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EEN WOORD VOORAF

ledere moeder weet hoe moeilijk het is zieken behoorlijk te verzorgen. Er is veel kennis noodig om die
taak goed te vervullen en onze moeders en meisjes zijn
er niet voor opgeleid. Nochtans zal een goed verzorgde
zieke met veel meer geduld zijn ziekte dragen, minder
last veroorzaken en ook veel) gemakkelijker genezen.
We zijn nog niet zoover dat ziekenverpleegsters
van beroep onze zieken van den buiten gaan verzorgen.
Daarom . hebben wij het nuttig geacht eenige raadgevingen neer te pennen over de eenvoudige zorgen aan
de zieken toe te dienen. Wij hopen dat het boekje in
ieder boerenhuis zijn plaats zal vinden om in tijd van
nood gebruikt te worden.
Konden wij zoodoende bijdragen tot leniging der
smarten van onze lieve zieken, konden ook de moeders
en meisjes, die voor die taak staan, hun zieken met
meer kennis van zaken verzorgen, dan ware ons doe!
bereikt.
WI) stellen ons boekje onder de hoede van den
grooten Lijder, en vragen Hem Zijn bijzonderen zegen
voor al wie zich beg -fled om de zieken zoo goed mogelijk op te passers.

I

De Ziekenkamer
Welke zijn de hoedanigheden van een ziekenkamer?
Een ziekenkamer moet groot zijn, rein, goed verlicht, gemakkelijk te verluchten en te verwarmen en ook
gezellig.
De' ziekenkamer moet groot zijn
In sommige oude hoeven zijn de slaapkamers zeer
klein. Er kan nauwelijks een bed in geplaatst worden.
Er is geen schouw om een kachel te zetten. Ze zijn verlicht en verlucht door een vensterken, dat niet eens
heelemaal open kan, omdat het bed er voor staat, of
waarvan het raampje versleten en toegenageld is.
Als men alleen over zulke slaapvertrekken beschikt,
doet men best den zieke te brengen in de huiskamer
ofwel in de beste plaats. Die zijn gewoonlijk groot en
goed verlicht, en die .kan men verwarmen en verluchten
zonder dat de zieke er door lijdt. Daar kan men beter
den zieke verbedden en goed verzorgen. Het mooiste
vertrek van het huis is niet te schoon voor een zieke
(Pl. 1, biz. 6).
De ziekenkamer moet rein zijn
Alle dagen moet men de ziekenkamer opnemen en
de meubelen nat afstoff en. Nooit mag men vegen of
dweilen en ook nooit het stof droog afnemen, want de
stofdeeltjes zweven ,dan in do rt,it Ern dat is natuurlijk

slecht voor , de longen van den zieke, die zulke bevuilde
lucht moet inademen. Wil men het stof droog wegnemen of droog vegen, dan warden de stofdeeltjes verplaatst, maar niet weggenomen. Kom een uur daarna
terug kijken en ge kunt met den vinger weer uw naarn
schrijven op schouw of vensterblad.

Pl. 1. — Modelziekenkamer.
Er zijn menschen die meenen dat het voor den zieke
schadelijk is de ziekenkamer, of ook de kamer waar een
kraamvrouw ligt, met water to kuischen. Dat is een
vooroordeel dat moet bestreden worden. Reinheid heeft
nooit iemand kwaad gedaan ; integendeel, een rein en
netjes geschikt slaapvertrek doet niet alleen den zieke,
maar ook al wie bij hem komt frisch aan.
Er mag nooit vuil linnen in de ziekenkamer blijven

liggen ; ook mag men er geen kleeren aan een kanstok
laten hangen.
Alle uitwerpsels van den zieke moeten onmiddellijk
verwijderd worden.
De verzorgster en al wie bij den zieke komt, moeten
proper en net zijn. Green stalreuk, geen vuile kleeren. Ook
moet alles wat hem opgediend wordt, kraaknet en goed

verzorgd zijn.
Ruwe mannen, die er niets om geven — wanneer
ze gezond zijn niet proper gediend te worden, zijn
vies van een tas met een rand gedroogde koffie, walgen
van eten of drinken met vuile handen toegediend.

