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Prof. em. H. Deelstra 

Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie, te 
Antwerpen op 25 september 2010. 

1. Inleiding 
Deze bijdrage handelt over de evolutie van de discipline "klinische chemie" in de opleiding tot 
apotheker in België. Deze discipline startte in België onder de benaming "medische chemie", maar 
wordt thans meestal aangeboden als "medische biochemie". Dit opleidingsonderdeel is thans 
uitgegroeid tot een echte specialisatie, die meestal "klinische biologie" genoemd wordt. Deze 
specialisatie zal in deze bijdrage slechts zijdelings aan bod komen<2

). 

De klinische chemie kan kortweg gedefinieerd worden als analytische chemie voor medische 
doeleinden. In het Frans, in het Engels en het Duits worden verschillende termen gebruikt om deze 
discipline te omschrijven. Volgens J. Büttner karakteriseren drie basisconcepten de ontwikkeling 
van deze discipline, namelijk (i) de idee dat een belangrijk deel van de processen in het lichaam van 
chemische aard zijn; (ii) de idee dat deze processen de oorzaak kunnen zijn van ziekten en (iii) de 
idee dat "chemische fenomenen" bij patiënten vastgesteld kunnen worden als "medische signalen" 
en daardoor gebruikt kunnen worden in de diagnose en de prognose van ziekten én in de 
voorspellende waarde van opkomende ziekten<3

). 

2. Het ontstaan en de evolutie van de klinische chemie buiten België 
De echte wisselwerking tussen de ziekteleer en de chemische analyse kon pas starten vanaf de 
periode dat de chemie zelf een zelfstandige discipline werd. Het is echter duidelijk dat van in de 
Oudheid de arts lichaamsvochten bestudeerde om enerzijds een ziekte te herkennen en 
anderzijds om deze te genezen. Meestal wordt de iatrochemische periode aanzien als de eerste 
poging om op een "wetenschappelijke basis" ziekten vast te stellen en te genezen. Paracelsus 
(1493-1541 ), Johannes Baptista Van Helmont (1577-1644) en vervolgens Franciscus Sylvius de Ie 
Boë (1614-167 4) en hun iatrochemische concepten overwonnen de oude humurale theorie(4

). Er 
moet misschien een uitzondering gemaakt worden voor de uroscopie of het "piskijken", dat dateert 
van de Egyptische periode en een opleving kende op het einde van de alchemistische periode. Tal 
van schilderijen uit de 17cte en 18d" eeuw tonen de arts, met of zonder patiënt, kijkend naar het 
urinaal of beter genoemd de matula om kleur, samenstelling en uitzicht van de urine te beoordelen. 
Voor het ontstaan van de klinische chemie moest er gewacht worden op belangrijke chemici: 
Robert Boyle (1627-1691), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), Jöns Jacob Berzelius (1779-
1848) en Justus Liebig (1803-1873), die niet alleen de scheikunde omvormden tot een 
wetenschappelijke discipline, maar die ook opzoekingen uitvoerden in het domein van de 
fysiologisch-klinische chemie. 
De apothekers zoals François de Fourcroy (1755-1809) en vervolgens zijn leerling Louis Vauquelin 
(1763-1829) waren de eersten die een klinisch chemisch laboratorium 'avant la lettre' oprichtten te 
Parijs in 1791. Tijdens het consulaat en het keizerrijk van Bonaparte werden de vrije beroepen 
gereglementeerd en moesten de artsen opgeleid worden in erkende scholen voor geneeskunde. 
De Franse klinische school kreeg tijdens de eerste vier decades van de 1 gct• eeuw een meer 
wetenschappelijk karakter. Vanaf 1840 verschoof het medische leiderschap in de geneeskunde 
echter van Frankrijk naar Duitsland(5

). 

Het werd steeds duidelijker dat het noodzakelijk was scheikundige evenals microscopische 
technieken te gebruiken voor de diagnose van ziekten(s) Ondanks het feit dat er bvb. in Londen in 
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het Guy's Ziekenhuis individuele chemische analysetechnieken op punt gesteld werden voor de 
diagnose van specifieke ziekten, toch werd in Duitsland de basis gelegd van de fysiologische 
chemie (1840-1900), waaruit de klinische chemie stilaan als een onafhankelijke wetenschappelijke 
discipline ontstond. Het eerste onafhankelijke laboratorium voor klinische chemie werd in 1842 
opgericht in het Juliusspital, het ziekenhuis van de Universiteit van Würzburg door Johann Joseph 
Scherer (1814-1869), oud-student van J. Liebig. Scherer kreeg de leerstoel voor organische 
chemie te samen met het noodzakelijke chemische onderzoek in het Juliusspital. De bewoording 
"klinische chemie" werd voor het eerst gebruikt om het laboratorium te omschrijvenm. In 1844 werd 
in het Algemene Weense Ziekenhuis een pathologisch-chemische laboratorium ingericht door 
apotheker Johann Florian Heller (1813-1871 ). 

Na 1860 trad er een zekere vertraging op in de klinische chemie, die vooral veroorzaakt werd door 
de te beperkte kennis van belangrijke organische moleculen zoals eiwitten en andere stoffen. 
Daarnaast verkozen organische chemici liever een industriële loopbaan dan moeilijke analyses uit 
te voeren op lichaamsvochten en afscheidingsproducten. Bovendien ontstonden nieuwe 
onderzoeksdomeinen zoals de bacteriologie, microbiologie, immunologie en hematologie. 

De ontwikkeling van de fysiologische chemie of de biochemie als nieuwe discipline, bleek zeer 
belangrijk voor de klinische chemie. In 1877 stichtte Felix Hoppe-Seyler (1825-1895) in Straatsburg 
het "Zeitschrift für Physiologische Chemie". Nieuwe analytische technieken werden toegepast: 
polarimetrie, colorimetrie, het gebruik van de centrifuge evenals tal van typische testreagentia en 
uiteindelijk microchemische analyses door Fritz Pregl (1869-1930), die door Ivar Christian Bang 
(1869-1918) toegepast werd op bloedanalyse in 1913(0

). 

Van zeer groot belang is de rondreis die Abraham Flexner (1866-1939) maakte in opdracht van de 
Amerikaanse Carnegie Stichting in de verschillende Europese Universiteiten betreffende de 
geneeskundeopleiding(9

)_ Het rapport en het gevolg dat hieraan gegeven werd maakten dat in het 
begin van de 20•10 eeuw de Verenigde Staten van Amerika toonaangevend werden in het domein 
van de klinische chemie. Otto Knut Folin (1867-1934), geboren in Zweden, kreeg zijn 
basisopleiding tot scheikundige in de Universiteit van Chicago. Door zijn postdoctoraal onderzoek 
in Europa (Zweden en Duitsland) specialiseerde Folin zich in de fysiologische chemie. Hij keerde in 
1898 terug naar de Verenigde Staten. Pas in 1900 kreeg Folin een aanstelling in het Mclean 
Ziekenhuis, een private instelling voor psychiatrie in Massachusetts. Folin kreeg als opdracht 
verbanden te zoeken tussen de urinesamenstelling van mentaal gehandicapte personen. Zijn 
eerste succes boekte hij met de colorimetrische bepaling van creatinine in urine in ·1904. De snelle 
kwantitatieve bepaling van eindproducten van de afbraak van eiwitten in urine betekende een 
doorbraak van de klinische analysetechnieken. In 1914 was Folin in staat deze stoffen in bloed te 
bepalen. Als eerste niet-arts was Folin tot aan zijn dood verbonden aan de Medische School van 
Harvard (4b). 

Stanley Rossiter Benedict (1884-1936) behaalde in 1908 zijn PhD in de fysiologische scheikunde 
aan de Vale Universiteit. In 191 O werd hij verbonden aan de Cornell Universiteit. Zijn onderzoek is 
vooral gekend voor zijn minutieuze bepalingen van glucose in urine en bloed (4bl_ 
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Donald Dexter van Slycke (1883-1971 ), behaalde in 1907 een PhD in de organische scheikunde 
aan de Universiteit van Michigan. Na een postdoctoraal onderzoek bij E. Fisher (1852-1919) te 
Berlijn, werd van Slycke definitief verbonden aan het onderzoekscentrum van het ziekenhuis van 
het Rockefeller's Instituut te New York. Zijn onderzoek was zeer uitgebreid en te samen met John 
Peters (1887-1955) publiceerde hij in 1931-32 het standaardwerk "Quantitative Clinical Chemistry" 
in twee volumina te Baltimore (4b)_ 

Belangrijk voor het klinisch chemisch werk is de ontwikkeling van het autoanalyse toestel waarin op 
een continue manier tegelijkertijd analyses uitgevoerd konden worden van verschillende stoffen in 
allerlei matrices. De eerste voorstellen werden uitgewerkt door Leonard Tucker Skeggs (0 1918), die 
in 1948 een PhD behaalde in de biochemie. De prototypes van zijn autoanalysers werden in 1957 
door de Technican Corporation (New York) commercieel op de markt gebracht. Dit analytische 
systeem bracht een radicale ommekeer teweeg in de klinische chemie (4b)_ 

3. Het ontstaan van de medische chemie in België 
Er werd al meegedeeld dat Johannes Baptista Van Helmont (1577-1644) een vooraanstaande rol 
speelde tijdens de iatrochemische periode(1°). De medische faculteit van de oude Universiteit van 
Leuven opgericht in 1425 was één van de eerste faculteiten bij de oprichting. Er werd pas in 1685 
een leerstoel voor de scheikunde opgericht. De meeste titularissen van deze leerstoel 
beschouwden hun benoeming als een overstapje in afwachting van een belangrijker leerstoel in de 
Faculteit voor Geneeskunde. In 1773 werd deze ingenomen door apotheker Karel Van Bochaute 
(1732-1793). Hij was de enige titularis die belangstelling had voor het chemisch onderzoek, wat tot 
uiting kwam door in 1778 een dissertatie te publiceren over de samenstelling van galstenen. 

