilué)1062 
acide lactique 1276 
acide phenique (in glyccerol) 1041 
acide picrique (07/05/07) 
acide salicylique 
acide sulfurique (+ srsambuci) 1915 
acide tartique ( + bcarbonate de sou de) 224 (bruispoeder) 
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adrenaline (sol 1/1000) 12590- 1913 
alcohol camphré 1083 
aloïne 
ammonium chloride 4 7467 
amylnitrate 2180 
aniodol interne 4 7290 
antipyrine 1031 
acetanilide (antifebrin) 2419, 2424) 
aristol 1216 ( in vaseline) 
arrhenal 12700 
arseniate de sou de (1 mg) 
arseniate de strychnine 1155 
arseniate de ter 12585 
aspyrin 500 mg 1051 
bismuth (welk zout)1026 
benzoate de benzyl 54498 
benzoate de soude 11 50 
benzonaphtole 1464 (betanaphtolbenzoaat) 
etanaphtol (nphtol) 31506 
borax 1017, 1019 
bromhydrate de hyoscyamine 54339 
bromure calcique 47397 
bromure d'ammoniaque 54563 
bromure de camphre 1285 
brom ure de potassium (in water) 1044, 2618 
brom ure de soude 54563 
cacodylate de soude 12698 
cafeine 1297 (met antipyrine) 
calomel 7/05/07; à la vapeur 16/05/07 
carbonate de lithium 
carbonate sodique 31833 
charbon 17024 
chlorhydrate de potassium (met aluin) 1053 (gargarisme) 
citrate de magnesie 1015 
citrate sodique 4 7 483 
codein 1021 
citrate de cafeïne 31250 
craie préparé (maag poeders) 13/08/06 
craie rouge 12729 
creoline 1459 
creosote (+ heroine) 2 mg 2579 
crème de tartre 1403 
cyanure de mercure (sol 1/100) 47243 
dermatol (+cocaïne) 1216 
digitaline Nativelle (granules 1, 1 mg, 12600) 
dionine 12677 
diuretine (theobromine nasalicylaat) 17092 
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eau oxygenée 1277 
fer red uit 1932 
formaldehyde 40 % 2066 
glycerophosphate de chaux1124 
glycerophosphate de fer 31791 
glycerhizine 3/05/07 
goudron purifié 2422 (pillen) 
guaïacol 31433 
huile camphrée 47356 
huile decade 31309 
huile de vaseline 47136 
hydrastine 2027 
hypophosphite de chaux 31348 
hyposulfite de sou de (natrium thiosulfaat) 4 7 490 
ichtyol 1172 
jade pure (axunge) 2411 
jodoform (pommade au) 13/08/06 
jodure potassique 1001 
jodure de plomb 17035 
jodure de sodium 
lactate de fer 1014 
lactophosphate de calcium 31779 
lithargyrum 1402 
lysol 8/05/07 
menthol 1298 
mercure ( onguent) i 436 
mercure protojodure 29/05/07 
nitrate d'argent 17017 (in pillen) 
novocaïne 4 7208 
oxyde de magnesium (mg usta 1091, magnésie calciné 31 /05/07) 
oxyde de zine 1153 
oxyde de me reu re double 2407 (suppo's,of in emplfttre de savon 2428) 
oxyde rouge de me reu re 127 49 
protargol ( 13/05/07) 
phenacetine 1 103 
phenophtaleine 31552 
phosphate de codeïne 12602 
phosphate sodique 1456 
phosphorblanc 12642 (5 mg in levertraan 100 cc) 
permanganate de potassium 1271 
precipité jeaune 1283 
protargol 54318 
pyramidon (dimethylaminoantipyrine) î 7089 
quassin, quatresine N-myristil picoline chlorure 31827 
resorcine 12734 
sublimé corrosif (2314) 
salicylate de bismuth 1070, 1464 
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salicylate de methyl 08/08/06 
salicylate de soude 31273 
salipyrine (phenazonesalicylate) 31520 
salol 7 /05/07 
santonine 1156 
siropsimple 
subnitrate de bismuth 2589 (+opium extr.) (diarree) 
sulfate de quinine 1037 
sulfate de soude( in patio) 1061 (hoofdbestanddeel van sel de Carlsbad )1166 
sulfate de strychnine 12661 ? 
sulfate de sparteine î 124 
sulfonal 1g/poeder1066 
sulfur 1403 
tannalbine 12643 
tannine 1026 
tannigene 2417 (poudres) 
tartrate borico-potassique 55837 (epilepsie) 
terpine 1099 
teinture de jode 1323 
theobromine 31380 
therebenthine (huile d') 31360 
thymol 2194 
trional 50 ctg ( 1 's av.) 
u rotropine 12604 
vaseline jaune 12703 
veronal (eerste barbituraat) 18/05/07 

Grondstoffen : plantaardig en dierlijk 
Niet bekend waren omwille van hun geneeskrachtige werking: 
crataegus, passiflora, frangula, ginseng, ginkgo biloba, rauwolfiaserpentina, enz. 