De ziekenkamer rnoet goed verlicht zijn
De zon moet vrij in de ziekenkamer kunnen schijnen, zonder natuurlijk den zieke te hinderen. Als ze te
hevig is en den zieke pijn , doet, mag het rolgordijn neergelaten worden. Er mag noDit een nun rte sjaal voor
het venster hangen, wat men dikwijls aantreft, zoogezegd
om door het duister de vliegen te verjagen. Men kan de
vliegen weg krijgen door eer7ige vliegenvangers boven
het bed te hangen. Laten we nooit vergeten dat de zon
(de grootste natuurlijke ontsmetter is die er bestaat. Het
zonnelicht is ook een waarborg tegen de besmetting voor
degene die den zieke verpleegt. Door de ademhaling,
het spreken en het hoesten vult de zieke de lucht
rondom zich met ziektekiemen, die zijn verpleegster op
Naar beurt zal inademen, als ze niet bijtijds door de
zonnestralen vernietigd worden. Het helder licht der zon
werkt ook opbeurend op den zieke. Een oude volksspreuk
zegt : « Waar de zon binnen komt, daar blijft de dokter

buiten ». Dus veel zon in huis, altijd en in al de vertrekKen, maar voorai in ue ziexen-kamer.
Als kunstmatig licht zijn de electrische gloeilampen
met doffe glazen de beste. leder dorp heeft het geluk
niet electrisch licht te bezitten. Op veel plaatsen moet
men zich behelpen met petroleum, en dat is te betreuren.
Wanneer er niet veel licht noodig is, gebruike men liefst

M. 2. — Nachtlicht.

nachtlichtjes (Pl. 2) van vet of olie, nooit een neergedraaide petroleumlamp, omdat deze een onaangenamen
geur verspreidt en de lucht verontreinigt. Wil men meet
licht hebben, dan hale men in een naburig vertrek een
goed brandende petroleumlamp, waarvan de wiek goat
gelijk afgesneden is en die dus geen rook kan geven.

De ziekenkamer moet goed verlucht zija
De luchtverversching geschiedt best door het \Fenster. Als de zieke goed gedekt is, kan men het venster
ofwel een tijd lang half openlaten, ofwel den geheelert

4ag op een spleet. De lucht moet regelmatig ververscht
worden ; dat is noodzakelijk. Waar bedorven lucht