Als gevolg van het feit dat onze gewesten tot in 1830 voortdurend onderworpen waren aan 
vreemde heersers, trad er op intellectueel vlak een totale ontluistering op. Wel werden tijdens de 
Nederlandse periode (1814-1830) door Willem I aan de drie opgerichte universiteiten te Gent, 
Leuven en Luik, medische faculteiten opgericht. Na de Onafhankelijkheid in 1830 werd in 1835 het 
hoger onderwijs hervormd. Naast twee rijksuniversiteiten te Gent en te Luik, ontstonden twee vrije 
universiteiten te Brussel en te Leuven. Om de gelijkwaardigheid van de af te leveren diploma's te 
verzekeren én om het principe van de vrijheid van het onderwijs te eerbiedigen, werd besloten dat 
de academische graden afgeleverd zouden worden door Centrale Jury's die te Brussel zouden 
zetelen. De gecentraliseerde jury's en het éénvormig examensysteem waren funest voor de 
kwaliteit van het onderwijs. 

Naast de universiteiten kwamen de artsen ook aan bod in de Academie voor Geneeskunde 
( opgericht in 1841) en verschillende medische verenigingen. Er bestaan echter geen publicaties 
over het onderwijs en het onderzoek in de "medische chemie" in de opleiding tot arts in de 
Belgische universiteiten. Sinds de onafhankelijkheid had België ook een eigen leger, waarin een 
uitgebreide gezondheidsdienst tot ontwikkeling kwam(11

l. 

Enkele merkwaardige feiten over de "medische chemie" in de 19ct• eeuw kunnen onderlijnd worden. 
Richard Boddaert (1834-1909) werd aan de Universiteit van Gent achtereenvolgens doctor in de 
natuurwetenschappen in 1855 en doctor in de geneeskunde in 1858. Hij genoot een 
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postuniversitaire scholing te Londen en te Parijs, o.m. bij Claude Bernard (1813-1878), fysioloog, 
die hem wees op het belang van proefondervindelijk onderzoek. Dit maakte dat R. Boddaert de 
gangmaker was voor het inrichten van praktische oefeningen in de opleiding tot arts. In 1869 liet 
rector Charles Andries (1821-1878) hem toe de plechtige openingsrede uit te spreken bij het begin 
van het academische jaar "Sur l'importance des études pratiques en médicine". Het was pas in 
1890 dat de wet verplichte praktische oefeningen invoerde. 

De ontwikkeling van de chemische diagnosetechnieken zijn vooral een toepassing van de 
experimentele fysiologie en de fysiologische chemie. Gustave Bruylants (1850-1925), 
gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit te Leuven als apotheker (1872), en als doctor in de 
natuurwetenschappen (1875) werd aangeworven als hoogleraar 
in 1875. In 1878 als gaf hij in de Faculteit Geneeskunde aan de 
artsen gedurende een halve eeuw les in de chemische 
fysiologie en de medische geneeskunde. Jean Brachet 
(1869-1930), professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, 
scheef hierover dat G. Bruylants, de eerste titularis was in 
de chemische fysiologie en dat het 25 jaar duurde alvorens 
Brussel een cursus chemische J.., ,~;f~}lJ!~}.ftl\Î;1,,,,

1 
fysiologie oprichtte en 50 jaar 

vooraleer dit voorbeeld gevolgd n,,,~','!~')''t·ri,:t:,:\; 
1
~::L(!t~t.'tl':'.f::., werd door de rijksuniversiteiten'12

). 

Het eerste handboek over de medische analyse "1 België is van de hand van de Gentse professor 
Ferdinand Dauwe (1881-1948) die in 1919 belast werd met de polykliniek voor inwendige ziekten. 
Hij publiceerde in 1922 zijn standaardwerk "Diagnostic et analyses cliniques élémentaires". Dit 
werk was het resultaat van vele jaren verzamelen van documentatie over de meest moderne 
laboratoriummethodes- en technieken, die samen met klinische gegevens het mogelijk moesten 
maken om de diagnose van ziekten vast te stellen. 

4. Klinische chemie en Farmacie in België 

~-- .... I?.~. ~P.<?.~~-~~~~~~ -~~-~~~~!~_C?h~ .'?h~'-1)_i~ 
Omdat de apotheker in de medische gemeenschap de enige academicus was die sinds 1876 
tijdens zijn opleiding theoretische en praktische vakken gevolgd had over de "analytische en 
toxicologische scheikunde", lag het voor de hand dat de apotheker in staat was klinische analyses · 
uit te voeren. Vanaf 1876 had hij eveneens praktische oefeningen gevolgd over "microscopisch 
onderzoek". In 1908 publiceerde apotheker V. Barthélemy een werk getiteld "Guide pratique de 
/'analyse des urines'113

l_ Dit werk, dat het resultaat was van zijn persoonlijke opzoekingen, was 
speciaal bestemd voor de studenten in de farmacie en voor zijn collega's apothekers. Het boek 
vermijdt de theoretische achtergrond, maar is gericht op de praktijk. Het beschrijft de studie van de 
neerslag in de urine, de bepaling o.a. van albumine, ureum en suiker in de urine en geeft een lijst 
weer van toestellen en reagentia die noodzakelijk zijn om urine te onderzoeken. Helaas is er verder 
geen informatie gevonden over V. Barthélemy. 

~'. _ ... I?.~. ~ iJ_iJ~! r~ -~P.~m~~~r. i_ i:i. ê~!gië 
In tegenstelling tot andere landen bvb. Nederland, is er tot op heden weinig informatie te vinden 
over de Belgische Militaire Farmacie'14

i_ G. Barthet gaf in 1932 een overzicht van de organisatie van 
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de Militaire Farmacie in Europa(15
l_ Voor België vermeldde hij, dat het leger 70 actieve apothekers 

telde, die vooral belast waren met de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen, maar die ook 
gevraagd werden om de eetwaren, noodzakelijk in het leger, te analyseren, evenals de biologische 
analyses en de bacteriologische opzoekingen. 

J. Thomann, hoofdapotheker van het Zwitserse leger en verbonden aan de Universiteit van Bern, 
gaf tijdens het Congres voor Farmacie te Luik in 1934, een lezing over "La science pharmaceutique 
dans les congrès internationaux de médecine et de pharmacie militaires (C.I.M.P.M.)" met een 
overzicht van de farmaceutische onderwerpen die aan bod kwamen tijdens deze internationale 
congressen, die in 1920 gestart werden onder het initiatief van geneesheer-generaal-majoor Jules 
Voncken. Niet alleen de onderwerpen die aan bod kwamen, maar ook de auteurs, waaronder 
talrijke militaire apothekers, van 1920 tot en met 1933, toen het 7de congres gehouden werd te 
Madrid, zijn interessante bronnen om ook voor België een geschiedenis van de Militaire Farmacie 
op te stellen(1

s)_ 

De geschiedenis van de Militaire Farmacie in België is inderdaad niet duidelijk beschreven. In het 
boek "500 jaar militaire geneeskunde in België" (nota 11) kan men deze fragmentarisch afleiden. 
Vanaf het ontstaan en de organisatie van de Gezondheidsdienst van het Belgische Leger na de 
onafhankelijkheid op 5 januari 1831, via de Eerste en Tweede Wereldoorlog, belandt men in 1946 
waar de oprichting van een School voor Officieren van de Gezondheidsdienst wordt besproken. 
Hier wordt duidelijk dat de officieren- apothekers die naar het beroepskader wensten over te 
stappen, gedurende vijf weken specifieke cursussen moesten volgen alsook praktische stages in 
het laboratorium. Aan de verschillende militaire ziekenhuizen die België in de 19c1e en 20s10 eeuw 
kende, waren militaire apothekers verbonden. De dossiers van deze personen zijn opgeslagen in 
de militaire archieven. Dit congres vond plaats te Antwerpen daarom is er getracht informatie te 
vinden over André Liétard (1920-1996), die van in 1949 hoofd was van het klinische laboratorium 
van het Militaire Ziekenhuis te Antwerpen alsook van het Instituut Bunge. Na zijn op rust stelling 
werd hij in 1979 onbezoldigd consulent in het pas opgerichte klinisch laboratorium van het 
Academisch Ziekenhuis, op dat ogenblik verbonden aan de Universitaire Instelling Antwerpen(17

l. 