amidon (zetmeel) 1434 
apiol ( caps d') 13/05/07 
baume de Peru 1153 
eau de canelle 1282 
eaudefenouil 31811 
eau de laurocerasi (26/05/07) 
ergot de seigle (moederkoren) 31451 
ergotine (Bonjean) 2012 
essence de therebenthine 
extr.sec aloë 12672 
extr.fl.de kola 12699 
extr.fl.de colombo 
extr.fl de hamamelis î /05/07 
extr tl.de hydrastis 1 /05/07 
extr.fl.quinquina 1142, 1199 
extr. sec belladonne 16/05/07 
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extr.sec cannabis I ndica 3/05/07 
extr.sec colombo 1014 
extr.de gentiane 3/05/07 
extr.sec hyoscyame 
extr.lactucarum 29/05/07 
extr.sec noix vomique 1014 
extr.secd'opium 16/05/07 
extr. sec satu rn e 31 383 
extr. cigue 1277 4 
extr. de valeriane 12585 
farine de lin 1043 
farine de moutarde 1259 
feuille de tilleul (infuse) 1005-1007 
feuille uva ursi (gecombineerd met urotropin) 12603 
fleurde tilleul 54563 
fleur et feuilles mauve (guimauve ?) 46971 
huile de foie de morue 1112 
huile de mais 31436 
hui Ie d'olive 1076 
hui Ie de poisson 1025 
hui Ie de ricin 1069 
huile grise pr injection 31697 
hui Ie stérile 31580 
hydrastis Canadensis poeder 314 75 
pancreatine 31249 
papaine 31249 
pepsine( +acide chlorhydrique) 12 /08/06 
podophylline 
poudre d'ipeca 1021 
poudre de benzoë 2422 (pillen) 
poudre de digitale (voor infuus) 1001 
réglisse (jus de) 
résine de tolu 
scammonium 1401 (pillen) 
oxymel scille 12602 
sir.d'althea (guimauve) 12616 
sir de belladonne 1056 
sir capillaire 2002 
sir cortex au r.2/05/07 
sir diacode 13/05/07 
sir. à la grindelia 17137 
sir d'ipeca 2002 
sir. de manne 17104 
sir de miel 16/05/07 
sir d'opium 1013 
sir de polygala 2002 
sir de ratahiae 1070 
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sir. de hypophopsphite de chaux i 2720 
sir.de strychnine 12721 
sir.lactophosphate de chaux î 990 
sir rhubarbe 1142 
sir de sarsaparille 2595 
sirdesureau 1094, 17071 (smaakcorrig) 
sirdetolu 1013 
sous-nitrate de bismuth 12727 
suppo à la glycerine 17002 
tannine 
teinture d'aconite 1020 
teinture d'arnica 
teintur de benzoë 2038 
teintu re de coca 23/05/07 
teinture de digitale 1131 
teinture d'eucalyptus 2038 
teinture d'ipeca 1020 
teinture de cola 23/05/07 
teintu re de noix vomique 1012 
teintu re de strophantus 1155 
tête de pavot 
vin de Malaga 23 /5/07 
Hulpmiddelen 
emplàtre adhesif 2 x 1 O cm 
emplàtre höpital de Louvain.46920 
bande plàtré 17064 
bande vel peau 12711 
canule nasale 
crayon nitrat d'argent (02/08/1906) 
gaze boriqué 1 
gaze neutre 1 m 
gaze jodoforme (bande antiseptique) 1231 
ouate hydrophile, 1 paquet. 
poire pour injection 1024 
seringue de Pravaz12697 
seringues pouroreilles 12723 
seringue urethrale 12708 
thermometer 
toile Billroth 30/60 cm 12709 
toile cirée 
Officinale bereidingen 
Werden door de apotheker aangekocht of zelf klaargemaakt. 