Pl. 3. — Tochtscherm.
1ieerscht, krijgt de zieke hoofdpijn en wordt hij duizelig.
Lucht heeft nooit iemand kwaad gedaan, wel de
locht, en die moet zorgvuldig voorkomen worden : daar-
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om zooveel mogelijk vermijden het bed te plaatsen tusschen de dear en het open venster.
Om te beletten dat de versche lucht den zieke
hindere, kan men voor het venster of voor het bed een
tochtscherm (P1. 3, blz. 9 en pl. 5, blz. 14) plaatsen.
Een tochtscherm bestaat uit 2 of 3 ramen, van b.v.
1,50 m. hoog en 0,50 m. breed, waaraan men gefronst
cretonne vastmaakt. Ze zijn aan elkander verbonden
door 2 scharnieren en kunnen duss gelijk twee deuren
open- en toegaan. Op het dorp kan men die ramen gemakkelijk door den schrijnwerker laten maken.
In de meeste gevallen mag zelfs 's nachts het venster
open gelaten worden ; hiervoor client men evenwel den
geneesheer te raadplegen.
Het verluchten door de deur, toegang gevend tot
eenn-plaats waar een venster openstaat, is niet voldoende,
omdat de versche lucht dan niet in al de noeken van de
ziekenkamer kan binnendringen.
Er mogen geen onaangename geuren in de kamer
hangen, zooals .er ontstaan bij het koken van waschgoed of beetenvoer en zelfs bij het bereiden van het
eten voor het huishouden. Als de zieke een heelen morgen soep geroken heeft, dan heeft hij geen lust meer
om er te eten. Zoo lets gebeurt wel bij gezonde menschen, die den ganschen morgen aan den kookpot gestaan hebben ; met veel meer redenen geldt dat dus ook
voor zieken, die vanzelf al minder eetlust hebben.
Men mag ook nooit rooken als men een zieke bezbekt : 't gebeurt dat deze heelemaal ongesteld wordt,
wanneer hij den rook van pijp of sigaar -inademt.
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De ziekenkamer moet behoorlijk verwarmd worden
De ziekenkamer mag niet te zeer verwarmd worden,
zelfs .niet in de bitterste kou. De zieke heeft dikwijls
koorts en als het te beet is, wordt het hem benauwd en
ongemakkelijk. De temperatuur moet 16°-18° zijn.
In iedere ziekenkamer moet een wandthermorneter
hangen (Pl. 4), want men kan zich niet
altijd verlaten op de indrukken van gezonde menschen. Als men aan 't werk
is, voelt men minder de kou en ziet
men naar de kachel niet om.
De thermometer mag nooit tegen
een buitenmuur of bij de' kachel geplaatst warden. Het best hangt hij tegen een binnenmuur bij de deur.
In de meeste boerenhuizen gebruikt men Leuvensche « stoven » of
kolomkachels. Men mag den pot nooit
gloeiend stoken, omdat dan de stofdeeltjes van de lucht verbranden en zoo
een onaangenamen geur veroorzaken.
Die potten zijn gewoonlijk van gegoten
ijzer en wanneer ze gloeiend worden,
verspreiden ze een zeer groat vergift :
kooloxyde. Men mag nooit den sleutel
toedraaien en de kachel opvullen, omdat ditzelfde kleur- en reukeloos vergift
door onvolledige verbranding voortge-.
bracht en in de kamer verspreid wordt.
Er zijn reeds veel doodelijke ongelukken gebeurd door die onvoorzichPl. 4. —
tigheid.
Wandthermorneter
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Het beste verwarmingssysteem voor den buiten is
de vulkachel zonder sleutel, met anthracietkolen, die dag
en nacht blijft branden en die enkel alle 10 of 12 uren
moet gevuld worden. Het zijn wel kostelijke vuren, maar
doordat ze weinig_ kolen verbruiken, zijn ze nog .voordeelig. Het binnendringen van de noodige lucht words
langs onder geregeld.
Nooit mag men petroleumvuren gebruiken in de
ziekenkamer.
De ziekenkamer moet een aangenaam verblijf zijn
Als de kamer goed verzorgd is, zal zij van zelf
aangenaam zijn. Wij moeten ze dan nog aantrekkelijk
maken door schoone, rustige platen aan den muur. Een
groot sprekend kruisbeeld, goed zichtbaar voor den
zieke : dat zal hem opbeuren en hem zijn smarten helpen
dragen met christelijke gelatenheid uit liefde tot 0. L.
Heer. Een schoon Mariabeeld of een beeld van het H
Hart. Bloemen brengen er ook toe bij om een ziekenkamer gezellig to maken ; de bloempotten moeten
's nachts verwijderd worden. Bloemen met fellen geur
kunnen soms den zieke hinderen.
Als de zieke aan 't beteren is, kunnen tijdschriften
met schoone platen of eenvoudige lectuur hem den tijd
aangenaam- doen doorbrengen en hem zijn ziekenkamer
minder vervelend maken.
Een ziekenkamer moet • ook rustig zijn. Geen
schreeuwende of schreiende kinderen ; geen lawaai van
klompen of slaan van deuren of hard spreken in een
naburige kamer. Een zieke is aan dat alles zoo gevoelig.
Rust is onontbeerlijk voor zijn genezing.