Een andere militaire apotheker is André Defalque (1911-1986). Het diploma van apotheker 
behaalde hij in 1935 met de grootste onderscheiding aan de Université Catholique de Louvain. Hij 
nam dienst in het leger in 1936, maar liep te Utrecht en te Londen stages in de biologie. In 1939 
werd hij benoemd als luitenant-apotheker. Na de oorlog werd hij ingedeeld bij het laboratorium van 
het militaire hospitaal te Brussel. Zijn chef, kolonel- geneesheer R.P.A. Devester, duidde in 1946 de 

jonge Defalque aan om de klinische biologie te onderwijzen aan de 
Applicatieschool van de Gezondheidsdienst. Hij was op dat ogenblik kapitein
apotheker. Tussen 1946 en 1957 maakte Defalque van zijn verlofdagen 

. gebruik om zich te Parijs verder bij te scholen in de klinische biologie. In 1958 
werd hij naar Saclay gezonden om het gebruik van radioactieve elementen in 
de klinische biologie aan te leren. Tot aan zijn op rust stelling als militair in 
1963, met de graad van luitenant-kolonel-apotheker, was hij directeur van het 
Centraal Laboratorium van de Gezondheidsdienst, ondanks de tegenstand 
van de artsen (1s)_ Zijn aanzienlijke invloed en gezag straalden ook uit naar de 

;;>:,:::;,.,::::-·.::::'::: ;,··:~:,.:··:~ andere laboratoria waarvan in het merendeel de eindverantwoordelijkheid 
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werd toevertrouwd aan officieren apothekers die door hem geschoold werden. In dat zelfde jaar 
nam zijn loopbaan nam zijn loopbaan een academische wending, en dit tot in 1982, door zijn 
aanstelling als docent aan de Université Catholique de Louvain. Aan deze universiteit ontwikkelde 
hij zich als drijvende kracht in de opleiding van apotheker- specialist. Zijn bijdrage in het tot stand 
komen van de Wet van 1 0 november 1967 op de Uitoefening van de Geneeskunde, vooral met 
betrekking tot de analyses van de klinische biologie, kan moeilijk overschat worden. 

P.~ .in~~rm~~!~i:-i-~J~ .<?~f!gr~~-~~!"! y~~r .f~rm~ç_i~(
19

) 

In de reeks van internationale congressen, gestart in 1865 te Brunswijk, kwam vanaf het vijfde 
congres, dat in 1881 te Londen gehouden werd, systematisch het onderwerp "de 
farmacieopleiding" aan bod. Het leidt geen twijfel dat deze congressen aanleiding gaven tot een 
verbreding én optimalisering van de opleiding tot apotheker. Tijdens het 1 od• congres te Brussel in 
1910 werd uitvoerig gedebatteerd over het invoeren van onderdelen van de klinische chemie in de 
opleiding tot apotheker(2o). 

Ook tijdens het 11d• congres in 1913 dat gehouden werd te Den Haag-Scheveningen, kwam het 
onderwerp over de opleiding tot apotheker uitvoerig aan bod. Eerst gaf professor G. Hondius
Bolingh een uiteenzetting over "Het onderwijs aan de pharmaceuten"; vervolgens W.C. De Graaft 
uit Leiden over "Over de opleiding van apothekers"; Henri L. Taylor uit de Verenigde Staten gaf een 
overzicht over de apothekersopleiding in de verschillende landen; N. De Matolcsy uit Hongarije had 
ook een bijdrage over dit onderwerp en tenslotte besprak professor Fernand Ranwez (1866-1925) 
uit Leuven "L 'éducation pharmaceutique". De Graaft stelde voor "physiologisch-pathologische 
onderzoeksmethoden" op te nemen in het farmacieonderwijs . F. Ranwez stelde uitdrukkelijk dat de 
apotheker de arts ten dienst zou moeten staan voor de analyse van urine en andere fysiologische 
en pathologische onderzoekingen van lichaamssecreties, nuttig voor de diagnose van ziekten. In 
zijn besluit onderlijnde Ranwez dat hiervoor absoluut vakken moesten voorzien worden in de 
opleiding tot apotheker. Dit voorstel werd unaniem aanvaard (21

). 

5. De klinische chemie in de opleiding tot apotheker in België 

~--- .. . 9.P.r!ç_l)~_i_r:ig_y~f! .1:-~tv~k '.'_l_<_l~f! !~_çh~ f !°!~i:D.i~" 
Het vak "klinische chemie" in de opleiding tot apotheker werd ingericht naar aanleiding van de wet 
van 21 mei 1929 op de toekenning van de wettelijke academische graden. De programma's in de 
verschillende faculteiten werden grondig aangepast en het aantal wettelijke diploma's steeg van 15 
naar 25. De behandeling van deze wet heeft niet minder dan 5 jaar (van 1924 tot 1929) in beslag 
genomen. Minister Pierre Nolf (1873-1953), hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Luik, 
had al op 26 februari 1924 een wetsontwerp neergelegd dat de wetten van 1890 en 1891 moest 
vervangen(22

). 

De invoering van de cursus in de opleiding tot apotheker werd al vermeld in artikel 17 (later artikel 
16) van de wet en werd genoemd "de beginselen der geneeskundige scheikunde" bij de practica 
was een opzoeking voorzien "van geneeskundige scheikunde" (in het Frans: "les éléments de 
chimie médicale")(23

)_ Voor de opleiding tot arts werd in de nieuw ingerichte kandidatuur een vak 
ingevoerd de ''fysiologische scheikunde". 
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Voor het wetsontwerp P Nolf van 26 februari 1924 werden adviezen van de universiteiten 
gevraagd, van de academiën, en andere belangrijke instellingen(22

). In de Academie voor 
Geneeskunde werd van in 1920 een werkgroep aangesteld om aanbevelingen te doen aan de 
regering over "La réforme de /'enseignement médica/". Op 26 juni 1920 overleed een lid T. 
Debaisieux ( 184 7-1920) en Fernand Ranwez ( 1866-1925) werd voorgesteld om de overledene te 
vervangen(24

)_ In de zitting van 26 februari 1921 stelde F. Ranwez zijn voorstel voor in verband met 
de hervorming tot de opleiding tot apotheker waaronder de invoering van het nieuwe vak "chimie 
médicale"(2s). 

b. _ D.e_profe.ssoren-:tituladsJdinis.che che.mjejn.de.oplejding tot.apotheker in B.eJgië. 
In de bijlage van deze publicatie is een overzicht gegeven van de chronologisch gerangschikte 
titularissen van de klinische chemie in de verschillende universiteiten tot op heden. Enkel de 
overleden professoren zullen kort behandeld worden. 

De Universiteit van Gent 
Vincent Evrard (1896-1995) behaalde het diploma van apotheker aan de Universiteit te Gent in 
1923 en dat van doctor in de natuurwetenschappen in 1929. Al in 1924 werd hij benoemd voor de 
Nederlandse cursus in de Algemene Scheikunde bij de Ingenieursscholen, toegevoegd aan de 
Universiteit te Gent. Hij gaf les aan verschillende scholen o.a. de Provinciale Verpleegsterschool te 
Gent. Bij KB van 21 oktober 1932 werd hij benoemd tot docent aan de geneeskundige faculteit voor 
de Franse en Nederlandse cursussen in de farmaceutische scheikunde. Bij KB van 18 januari 1933 
werd de nieuwe cursus "Beginselen der geneeskundige scheikunde"toegevoegd aan zijn opdracht 
evenals de nieuwe cursus in de "farmaceutische plichten/eer". Zoals blijkt uit de onderwerpen in zijn 
publicaties heeft V. Evrard vooral onderzoek uitgevoerd in het domein van de analytische chemie, 
meestal toegepast op het onderzoek der geneesmiddelen. Zijn 34 opgesomde publicaties telt 
slechts één publicatie over "de bepaling van de albumine in de urine". Hij publiceerde drie 
handboeken in 1930 en 1943 over de minerale chemie en in 1944 één der eerste handboeken over 
de farmaceutische plichtenleer(26

). In 1950 werd V. Evrard om "gezondheidsredenen" op pensioen 
gesteld <21

). 

V. Evrard werd opgevolgd door Romain Ruyssen (1901-1979) (foto). Na het behalen van het 
diploma van apotheker aan de Universiteit van Gent in 1924, promoveerde hij te Brussel tot doctor 
in de scheikundige wetenschappen in 1928. Hij bekwaamde zich eerst te Gent (in de laboratoria 
van R. Goubeau en J. Gillis) en daarna in Nederland (in het laboratorium van A. Aten te Amsterdam 
en te Utrecht bij de professoren L.K. Wolf en H.R. Kruyt). In 1938 verbleef hij in het laboratorium voor 

biochemie en colloïdchemie van professor R. Goetner in Minneapolis (VS). 
Ondertussen was hij in 1934 te Gent benoemd in de opleiding tot apotheker. In 
1948 volgde hij E. Evrard op voor de cursus "Beginselen der geneeskundige 

· chemie". Hij werd in 1958 de medestichter en eerste voorzitter van de Belgische 
Vereniging voor Klinische Chemie. Hij werd tot het emeritaat toegelaten in 1971. 
In 1968 ontving hij de Gouden H0st-Madden- medaille voor "zijn grote 
verdiensten in de fysische chemie en in de klinische analyse". Hij startte ook de 
standaardisatie van farmaceutische enzymen. Op 21 juli 1971 werd hem een 
hulde boek overhandigd(2

s)_ In dit boek is een merkwaardige bijdrage opgenomen 
van zijn Franstalige collega C. Heusghem "Le check up dans Ie domaine de la 
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chi mie c/inique". Na zijn emeritaat bleef R. Ruyssen actief. In 1978 werd zijn laatste boek, waarvan 
hij samen met zijn oud-student en collega A. Lauwers de uitgever was, gepubliceerd 
"Pharmaceutical enzym es, properties and essay methods'129

l. 