acetate de plomb liquide 2540 
aqua calcis 2001 
baume Opodeldoch 1144 
baume tranquille (chloroform) 1213 
capsules de fougère 2317 
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collodion (met 1 % salicylzuur) 01/09/06 
eau blanche 2087, 2336 
eau chloroforme satu ré 25/05/07 
eau de cannelle 2340 
eau de Goulard 2079 
eau de menthe 12725 
eau de vie allemande 241 0 
eaugommeux 
eau sédative 
espèces diurétiques 20091461 
teinture de cochleaire 4701 i 
elixirstomachale 31578 
emplátre poix (?) de Bourgogne 1035 
glycerolé d'amidon 17156 
granulé de kola 
huile camph ré 107 4 
huile goménolé 46926 
Lassar (páte) 18/05/07 
limonade citr magnesique 2088 
limonade purgative Roger 1509 gazeuze 2532 
liniment oleo-calcaire 54293 
liqueurde Burrow21/05/07 
liqueurde Fowler 1033 
liqueur de Hoffman 127 46 
liqueur Labarraque 47075 (6,34 g actieve chloor per L) 
liqueur de Laville 2608 3/05/07 
liqueurde Pearson 31348 
liqueurde Van Swieten.47001 (mercurichloride opl.1/1000) 
liquoramm.anisata 47447 
looch blanc 1018 (om kermes minerale te suspenderen) 1042 
looch de Paris 1 095 
mei rosatum 12621 (ipv sir) ;ook met boorzuuropl.31672 
onguent de Helmerich 2222 
onguent credé 12684 
onguent de peuplier 31268 
onguent de styrax 31330 
ovarine 54092 
phenosalyl 12580 
pommade au polysulfur potassique (Hemmerichzalf) 54201 
pommade contre les engelures 1030 
potion de Todd 12694 
pastilles aux chlorate potassique 1189 
páte de cauquvin malle 31269 
peri es de creosotes 2/08/06 
pilules antinevralgiques 1279 2599 
pilules Blaud 1129 
pilules d'aloë 18/08/06, 2326 
pilules d'aloë De Haen 31521 
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pilules de Meylin 1163 
pilules cynoglosse 1027 
pilules Vogel 01 en 3/05/07 
potion ant-emetique (Rivieri) 1509, 2621 
poudre de réglisse composé 1059 
potion expectorant 1155 
potion aux citrates 50/120 114 7 
savon au goudron 1159 
sir. de codeïne 31631 
si r. de Dessesartz 6/05/07 
si rop de Gilet 08/08/06 
sir de hypophosfite de chaux 1028 
si rop de jodure de feret de gentiane 2595 
si rop de jodu re de fer 31259 
si rop de rubarbe 1220 
sir de Vannier 18091039 
sir de Vanier huileux 31251 
sirdiacode 
sir ether 12725 
si rop fleur d'orange 
sirjodotannique 12771 
si rop pectoral 1158 
sol .de sulfide de calcium (col.de Vleminckx) ectoparasieten 17158 
sol. concentré de bicarbonate sodique 31633 
suppo glycerine 54530 
thee diuretique 
thee St-Germain 1212, 1022 
teinture de fer pommé 12751 
teinture de Huxham 13/08/06 
tincture de jode 1032 
teinture de quinquina comp. 17085 
topique contre les cors 1034 
unguent mercuriel 
unguent alcalin souffré 
vin amer2434 
vin diuretique 2437 
vin de quinquina 101 0 
vin de Porto 12764 
Reactiva 
r/acide chromique 50 g, sulfate de mercure 50 g, acide sulfurique 50 g, aqua ad 1 L (bestemd voor 
een dokter(Van Dooren) 
Specialiteiten 
bromidin 1 bouteille 241 0 
caps. arhéol 12730 
caps. de copahn 4/08/06 
caps.dethapsosal17131 
caps. creosotal Heyden 3/05/07 
cognac12724 
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chloroform Pictet 2414 
De Witt (pilules) 55896 
dragees BMC (Benzeocaine, Menthol, Cocaïne) 31465 
dragees benzoe mentholé 1 boite 2576 
eau Apolinnaris 1082 
eau de Jaicos 12731 
eau de Vittel 54367 
emulsion Scott 1192, 
escouflaire nr31421 (sigarettes) 
Famel Sir de 46895 
ferment Bulgare Delacre comp.31789 
grains de Vals 2221 
granulaat kola Astier 
lactéol comp. 
kéfir Nutricia 54175 
Marienbad (comp.de) 12/05/07 
oautaplasme 17079 
odol 1036 
roburine Meunier (cachets) 31598 
pastilles d'ether 1 boîte 2530 
pastilles d'ovarine 2603, comp. d'ovarine Optima 12781 
pastilles de Marrenbot2046 
pastilles Valda 54113 
Pepteucia 31578 
pepton de ter Robin 
poud re De Cock 2/08/06 
Riodine (gejodeerde ricinusolie) 54584 
Sedlitz charbon 1 tl 2533 
sel de Bergygin 1199(?) 
sirop de Garrel (?) 2425 
si rop Christian 1fl.10/08/06 
sir de Fellows 12768 (sir.hypophosphorosus compositus p.69 NF 2 ( 1933) 
Sloan's liniment 55860 
thapsin 10/1 O 1314 
the Chambart 1121 
tricalcine 55754 
Vichy Celestin 1152 
Vichy Grandgrille 2602 
Vichy Höpital 1211 

Apr. Cyriel Desmidt 
Fabilolaan 26 
B-2350 Vosselaar. 
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