II

Meubileering der Ziekenkamer
Het bed
Een Engelsch bed (P1. 7, blz. 18) voldoet het best
aan de regels der gezondheidsleer. Een Engelsch bed is
van verlakte metalen staven gemaakt ; het kan dus goed
afgewasschen worden en er kan geen ongedierte in
nestelen. Er is geen gesloten ressortbak gelijk bij
gewone bedden, maar een eenvoudig ijzeren vlechtwerk,
dat men overal goed kan bereiken om er het stof of te
nemen, en dat dus best kan rein gehouden worden. Alleszins moet het bed Lang genoeg zijn, opdat de zieke de
beenen goed kunne uitsteken zonder de knieen le moeten
vouwen, dus ongeveer 2 m. lang en ten minste 1 m.
breed.
Een Engelsch bed heeft een raam van staaldraad
of van springveeren. Voor een ziekbed is een raam van
staaldraad het best, omdat springveeren gemakkeliik
door de matras uitsteken, wat voor den zieke het liggen
onaangenaam maakt, en omdat springveeren bij ieder
herleggen kraken en een onaangenaam geluid geven, dat
den zieke stoort.
Om den zieke langs alle kanten te kunnen verzorgen
is het best het bed in 't midden van de kamer te brengen,
met het hoof deinde tegen den muur. Urn den tocht op den
zieke te vermijden mag men het bed niet plaatsen tusschen deur en venster, ook niet te dicht bij het venster
of bij de kachel.
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Pl. 5. — Tochtscherm voor het venster.

De matras
De matras moet tamelijk hard zijn, zoodat de zieke
er niet in ligt, maar er op.
De tijk mag niet ondoordringbaar zijn, dus niet met
was bestreken van binnen, omdat daardoor de luchtstroom tegengehouden wordt. Daaruit volgt dat vullingsmateriaal, hetwelk zulke tijk vraagt, o.m. konijnenhaar
en pluimen, of te keuren is.
De tijk moet kunnen gewasschen worden, wanneer
de zieken zich bevuilen, en zelfs gekookt, in geval de
ziekte besmettelijk is.
Vullingsmateriaat. Het beste maar oak het duurste
is paardshaar. Voor den buiten is het meest aan te
bevelen haverkaf, goed zuiver gewand, opdat er geen
stof in aanwezig zou zijn, of fijn gekapt stroo. Die twee
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vulstoffen moeten ieder jaar vernieuwd worden. Wol of
wol gemengd met paardshaar is ook zeer goed. Een
wollen bed dat alle dagen gebruikt wordt, moet alle twee
jaar herplukt worden. Wol kan men wasschen en fijn
openpluizen, en in den zomer , gedurentle een paar dagen
op 't gras openspreiden om ze te ontsmetten zoo het
noodig is. De zon kan door haar licht- en warmtestralen
de wol ontsmetten. In den winter, als er weinig zon is,
kan men de wol eenige uren in iden nog warmen broodoven leggen. De warmte, die er dan nog overblijft, kan
de wol in zekere mate ontsmetten.
Een pluimenbed is of te keuren, omdat het te warm
is en omdat de pluimen te veel en te onregelmatig samenpakken ; daarbij heeft zoo'n bed al de gebreken
van een slecht bed : de zieke ligt niet op 't bed maar er
:in. De tijk is met was bedekt, dus ongezond, er kan ook
moeilijk gekookt ,worden. De pluimen kunnen ook zeer
moeilijk ontsmet worden. Men kan ze in zekere mate
ontsmetten met ze in een zak te does en eenige uren in
den broodoven te zetten als het brood uit den oven is.
Op de matras legt men een lichte katoenen deken
of een molton om het bed zuiver te houden.

Wasdoek
Het wasdoek worth ook nog hospitaaldoek (toile
ciree) genoemd.
Wanneer de zieke het bed bevuilt, is een groot wasdoek noodig. Gewoonlijk zal 1 m 2 goed wit of bruin
wasdoek in caoutchouc voldoende zijn om het bed te
beschutten. Men mag nooit stijf, geel wasdoek nemen ;
dat is wel veel goedkooper, maar ook seffens versleten.
Hier geldt eens te meer het spreekwoord : « Duur koop,
beste koop ».
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Boven het wasdoek komt ook nog een steeklaken
(P1. 6). Dat is een oud versleten laken in vieren gevouwen, dat men dwars op het bed legt, maar e' nkel onder
den « zit » van den zieke, boven het wasdoek. Men kan
ook een steeklaken maken van flanel of molton. Een
steeklaken moet ongeveer 0.70 a 0.80 m. breed zijn en