De Universiteit van Luik 
Aan de Universiteit te Luik richtte René Vivaria (1887-1970) al in 1924 een facultatieve cursus in 
voor de opleiding tot apotheker nl. "Chimie médicale"; tegelijkertijd kreeg hij de gelegenheid om in 
het ziekenhuis "Hópital de Bavière" een onderzoekslaboratorium in te richten. R. Vivaria behaalde 
aan de Universiteit te Luik het diploma van apotheker in 1909 met onderscheiding. In 1911 
promoveerde hij met onderscheiding tot doctor in de scheikundige wetenschappen. In 1920 volgde 
hij zijn leermeester Armand Jorissen (1853-1920) op voor het vak "Denrées alimentaires" en de 
"Pharmacie pratique". Na verschillende verblijven in het buitenland (Degrez, G. Bertrand, Javillier in 
Parijs) en (Schaeffer te Straatsburg) werd Vivaria in 1929 benoemd tot gewoon hoogleraar en werd 
hij, dankzij zijn adviezen aan de regering, benoemd voor de vakken "Chimie médicale" en de 
"Déontologie". Zijn onderzoek was eerst hoofdzakelijk gericht naar het domein van de bromatologie 
en pas daarna interesseerde hij zich steeds meer voor fundamentele biologische problemen. Met 
zijn voornaamste medewerker, Camille Heusghem, werd zijn onderzoek sinds 1945 verlegd naar 
het domein van de steroïdale hormonen. Als lid van de Hoge Gezondheidsraad stelde hij talrijke 
rapporten op betreffende de toxicologie en de hygiëne. In deze functie richtte hij zijn onderzoek 
vanaf 1950 naar de aanwezigheid van additiever ;n eetwaren; vervolgens werd hij een pionier in de 
toxicologische aspecten van milieuproblemen. Na zijn emeritaat in 1957 werd hij door de regering 
van Iran verzocht om te Téhéran les te geven in de toxicologie. 

In 1957 werd Vivaria opgevolgd door C. Heusghem (0 1922). Ook al wordt er in deze mededeling 
alleen iets vermeld over de overleden titularissen van de klinische chemie. Er dient echter een 
uitzondering gemaakt te worden voor C. Heu?ghem die van 1957 tot 1987 titularis was van o.a. het 
vak "Analyse médica/e". Hij werd in 1945 apotheker aan de Luikse Universiteit met de grootste 
onderscheiding, vervolgens in 1949 doctor in de farmaceutische wetenschappen en tenslotte in 
1957 geaggregeerde van het hoger onderwijs op een thesis " Contribution à /'étude analytique et 
biochimique des oestrogènes nature/s". Hij specialiseerde zich aan verschillende buitenlandse 
universiteiten (Parijs, Straatsburg en Zürich). Hij behaalde talrijke prijzen. Al in 1945 werd hij 
assistent aan de Universiteit van Luik. Na zijn benoeming als titularis van de klinische chemie, werd 
hij in 1960 directeur van het laboratorium voor chimie médicale aan het ziekenhuis "Hópital de 
Bavière". Zoals hijzelf schreef "à la fin du 2ièm• guerre mondiale, la chi mie médicale était ce qu'est Ie , 
solfège au Réquiem de Mozart'' (sic). Hij werd de pionier van de bepaling van de steroïdale 
hormonen en hun metabolieten in biologische vochten. Hij publiceerde meer dan 300 
wetenschappelijke publicaties. Na R. Ruyssen werd C. Heusghem de tweede voorzitter van de 
Société Beige de Chi mie Clinique. Hij lag aan de basis van de integratie van het laboratorium voor 
medische chemie in het Academisch Ziekenhuis te Sart Tilman. R. Ruyssen en C. Heusghem 
kunnen voor België aanzien worden als de pioniers voor de klinische biologie. 

C. Heusghem werd in 1987 opgevolgd door Jacques Gielen (1940-2004). Hij behaalde het diploma 
van apotheker aan de Universiteit van Luik in 1963 met grote onderscheiding. In 1970 promoveerde 
hij tot doctor in de experimentele biomedische wetenschappen. Van 1970 tot 1973 werkte J. Gielen 
aan het National lnstitute of Health in Bethesda (VS) in samenwerking met D. Nebert en P. Lerer 
over de moleculaire genetica. In 1975 promoveerde hij te Luik als geaggregeerde van het hoger 
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onderwijs. Hij werd in 1979 benoemd tot geassocieerd docent voor de "chimie médica/e" en richtte 
een interfacultair onderzoekscentrum op over de moleculaire en cellulaire therapie. Hij deed 
belangrijke ontdekkingen in het domein van de regulatie van enzymen die betrokken zijn bij het 
metabolisme van geneesmiddelen. Hij was niet alleen een hoog aangeschreven wetenschapper, 
zoals ook bleek uit zijn functie als hoofd -editor van Biochemical Pharmacologie, maar ook een 
bijzonder gewaardeerd diensthoofd van het Centrale Laboratorium Medische Chemie en 
Toxicologie van het Luikse Universitaire Ziekenhuis. Zijn overlijden op 22 januari 2004 liet een 
leegte na die pas na enige tijd kon ingevuld worden met de aanstelling van J.P.Chapelle.(3°). 

Université Catholigue de Louvain/Katholieke Universiteit van Leuven 
Paul Putzeys (1897-1983) (foto 1) werd apotheker en vervolgens doctor in de scheikundige 
wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain. Hij deed postdoctoraal onderzoek in de 
VS. bij T.W.X. Richards, de eerste Amerikaanse Nobelprijswinnaar scheikunde. Terug te Leuven 
werd hij in 1923 aan de universiteit benoemd om o.a. de medische chemie te doceren in de beide 
taalstelsels aan het Farmaceutisch Instituut. Tijdens twee studieverblijven verbleef hij te 
Kopenhagen bij S. Sörensen en in Zweden bij T. Svedberg, Nobelprijswinnaar Chemie, 1926. 
Tijdens zijn professoraat deed P. Putzeys vooral onderzoek naar de bepaling van het moleculaire 
gewicht van de proteïnen en de studie van de electroforese. In 1947 stichtte hij het onderwijs in de 
biochemie in de faculteit wetenschappen. Zijn oud-studenten apotheker herinneren zich hun 
leermeester "Medische chemie" als een vlotte lesgever die met alle aandacht het vak onderwees<31

l. 

Zoals hoger vermeld werd in 1963 André Defalque (1911-1986) benoemd als chargé de cours 
extraordinaire voor de "Compléments de chimie médicale"met het bijbehorende practicum. Na de 
splitsing van de Université Catholique de Louvain in 1969 ging A. Defalque over naar de Ecole de 
Pharmacie te Louvain-en-Woluwé, waar hij in 1982 opgevolgd werd door Alexander Hassoun 
(1929-2008) <32)en Jean-Pierre Dinant (0 1932). 

Voor het Nederlandse taalstelsel werd P. Putzeys in 1965 opgevolgd door Hubert-Jozef Claes 
(1915-2007), (foto 3) als suppleant van P. Putzeys. Jozef Claes behaalde in 1939 aan de Leuvense 
Universiteit het diploma van apotheker met grote onderscheiding<33

l en in 1941 het diploma van 
scheikundig expert. Hij werd in 1942 benoemd tot werkleider bij de professoren P. Putzeys en R. 
Dequeker. In 1945 werd hij benoemd als directeur van het laboratorium voor medische scheikunde 
in de universitaire klinieken St.-Rafaël en dit tot in 1984. Hij werd in 1949 lesgever voor de 
"Medische chemie" aan de Rega School en in 1957 benoemd als lector aan de universiteit. Hij ging 
op emeritaat in 1984. In zijn laboratorium werd veel aandacht besteed aan nieuwe analytische 
technieken, o.a. de elektrochemische bepaling van serumijzer en de ijzerbindingscapaciteit door 
coulometrie, de bepaling van geïoniseerd calcium in plasma, de studie van de osmolaliteit in serum 
en urine, de enzymatische bepaling van oxalaat in urine. Verder onderzoek werd verricht over de 
immunologische bepaling van kreatinekinase isoënzymen. Er werd een vergelijkende studie 
gemaakt van de scheidings - en bepalingstechnieken van hoge dichtheids lipoproteïne cholesterol. 
Een 20-tal eindwerken werden onder leiding van J. Claes uitgewerkt, waarvan de helft betrekking 
had met de klinische chemie. In 1965 gaf J.H. Claes zijn eerste handboek uit "Klinische chemie", 
uitgeverij L. Wouters, Leuven, 439 blz. Dit werk was in de eerste plaats bedoeld voor de klinische 
laboratoriumassistenten. De zeer nauwgezette en betrouwbare beschrijvingen van de 
laboratorium methodologie maakten echter dat dit werk uitgroeide als het referentie naslagwerk bij 
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de dagelijkse praktijk in de Vlaamse laboratoria. In oktober 1972 werd J. Claes verkozen als actief 
lid door de in 1817 opgerichte NewYorkse Academie voor Wetenschappen, dit als waardering voor 
zijn leerboek over de klinische chemie. J.Claes was in 1947, als enige buitenlander, medestichter 
van de in dat jaar opgerichte Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie(37