PI 6. — Steeklaken met wasdoek.
1.50 m. lang, om goed van beide kanten onder de matras
gestoken te kunnen warden. Bij zieken die Lang moeten
liggen, moet men ook nog veiligheidsspelden hebben om
steeklaken en hospitaaldoek op de matras te kunnen
vastspelden ; alzoo vermijdt men de plooien in 't bed en
voorkomt men bij den zieke het pijnlijke doorliggen.
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Dekens
Wolien dekens zijn de beste, omdat zij warmer zijn
dan katoenen dekens en niet zoo zwaar. Bij besmettelijke ziekten nochtans verdienen katoenen dekens de
voorkeur, omdat zij desnoods kunnen gekookt warden
en wollen dekens niet. Witte dekens zijn te verkiezen,
omdat men er iedere verontreiniging op ziet en men du&
meer verplicht is ze zuiver te houden of ze zuiver te
maken telkens ze bevuild zijn.

Sprei
Voor de sprei neme men liefst katoen : dat kan gekookt worden of toch goed gewasschen bij iedere verontreiniging. Wij geven hier het model (P1. 7, blz. 18) van
een' heel schoone bedsprei, die gemakkelijk te maken is.
Men neemt baalkatoen of « store-goed » en stikt er banden op van rood geruit goed, gelijk de menschen in sommige streken gebruiken om oorkussens te maken. Als
men het geruit goed tegen draad neemt, is het nogschooner. Gehaakte spreien of witte, gebloemde, katoenen spreien zijn oak goed. Gewatteerde spreien of
eiderdons zijn of te keuren, omdat ze niet behoorlijk
gewasschen en zeer moeilijk ontsmet kunnen worden.

De oorkussens
De oorkussens moeten zachter zijn dan het bed, om
het zieke hoofd gemakkelijk te laten rusten. Een ziekbed
zou ten minste , drie oorkussens moeten hebben, om den
zieke gemakkelijk te kunnen steus nen bij 't zitten in,
't bed.
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P1. 7. — Engelsch bed met waschbare sprei.

Om gemakkelijk te verbedden en het bed van den
zieke te verluchten, is het goed een tweede bed op de
kamer te hebben (P1. 16, blz. 36).
Is de kamer te klein of heeft men geen tweede bed,
dan moet er toch, , desnoods in een naastgelegen vertrek
(waar men het bij de hand heeft), een ligstoel of twee
kleine tafels, of een paar planken op twee schragen zijn.
Dat tweede bed of wat er moet voor dienen, moet
zooveel mogelijk de hoogte hebben van het bed van den
zieke ; wanneer het tweede bed te laag is, moet men het
met kussens aanvullen, en is het hooger dan moet er een
persoon meer helpen om den zieke te verbedden.
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Nachttafel
Men kan een nachttafel gebruiken in wit verlakt
ijzer. Zoo'n nachttafel heeft het voordeel afgewasschen
te kunnen worden. Gewoonlijk gebruikt men een houten
nachttafel. Onder in de nachttafel doet men goed een
stuk wasdoek te leggen, dat men dikwijls kan afwasschen. Zoo'n nachttafel moet ook dikwijIs verlucht worden om de slechte of verdufte geuren er uit te houden.
Men kan ook een veel eenvoudiger nachttafel doen maken in plaats van de houten kast waar men den pot in
bergt, neemt men gefronst baalkatoen met dezelfde
versiering als de bedsprei, in 't klein natuurlijk. Zoo'n
nachttafel is heel netjes en heeft het voordeel gemakkelijk onderhouden te kunnen worden. De stof kan
gekookt worden, dus zijn de slechte geuren gauw weggedreven.

PL 8. — Bedpan.

Op de nachttafel komt een wekker. Het is zoo aangenaam voor den zieke het uur te weten, en aan den
tiktak is hij gauw gewoon. Het is soms noodig om te
weten wanneer men de medicamenten moet geven. De
zieke die aan 't beteren zal er soms gemakkelijker
aan denken dan de persoon die hem verzorgt en die
,dikwips ook in 't huishouden te werken heeft. Ook een
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bel zou nog kunnen dienstig zijn, ,in geval de zieke iet&.
aoodig heeft als hij alleen is.
De schuif van de nachttafel moet dienen om een
thermometer (Pl. 26, bl. 58) in te bergen, een door
talkpoeder (Pk 15, blz. 32), een spuwbakje, medicamenten en al wat de zieke ibij de hand moet hebben.
Een bedpan (Pl. 8, blz. 19) is ook nog onontbeerlijk in een ziekenkamer. Men gebruikte vroeger ronde
bedpannen. Die zijn of te keuren, omdat de zieke zoo.,

Pl. 9. — Kameremmer.
hoog moet opgeheven worden om ze te gebruiken. Tegenwoordig zijn er in den haindel wit of grijs verlaktebedpannen, welke langs voren plat zijn en die veel gemakkelijker onder den zieke kunnen geschoven worden..
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Een kameremmer (Pl. 9) is onmisbaar, want in
.een ziekenkamer mogen de uitweipsels van den zieke
-nooit blijven staan, maar , moeten onmiddellijk verwijderd worden.
Een nachtstoel kan bij de herstellende zieken dienst
-bewijzen.
Stoelen en een kleine tafel zijn ook op een ziekenkamer hoogst noodig. Om den zieke eten te geven, gebruikt men een « cabaret » of schenkbord (P1. 10).

Pl. 10. — Schenkbord.
Dat is een bord van ongeveer 0.54 op 0.40 m. met
langs alle kanten een opstaanden boord van 5-6 cm. om
de spijzen zekerder te kunnen dragen. Op dat schenkbord moet ook een zuivere, witte handdoek of servet
-dienen voor ammelaken. Een servet moet ook voorhanden zijn Om de lakens gedurende het eten niet vuil
-te maken.
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Venstergarneersels
Rolgordijnen zijn noodig, om de zonnestralen buiten
te houden, wanneer deze den zieke hinderen. Men kan
ook schuifgordijnen nemen in. een stof die gemakkelijk
kan gekookt worden. Nooit zware gordijnen waarin het
stof zich ophoopt, maar lichte, witte gordijnen in tole,
« voile », enz.
Linoleumkarpetten. Deze zijn de beste orndat ze
kunnen afgewasschen worden.

De waschtafel
De waschtafel met waschgerief (Pl. 12, hlz. 26)
vindt ook haar plaats in de ziekenkamer.
Een kan zuiver drinkwater en een glas om den
,
mond van den zieke te spoelen, tandborstel en poeder
om zijn tanden te onderhouden mogen niet vergeten
worden. Daarbij nog een grove en een fijne kam, een
stuk Sunlight- of Marseille-zeep, een flesch alcohol van
100 gr., een flesch Keulsch water (eau de Cologne),
eenige kamerhanddoeken van sponsachtige stof, enz.,
al gerief dat den zieke zal helpen om zich goed te verzorgen en dat hem zijn ziekte dragelijker zal maken.
Men kan ook als waschtafel een kleine tafel nemen
van 1 m. op 0.40 m. met op zij een glazen handdoekdrager en twee planken om het ondergoed op te leggen.
Dat tafeltje wordt van Brie zijden omkleed met gefronst
katoen, motief bedsprei. Op het bovenste blad plaatst
men een kamerhanddoek om het tafelken zuiver te houden en een eenvoudig wit lavaboservies.
Een wijwatervat met gewijd water worde niet vergeten.
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P1. 11. — Stoop in aluminium met omhulsel.
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Hiermede weten wij wat in de ziekenkamer zou
inoeten zijn om een zieke degelijk te kunnen verzorgen.
Een stoop (Pl. 11, biz. 33) in aluminium is het eenvoudigste en beste verwarmingsmiddel ingeval de _zieke
kaude rillingen heeft of koude voeten. Er moet altijd een
omhulsel van wollen goed rond de stoop zijn om verbranding te beletten en om het water lang warm te
bouden.