i. In 1977 
publiceerde hij bij dezelfde uitgever een deel 1 "Medische biochemie", 380 blz. J. Claes was een 
zeer bescheiden persoon, getuige hiervan een citaat uit een van zijn laatste brieven " .... Ik 
beschouwde mij als een simpele kasseilegger van silicaten waaruit, eens in de toekomst, de 
volledige klinische biologie zou openbloeien" (sic/34

l_ 

1. Putzeys 2.Ranwez 3.Claes 

Université Libre de BruxellesNrije Universiteit van Brussel 
Léon Herlant (1873-1968), zoon van Achille Herlant (1850-1927) werd apotheker aan de 
Universiteit van Brussel en na een verblijf aan de Universiteit te Straatsburg promoveerde hij te 
Brussel tot doctor in de natuurwetenschappen. In 1907 volgde hij zijn vader op als titularis van de 
cursus "Levensmiddelenleer'' en na het overlijden van Alphense Van Engelen (1861-1921) nam hij 
het vak toxicologie over. Een jaar nadien in 1922 werd hij de eerste titularis voor het vak "Klinische 
chemie". L. Herlant hield zich vooral bezig met het onderzoek naar de vervalsing van eetwaren. 

In 1946 werd Jacques Thomas (1904-1975), na het emeritaat van L. Herlant, titularis van het vak 
"Chimie médica/e". Jacques Thomas behaalde in 1929 het diploma van apotheker aan de 
Brusselse Universiteit. Hij deed onderzoek naar de bepaling van bloedsuiker met polarimetrische 
methoden en promoveerde in 1931 tot doctor in de farmaceutische wetenschappen. Hij werd 
vervolgens assistent en werkleider bij E.J. Bigwood (1891-1975). Gedurende verschillende jaren 
deed hij onderzoek in het laboratorium voor biologische scheikunde in het Instituut Solvay voor 
fysiologie. Daarna deed hij een stage bij Victor Henri (1872-1940) te Luik waar hij zich toelegde op 
de studie van het ultraviolette deel van het spectrum, een techniek die hij gebruikte om de vorming 
van porfyrines in de fysiologie en de pathologie te bestuderen. Zijn onderzoek betekende een 
enorme bijdrage in verband met het metabolisme van hemoglobine, myoglobine en cytochroom c. 
In 1934 behaalde hij met dit onderzoek de titel van geaggregeerde van het hoger onderwijs in de 
biochemische wetenschappen. Jacques Thomas volgde de lessen van Nobelprijswinnaar 
Geneeskunde 1937 Szent-Györgi, titularis van de Francqui-leerstoel te Luik. In 1939 was hij de 
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laureaat van de driejaarlijkse prijs Auguste Slosse. Na de sluiting van de Brusselse Universiteit 
werd J. Thomas benoemd als titularis van o.a. de "Chimie médicale". In 1947 publiceerde hij te 
samen met Jean Barre een boek "Dosages biologiques et controle des médicaments". Hij werd in 
1961 lid van de Académie royale de Médecine de Belgique". Hij ging in 1974 op emeritaat(35

>_ 

Na de splitsing van de Université Libre de Bruxelles in 1969 werd Herman Friederich Wachsmuth 
(1909-1972) in de Vrije Universiteit van Brussel aangesteld als titularis voor de vakken 
farmacognosie en microscopische onderzoekingen. Hij werd in 1970 van deze vakken ontlast en 
werd titularis van de vakken medische chemie, bromatologie en toxicologie. Als geboren 
Antwerpenaar volgde H. Wachsmuth zijn middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum en werd 
hij in 1932 apotheker aan de Université Libre de Bruxelles. Aan diezelfde instelling promoveerde hij 
in 1934, met grote onderscheiding, tot doctor in de farmaceutische wetenschappen onder leiding 
van professor H. Wuyts (1872-1966) over een onderwerp uit de organische chemie. Hij volgde nog 
postdoctoraal onderzoek in de laboratoria van E. Bigwood en A.Dalcq (1893-1973) te Brussel, 
waar hij een getuigschrift in de fysiologische scheikunde behaalde. In 1968 nam hij de leiding op 
zich van de laboratoria voor chemie en biochemie in het Stuyvenberggasthuis en het 
Elisabethgasthuis. H. Wachsmuth publiceerde 72 wetenschappelijke artikelden, meestal als enige 
auteur, wat getuigt van een intens onderzoek. H. Wachsmuth was lid van verschillende 
verenigingen. Hij volgde C. Heusghem op als derde voorzitter van de Belgische Vereniging voor 
Klinische Chemie en was actief in de Vlaamse Chemische Vereniging, waar hij van 1949 tot 1960 
penningmeester was en in 1965 ondervoorzitter. Zijn plotse overlijden kwam in 1972(35>. 

~:. P~. ~~~g_i_~~h~.Y~-~~-r:-Jg!~g ~<?.<?.~. ~.IJ~!~C-~~ _ç~-~-~~~~~<?.<?~~~~ ê~!g~ ~~ Ç_f:l_i~!~ Ç_IJ~!q~~
Deze vereniging werd opgericht op 20 november 1958 met als eerst leden: R. Ruyssen, H. 
Wachsmuth, J.V. Joossens, A. Defalque, A. Standaert, R. Delrue, M. Hebbelynck, H. Van 
Cauwenberghe, P. Osiski, A. Vermeulen, C. Heusghem en V. Conard. De eerste voorzitters waren 
achtereenvolgens R. Ruyssen, C. Heusghem, H. Wachsmuth en A. Defalque. Nieuwe statuten 
verschenen in het Staatsblad van 28 december 1979. 

Omdat deze aparte specialisatie van klinisch bioloog in de loop van haar ontstaan veel wijzigingen 
onderging - voor wat betreft toelatingsvoorwaarden, duur en vooral inhoud - kan in dit artikel op 
deze specialisatie niet ingegaan worden(37

>_ 

6. Besluit/Samenvatting 
In dit artikel wordt opkomst van de klinische chemie als een nieuwe wetenschappelijke discipline 
beschreven. Voor België werd deze discipline in 1929 opgenomen als verplicht vak in de opleiding 
tot apotheker. Deze opname was het gevolg van adviezen van universiteiten (bvb. prof. R. Vivario te 
Luik), van de académie de médecine (prof. F. Ranwez) en van de internationale congressen voor 
Farmacie. 
De verschillende overleden titularissen van dit vak in de verschillende Belgische Universiteiten 
worden besproken. Ten slotte wordt de nadruk gelegd op het feit dat de klinische biologie een veel 
bredere aparte opleiding is, waarvan de klinische chemie slechts een onderdeel is. 

22 Bulletin· Kring/Cercle - Jaargang/Année 61 Nr 120 2011 



Dankwoord: 

De auteur wil gaarne verschillende personen danken, die informatie verschaften. Alfabetisch zijn 
dit: A. Célis, H. De Bisschop, L. De Broe, P.Declercq, M.Demolder, G.De Munck, G.Gilias, F.Dupon, 
F.Gosselinckx, J.Lemli, J. J. Martin, H.Neels, J.Nève, S. Scharpé, C. Tytgat, Ch. Vermoessen en M. 
Wachsmuth. Een speciaal woord van dank wil de auteur van dit artikel richten aan em. prof. dr. S. 
Scharpé voor het kritisch doorlezen van deze tekst en voor zijn relevante opmerkingen. 

Naschrift: 

Bij K.B. van 19 september 1841 werd de Académie royale de Médecine opgericht. Er waren 6 
secties voorzien, waaronder sectie 5: Matière médicale, pharmacie, chimie médicale. In de 
Nederlandstalige tekst van de wet staat: 5e afdeling: Geneeskundig gebruyk der geneesmidde
len, artseneymengkunde, scheykunde met betrekking tot de geneeskunde. 
De eerste leden waren, H-J Froidmont (1781-1859), A.D.De Hemptinne (1781-1854), 
P.J.Hensmans (1792-1862), M.Martens (1797-1863) en A.V.J. Pasquier (1808-1874) 
De enige die eventueel benoemd was voor de chimie médicale zou Pasquier kunnen zijn, om
dat die Pharmacien en chef was van het militaire ziekenhuis te Liège. Zijn levensbeschrijving 
is gegeven op blz.16 in het artikel" De toxicologie in de opleiding tot apotheker in België", 
Bull. Kring Gesch. Ph. in Benelux, 59, 117 (2009)13-27. 

Noten 

(1) Deze bijdrage maakt deel uit van onderzoek naar de zuivere en de toegepaste analytische 
scheikunde in de opleiding tot apotheker in België (a). De geschiedenis van de zuivere analytische 
scheikunde werd beschreven door D.T. Burns en H. Deelstra Analytica/ chemistry in Belgium: an 
historica/ overview, Microchimica Acta, 2008, 161, 44-46 (b). De geschiedenis van de 
bromatologie of voedselchemie is gepubliceerd door H.Deelstra De apotheker, het ontstaan en de 
evolutie van de voedselchemie in België. Bull. Kring Gesch. voor de Pharmacie in Benelux, 2008, 

5-17 , en in Farmaleuven Info, maart 2008, 15-29. Ten slotte werd (c) de geschiedenis van de 
toxicologie gepubliceerd door H.Deelstra De toxicologie in de opleiding tot apotheker in België. 
Bull. Kring Gesch. voor de Pharmacie in Benelux, 2009, 59, 13-25, en in Farmaleuven Info, 
december 2009, 95-114. 

(2) Het is merkwaardig dat de specialisten in de klinische biologie zowel nationaal (Belgische 
Vereniging voor Klinische Chemie/Société Beige de Chimie Clinique) als internationaal 
(International Federation of Clinical Chemistry) de term "klinische chemie" in hun naam 
opgenomen hebben. 

(3) J. Büttner gebruikt deze drie concepten in zijn publicatie "Clinical Chemistry as scientific discipline: 
Historica/ perspectives", Clinica Chimica Acta, 232, 1994, 1-9, om aan te tonen dat deze drie 
concepten sinds het begin van de 19de eeuw aan de basis liggen van de evolutie van de klinische 
chemie als een onafhankelijke discipline. Büttner beschrijft deze concepten uitvoering in zijn 
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publicatie "Leitgedanken in der Geschichte der Klinische Chemie". Med. Hist. J., 25, 1990, 268-
285. 

(4) Van de verschillende boeken die ingaan op de geschiedenis van het ontstaan van de klinische 
chemie kunnen de volgende werken meer informatie geven over de periode v r de 20ste eeuw. 
(a) Enerzijds het boek "Four Centuries of Clinical Chemistry", geschreven door Louis Rosenfeld, 
Gordon and Breach Science Publishers, î 999 (ISBN: 90-5699-645-2) en (b) het boek dat ter 
gelegenheid van het XIII Internationale Congres van Klinische Chemie en het VII Europese 
Congres van Klinische Chemie in 's Gravenhage opgesteld werd door J. Büttner en Ch. Habrich 
"Roots of Clinical Chemistry", Git Verlag, 1987, rondom een uitgebreide tentoonstelling en dat als 
een soort catalogus gebruikt werd. 

(5) Het programma dat door F. de Fourcroy opgesteld werd in î 791 voor de oprichting van klinische 
laboratoria, is uitvoerig beschreven door J. Büttner 'The programme devised in 1791 by Fourcroy 
tor the establishment of clinical laboratories, Tractrix, 1, î 991, 39-48. Fourcroy stelde onder de titel 
"ldées sur un nouveau moyen de rechercher la nature des maladies" voor om een chemisch 
laboratorium op te richten in de nabijheid van ziekenhuisafdelingen. Onder Napoléon werd 
Fourcroy in i 802 aangesteld als directeur-generaal voor het onderwijs. De relatie arts-patiënt werd 
in Parijs hervormd; rond i 820 werd de patiënt niet meer door de arts "geobserveerd" maar wel 
"onderzocht". Het medische leiderschap in Frankrijk stagneerde rond 1840 en verschoof naar 
Duitsland. 

(6) De interactie tussen geneeskunde en scheikunde is beschreven in talrijke publicaties o.a. 
J. Büttner "Die Entwick/ung der Klinische Chemie in Spannungsfe/d zwichen Medizin und 
Chemie", Clin. Chem. Clin. Biochem., 23, 1985, 797-804 en R.H. Shayok "The History of 
Quantification in Medica/ Science", lsis, 52, 1961, 229. 

(7) In het Duits werd "klinische chemie" aanvankelijk verwoord als "pathologische chemie", 
zie nota 3, p. 7. De oprichting van fysiologische leerstoelen in Duitsland in de periode 
van 1840-1850 is uitvoerig beschreven in het boek van R.E. Kohier "From medica/ 
chemistry to biochemistry", Cambridge, University Press, Cambridge (1982) (ISBN: 0-
521-24312-2), 7-33. Het dient vermeld te worden dat J.J. Scherer in 1843 waarschijnlijk 
het eerste handboek schreef op het gebied van de klinische chemie, getiteld: "Chemische 
und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie", Heidelberg. 

(8) Van in 1906 onderzocht Ivar Bang technieken om bloedsuiker te bepalen. In 1916 
publiceerde hij een finale versie van zijn microbepalingen in bloed, zoals chloride, ureum, 
totaal serum, proteïnegehalte, bloedsuiker, lipiden en vocht in "Methoden zur 
Mikrobestimmung einer Blutbestandteile", J.F. Bergmann, Wiesbaden. 

(9) A. Flexner "Medica/ Education in Europe. A Report to the Carnegie Foundation tor the 
Advancement of Teaching", New York (1912), Bull. Carnegie Foundation N° 6. A. 
Flexner had in 1890 een scherpe kritiek neergeschreven in zijn boek 'The American 
College" betreffende de Amerikaanse educatieve praktijken. In zijn rapport toonde A. 
Flexner niet alleen aan dat er in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs teveel medische 
opleidingen bestonden, maar ook dat de opleiding tot arts totaal onvoldoende was. 
Specifiek voor wat betreft de "klinische chemie" was de situatie totaal onderontwikkeld. 
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(10) F.A. Sondervorst gaf reeds aan in zijn werk "Geschiedenis van de geneeskunde in 
België", 1981, Elsevier, Brussel (ISBN-10:90-04105-0), dat Van Helmont door de eeuwen 
heen heftig bekritiseerd werd of uitbundig geroemd (p. 101). Voor de scheikundige 
wetenschappen bracht hij als eerste belangrijke bijdragen tot voornamelijk het ontstaan 
van de kwantitatieve analytische scheikunde. Ook wegens zijn onderzoekingen in het 
domein van de fermentatie en de spijsvertering verdient hij de naam van "vader van de 
biochemie" (zie nota 1.a). 

(11) In 1997 publiceerde de Wetenschappelijke Vereniging van de Militaire Medische Dienst in 
België een uitvoerig boek getiteld "Ask/epios onder de wapens: 500 jaar militaire 
geneeskunde in België" onder leiding van E. Evrard en J. Mathieu (ISBN:90-803576-1-8) 
met heel wat referenties. De oprichting van de verschillende militaire ziekenhuizen 
(Brussel, Antwerpen, enz ... ) en de organisatie van de Gezondheidsdienst van het 
Belgische leger, het Congolees avontuur en de 1 en 2d• Wereldoorlog worden uitvoerig 
besproken met talrijke mooie illustraties en foto's. 

(12) Jean Brachet "Esquisse d'une histoire de la biochemie, de la biologie cellulaire et de 
biologie moléculaire en Belgique", Florilège de Belgique Il, 1980, p. 296-7.Académie 
Royale de Belgique, Bruxelles. 
De opvolger van G. Bruylants werd in 19"8 Fernand Malengreau (1880-1958), die op zijn 
beurt opgevolgd werd door Christiaan de Duve (0 1917), Nobelprijswinnaar Geneeskunde. 
Te Brussel werd in 1908 een leerstoel van fysiologische chemie opgericht door Auguste 
Slosse (1863-1930). A. Slosse publiceerde al in 1896" Technique de Chimie Physiologie 
et Pathologie", Paris, ed. G. Carré, 251 blz. Hij werd opgevolgd door Edouard Jean 
Bigwood (1891-1975), die beschouwd kan worden als de grondlegger van de biochemie 
van de voeding. Te Luik werd de biochemie geïntegreerd in de cursus over de fysiologie 
waarvan Henri Frédéricq (1887-1980) titularis was. Het is echter Marcel Florkin (1900-
1979), die na verschillende jaren onderzoek in het buitenland (Harvard, München, Parijs 
en Cambridge) de vader werd van de biochemie in België. Hij werd in 1934 de eerste 
titularis voor de biochemie. Te Gent werd in 1921 Henri De Waele (1876-1967) benoemd 
voor de cursussen in de algemene en speciale fysiologie. Jean Van de Velde (1897 -
1961) werd in 1925 belast met de cursus fysiologische scheikunde. Onder de impuls van 
E.L. Massart (1908-1988) werd in 1946 aan de Veeartsenijschool een Centrum voor 
Biochemie geïnstalleerd. Vermeld moet worden dat hij samen met M. Florkin in 1959 het 
standaardwerk schreef over "Medische Biochemie". In het "Liber Memorialis (1930-1980), 
Med. Faculteit Gent, 1980, zijn op p. 14-18 de titels weergegeven van de dissertaties 
voor het behalen van de titel van geaggregeerde voor het hoger onderwijs. De talrijke 
onderwerpen over "klinische opzoekingen" tonen aan welk belang er te Gent gegeven 
werd aan de klinische chemie. 
Voor wat betreft de "medische biochemie in België", zijn er vooralsnog slechts sporadisch 
gegevens beschikbaar. 

(13) V. Barthélemy is zeer waarschijnlijk een Belgische apotheker omdat hij zijn werk heeft 
laten drukken bij Henri Lamartin te Brussel. In de tweede helft van de 19de eeuw (1863-
1899) werden tal van werken in Europa gepubliceerd over de klinische analyse vooral 
van urine maar ook van bloed. Een overzicht kan gevonden worden in hoofdstuk VII van 
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L. Rosenfeld (zie nota. 4.a). 
Hier worden ook verschillende technieken toegelicht. 

(14) L. Vandewiele "Beschouwingen bij het uniform van de militaire apotheker in het Belgische 
leger", Farm. Tijdschr. voor België, 55, 1979, 96-99. Voor Nederland werd in 2009 door 
de KNMPh een mooi boekje uitgegeven van verschillende auteurs die gepubliceerd 
hadden over de "Militaire Farmacie in Nederland", onder leiding van S.G. Wicherinck en 
A.I. Bierman (ISBN: 978-90-70605-89-6). 

(i 5) G. Barthet "Rapport sur l'organisation de la Pharmacie Militaire en Europe", Bull. Fed. Int. 
Pharm., 1932, 116-133. Dit rapport van de Franse apotheker G. Barthet werd 
besproken tijdens het XII Congrès International de Pharmacie te Brussel van 30 juli-6 
augustus 1935 (zie Compte-rendu, 855-857). 

(16) J. Thomann "La science pharmaceutique dans Jes congrès internationaux de médecine et 
de pharmacie militaire", Compte-Rendu du Congrès de Pharmacie à l'occasion du 
cinquantenaire de l'lnstitut A. Gilkinet, 16-18 november 1934, Imp. Georges Thone, 
Liège, 238-242. De oprichting van deze congressen komt ook aan bod in het werk van F. 
Evrard en J. Mahieu (zie nota 11, 272-276 en 340-342. Het XXst

" congres werd gehouden 
te Brussel in april 1971, 387.) 

(17) Voor een grondig onderzoek naar mogelijke publicaties betreffende militaire ziekenhuizen 
en militaire apothekers kan men meer informatie inwinnen bij de directeur van de 
universitaire bibliotheek van defensie; ook in de bibliotheek van de vroegere leerstoel 
krijgsgeschiedenis zijn er vermoedelijk publicaties aangaande dit onderwerp. De militaire 
dossiers van recent overleden officieren bevinden zich bij het Ministerie van Defensie, 
divisie personeel (ondersectie Notariaat). Over André Liétard werd een 
stamboekuittreksel bekomen (Stamboeknummer 845903). André F.A. Liétard werd op 12 
mei 1920 te Blaton geboren en stierf bij een ongeluk op 22 februari 1996. Hij volgde het 
Koninklijk Atheneum te Gent en vervolgens was hij gedurende 9 jaar leerling van de 
Koninklijke Cadettenschool te Namen. Hij behaalde in 1946 het diploma van apotheker 
aan de Rijksuniversiteit te Gent. Na de Tweede Wereldoorlog werd Liétard opgenomen in 
het kader van de beroepsonderofficieren en daarna in dat van de beroepsofficieren. Hij 
doorliep alle graden om ten slotte oprustgesteld te worden in 1975 met de graad van 
luitenant-kolonel-apotheker. Tijdens zijn Antwerpse periode behaalde hij aan het Tropisch 
Instituut certificaten voor verschillende disciplines, noodzakelijk voor de uitoefening van 
zijn taak als hoofd van een klinisch laboratorium. N.B. In het Koninklijk Museum van het 
Leger en de Krijgsgeschiedenis kunnen details opgevraagd worden van lang geleden 
overleden officieren, bv. van Victor Haidant (1847-1905), een voorganger van Liétard. 

(18) André Defalque (Stamboeknummer 036732), geboren op 18 november te Sint-Jans 
Molenbeek en overleden op 30 januari 1986 te Sint- Lambrechts Woluwé was een 
afgestudeerde van de Koninklijke Militaire School (K.M.S.). A. Defalque is sinds 2007 de 
promotiepeter van de 89st

e promotie medische opleiding aan de K.M.S. (zie verder nota 
11, 400). 
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(19) Zie H. Deelstra "Bijdragen van de apothekers tot het wetenschappelijk onderzoek rond de 
eeuwwende", Scientiarum Historia, 26, 2000, 97-108. 

(20) L. De Nobele stelde op het 6de Congres in Brussel (1885) een uitvoerig rapport voor met 
een vergelijkend onderzoek naar het farmaceutisch onderwijs in 28 landen (Compte
Rendu: ed. Van de Vijvere, Bruxelles, 1886, 171-230). Dit rapport werd op de derde 
zittingsdag op 2 september 1885 uitvoerig bediscussieerd, 569-623 en de conclusies 
worden op p. 738 weergegeven. Tijdens het 8st° Congres te Brussel in 1897 stelde H. Van 
Hulst een uitvoerig rapport op {Compte-Rendu: ed. M. Duyk, Bruxelles, 1897, 1-30). Dit 
rapport werd eveneens gevolgd door debatten 406-426. De voorzitter van het 8ste 
Congres, prof.dr.F.Ranwez bejubelde in zijn openingstoespraak voor de algemene 
vergadering de successen die behaald waren, dankzij de inzet van de Algemene 
Belgische Apothekersvereniging over de opwaardering van de opleiding tot apotheker 
(Compte Rendu, 357-358). Op het 10e Congres te Brussel in 1910 gaf Camille Jonas, 
ondervoorzitter van de Koninklijke Vereniqinçi voor Farmacie te Brussel een rapport over 
de vraag betreffende het belang van de introductie in de opleiding tot apotheker van 
microscopische en scheikundige onderzoekingen in bepaalde fysiologische en 
pathologische uitscheidingen (Compte Rendu: ed. A.Schamelhoiut, 32-38,), gevolgd door 
een analoog rapport van de Franse professor Leon Grimbert, 39-46). Tijdens de 
discussies werd beslist, dat naast het onderzoek van de urine ook het onderzoek van de 
feces (coprologie), deel zou moeten uitmaken van de farmacieopleiding (Compte rendu. 
254-264). 

(21) Compte Rendu du Xl'ème Congrès international de Pharmacie, La Haye, 17-21 September 
1913, La Haye, De Avondpostdrukkerij, 1913 (2 vol.). Toespraak door F. Ranwez 315-
404; toespraak W.G. De Graaf 320. Motie werd unaniem aanvaard 1223. 

(22) Tijdens de regering Theunis (16 december 1921- 5 april 1923) legde de Minister van 
Kunsten en Wetenschappen Pierre Nolf op 26 februari i 924 een uitvoerig 
ontwerpvoorstel neer. Het voorstel, dat al van onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog als 
noodzakelijk werd beschouwd, was gebaseerd op de adviezen van de verschillende 
faculteiten van de vier Belgische universiteiten, de twee Academiën en voor wat de 
farmacie betrof van de beroepsverenigingen van apothekers en zelfs van de 
farmaceutische inspectie ... Het bleek, achteraf gezien, een uitstekend rapport, ook al 
werden er talloze zittingen in de Senaat, de afzonderlijke afdelingen van de Kamer, o.a. 
de middenafdeling van de Kamer en in het Parlement aan besteed. De Senaat had het 
ontwerpverslag na 5 zittingen met enkele amendementen al goedgekeurd, toen op 6 
maart 1925 de Kamers ontbonden werden. De politieke moeilijkheden zorgden er voor 
dat het pas weer aan bod kwam tijdens de regering H. Jaspar Il (22 november 1927-21 
mei 1931). De openbare zittingen in het Parlement namen een aanvang op 16 mei 1928. 
Uiteindelijk werd op 17 april 1929 het nieuwe wetsontwerp goedgekeurd. De 
geschiedenis van het ontstaan van de Wet van 21 mei 1929 op het Hoger Onderijs is 
grondig beschreven door Theo Luyckx in een extra nummer van de BRUG, oktober 1967 
(RUG), 73-92. 
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Voor toegang tot het examen van doctor in de rechten werd niet meer een aparte 
kandidatuur vereist maar wel het volgen van de kandidatuur in de wijsbegeerte en 
letteren. 

(24) Fernand Ranwez behaalde het diploma van apotheker aan de Université Catholique de 
Louvain in 1886. Hij installeerde zich onmiddellijk te Leuven als officina-apotheker. Hij 
werd eveneens assistent aan zijn Alma Mater. In 1889 behaalde hij met grote 
onderscheiding het diploma van doctor in de natuurwetenschappen. In 1890 werd hij 
aangesteld voor de farmaceutische scheikunde, de farmacognosie en de praktische 
farmacie. Later werd hij ook benoemd voor het vak "analyse van eetwaren". Hij was 
slechts 29 jaar toen hij op 29 juni 1895 verkozen werd tot correspondent van de 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde (een grondig overzicht van het werk van F. 
Ranwez is gepubliceerd door Schoofs "Eloge du professeur F. Ranwez': Bull. Acad. Med. 
Belg., 82, 1927, 463-476. 

(25) Schoofs vermeldt dit feit op p. 475 van zijn "Eloge". In de Bulletin zelf is de vervanging 
weergegeven in 1920, p. 654 en het originele voorstel gedaan tijdens de zitting van 26 
februari 1921 in de Bulletin, 1921, 116. Het voorstel werd uiteindelijk met unanimiteit door 
de volledige academie gesteund in de zitting van 28 april 1928, Bull. 1928, 222-223. 
Er werd niet systematisch gezocht naar de verschillende andere adviezen zoals deze 
vanwege de universiteiten. In de biografische nota van C. Stainer "Notice sur la vie et 
/'oeuvre du professeur René Vivaria (1887-1970)", Bull. Ac. roy. Méd., 1970, sene, 
543-557, beschrijft de auteur dat R. Vivaria, resp. apotheker en doctor in de scheikundige 
wetenschappen aan de Universiteit van Luik in 1909 en 1911, in 1920 benoemd werd 
aan zijn universiteit. In 1924 richtte hij een facultatieve cursus "chimie médicale" op en hij 
installeerde een onderzoekslaboratorium in l'Höpital de Bavière. Op p. 544 is vermeld 
hoezeer R. Vivaria ijverde opdat dit keuzevak als een verplicht vak zou opgenomen 
worden in het te wijzigen programma voor de opleiding tot apotheker. 

(26) V. Evrard "Farmaceutische plichtenleer", 1944, uitgeverij N.V. Standaardboekhandel, 95 
blz. Dit handboek is een gevolg van de verplichte opneming van dit vak door de wet van 
21 mei 1929, dat ook opgenomen werd dankzij F. Ranwez, die het advies cfr. de klinische 
chemie, via de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, liet goedkeuren (zie hoger). V. 
Evrard onderlijnde het belang van dit vak omwille van een 9-tal feiten, waaronder als 
belangrijkste feit, dat in 1878 de toegang tot de universiteit voor iedereen toegankelijk 
was, wat als gevolg had dat er teveel minderwaardige officina's in België aanwezig 
waren. V. Evrard gaf de toekomstige apotheker een hele reeks raadgevingen mee o.a. 
op blz. 47 het belang van de inrichting van een goed laboratorium voor allerlei analytisch 
werk zoals geneeskundige scheikunde en microscopie (urine, bloed, maagsap, 
parasieten). 

(27) V. Evrard was tijdens de oorlog burgemeester van Gentbrugge. Na de bevrijding werd hij 
in 1944 door de universiteit geschorst en vervolgens in 1946 op nonactiviteit gesteld tot in 
1947. Nochtans was hij op 27 oktober 1946 door het Krijgsauditoraat van Gent buiten 
vervolging gesteld. De vervroegde oppensioenstelling in 1959 op 54-jarige leeftijd, bleek 
eerder één doekje voor het bloeden (zie B. Carnewal, onuitgegeven licentiaatsthesis 
1991-1992 "Collaboratie van professoren en assistenten aan de RUG tijdens de 
Wereldoorlog"). 
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(28) Het "Hu/deboek, prof.dr.sc.apr. R. Ruyssen", 1971, uitgeverij Sanderus, Oudenaarde. 
bevat hoofdstukken van vroegere medewerkers en collega's, zoals het hoofdstuk van 
C.Heusghem, 97-100. Het boek bevat ook een foto en een gedetailleerd curriculum vitae 
met ongeveer 400 referenties van publicaties. Hieronder vallen enkele handboeken, 
vooral over de fysicochemie en een werk samen met L. Vandendriessche "Enzymes in 
clinical chemistry", Elsevier, 1952. i 52 blz. In de lijst is niet opgenomen een handleiding 
over het "Practicum van medische chemie" (niet gedateerd). 

(29) A. Lauwers "Ruyssen Romain, apotheker, scheikundige, hoogleraar", Nationaal 
Biografisch Woordenboek, 11, col. 678-684. J. De Ley "In memoriam dr.apr. R. Ruyssen", 
Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. il, 1979, 308-312. 

(30) J. Piette "Obituary, Jacques Gielen, 1940-2004", Biochem. Pharmacol., 67, 2004, v-vi; C. 
Heusghem "Efoge académique du professeur Jacques Gielen", Bull. Ac. royale de 
Belgique, , 258-262. 

(31) L. Bouckaert "In memorium Paul Putzeys", Jaarboek, Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, 83, 1983, 216-219. 

(32) Alexandre Hassoun werd geboren in Egypte. Na het behalen van zijn diploma aan de 
Universiteit van Caïro, behaalde hij het diploma van industrieapotheker in 1961 aan de 
UCL en vervolgens een certificaat in de toxicologie in 1970 te Gent. Bij de oprichting van 
het Universitair Ziekenhuis St Luc en de Ecole de Pharmacie werd hij aangesteld voor de 
klinische chemie. Op het einde van zijn leven was Hassoun betrokken bij de oprichting 
van een laboratorium voor klinische chemie te Bukavu in Congo. 

(33) Hubert-Jozef Claes schrijft in een persoonlijk opgesteld C.V. dat "N.B. Met grote 
onderscheiding, als enige van zijn promotie. In die tijd werden de graden slechts met 
mondjesmaat uitgedeeld (sic)". 

(34) L. Lemli "Herinneringen bij de 9(fe verjaardag van em.prof. J. Claes", FarmaLeuven, Info, 
28, 2005, 47-48; L. Lemli "Professor em. Hubert. Jozef Claes (1915-2007)", 
FarmaLeuven, Info. 30, 2007, 79-80. 

(35) L. Molle "Notice sur fa vie et /'oeuvre du professeur Jacques Thomas (1904-1975)", Bull. 
& Mémoires de l'Académie royale de Médecine de Belgique, 1975, 506-512. 

(36) Een In Memoriam, getekend R.S., verscheen in de lnd. Chim. Belg., 38, 1973, 71. 

(37) Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2008 gaf professor Simon Scharpé 
(Universiteit Antwerpen) een uitstekend overzicht van de evolutie van deze vereniging. 
Het moet opgemerkt worden dat de leden thans uitsluitend artsen en apothekers zijn die 
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een speciale ManaMa-opleiding genoten hebben en erkend zijn door de hoge 
autoriteiten. Terloops kan hier gewezen worden op de Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Chemie (NVKC) die opgericht werd in 1947. In 1997 werd het vijftig jaar van 
deze vereniging bekroond met een jubileumboek dat de historische ontwikkeling en 
huidige status verwoord (Klinische Chemie in Nederland, drs J.J. Heeren, dr. D.A. van 
Dam, dr. K. de Kloet en dr. P.C.M. Bartels). Het moet vermeld worden dat in Nederland, 
in tegenstelling tot België, de klinische chemie volledig in handen is van chemici. 

KLINISCHE CHEMIE in de opleiding tot APOTHEKER in BELGIE 

Rijksuniversiteit Gent (RUG), Instituut voor Farmacie (1930) 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen FFW (1970) 
Universiteit Gent (UG), FFW (1991) 

1933 Vincent EVRARD 
1944/1948 Romain RUYSSEN 
1971 Andreas DE LEENHEER 
1995 Jan VAN BOXCLAER 

Université de Liège (Ulg) (1817) 
Format ion des pharmaciens ( 1849) 

1924/1929 René VIVARIO 
1957 Camille HEUSGHEM 
1979/1987 Jacques GIELEN 
2004 Jean-Paul CHAPELLE 

Université Catholique de Louvain (UCL) (1834) 
lnstitut Pharmaceutique (1849) 

1896-1995 
1901-1979 
1941-
1971-

1887-1970 
1922-
1940-2004 
1946-

Afzonderlijke Franstalige en Nederlandstalige secties (1962) 
UCL en Katholieke Universiteit Leuven (1968) 
Katholieke Universiteit Leuven (Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen) (1976) 
Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen) (1985) 

1923 Paul PUTZEYS 1897-1983 F&N 
1963 André DEFALQUE 1911-1986 F 
1965 Jozef CLAES 1915-2007 N 
1984 Paul DAENENS 1934-
1985 Peter DECLERCQ 1956-
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Université Catholique Louvain-en-Woluwé (1970) 

1970 André DEFALQUE 
1982/1996 Jean-Pierre DINANT/ 

Alexandre HASSOUN 
1997 Pierre WALLEMACQ 

Université Libre de Bruxelles (ULB) (1834) 
Ecole de Pharmacie (1842) 
Faculté Médecine et de Pharmacie (1944) 
lnstitut de Pharmacie (1969) 

1922 Leon HERLANT 
1946 Jacques THOMAS 
1974 Claudine FOSSOUL 
1988 Yves MARDENS 
2004/2009 Alain KUMPS / 

Frédéric COTTON 
2010 Frédéric COTTON 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) (1969) 

1970 Herman WACHSMUTH 
1972 Roland DE NEVE 
1991 Frans GORUS 

Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) (1973) 
Universiteit Antwerpen (UA) (2003) 

1974/1996 Lucien LEPOUTRE/ 
Simon SCHARPE 

1996/2009 Simon SCHARPE/ 
Dirk HENDRIKS 

1911-1986 
1932-
1932-2008 
1956-

1873-1968 
1904-1975 
1924-
1939-
1949-
1969-
1969-

1909-1972 
1927-
1952-

1933-
1944-
1944-
1959-
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