III

Reinheidszorgen
aan den Zieke toe te dienen
Het wasschen van den zieke
De zieke moet alle dagen gewasschen worden. Dat
is van het grootste belang. Een zieke kan niet zoo krank
zijn idat hij het wasschen niet kan verdragen. Moeten
alle dagen zonder uitzondering gewasschen worden :
aangezicht, ooren, handen, nagels en tanden. Men hoort
soms zeggen, sprekende van een ziek kind : «Ik durf het
niet wasschen, het is daar veel te zwak voor». Dat is verkeerd ! Het doet goed aan den zieke zich te laten verzorgen. Hij gevoelt zich frisch en opgeruimd. De mensch
ademt niet alleen door de longen, hij ademt ook door de
huid, en wanneer de porien der huid gesloten zijn door
stof, kan de huid haar werking niet verrichten. Bij koortsige zieken is dat van nog meer belang, omdat de huid
ook door afscheiding van zweet, verscheidene giften
verwijdert, die door de nieren niet genoeg uitgedreven
worden.
Algemeene wassching van den zieke
Wanneer men over geen bad beschikt, moeten devolgende voorzorgen genomen worden om den zieke zonder gevaar voor verkoudheid heelemaal te wasschen.
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Eerst moet men aan den dokter vragen of zulks mag
gedaan worden. Als de dokter met een verstandige verpleegster to dOen heeft, zal hij dat wellicht nooit weige-

Pl. 12. — Waschtafel.
Ten. Dan wordt de kamer gded verwarmd op 20°, waarbij men natuurlijk de vensters gesloten houdt. Men zet
een groote kom frisch water, een stuk zeep en een
kamerhanddoek gereed, en ook een kleinen wollen de-
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len om het lichaam te dekken terwijl men den zieke
-verzorgt.
Dan wascht men den zieke deel voor deel en droogt
hem seffens af, alleen het lichaamsdeel ontblootende dat
men wil wasschen. Men moet natuurlijk voorzichtig en
vlug te werk gaan, om den zieke niet te verkouden. Men
moet den zieke goed afdrogen en zacht wrijven tot de
huid heel droog is en rood.
Men moet den zieke al liggende verzorgen om hem
het minst te vermoeien, hem zachtjes op zijn zij draaien
om de helft van den rug en den « zit » te wasschen. Als
die voorzorgen niet genomen worden, loopen sommige
zwakke zieken gevaar in bezwijming te vallen, omdat
het oprichten van het hoofd het bloed uit de hersenen
wegjaagt en zoo bloedarmoede in de hersenen teweegbrengt, die gemakkelijk een bezwijming kan verwekken.
Wanneer de zieke zich vermoeid en uitgeput voelt, staakt
men de wassching om er een half uur later mee voort
te gaan.
Zoo'n algemeene wassching moet niet noodzakelijk
ineens gebeuren : ze kan ook met tusschenpoozen geschieden. Bij zieken die 's nachts veel zweeten, teringlijders b.v., is zoo'n wassching 's avonds uitstekend,
vooral wanneer daarna de lichaamsdeelen ingewreven
worden met alcohol of Keulsch water.
Karmen van de zieke
Is de zieke een vrouw, dan moet deze zeker alle
-dagen gekamd worden. Als men eenige dagen overslaat,
-wordt het haar zoozeer verward, dat het niet in orde te
lrijgen is zonder de zieke erge hoofdpijn aan te doen.
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P1. 13. — Het kammen van de zieke.
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Wanneer dat werk dagelijks gebeurt, vraagt het enkele
minuten.
Om een bedlegerige zieke te kammen (P1. 13),
zonder ze te vermoeien, maakt men een lijn in 't midden van het hoofd en verdeelt men het haar in twee
gelijke deelen. Dan draait men de zieke op een zij en
maakt een vlecht van het haar dat vrij ligt. Zoo doet
men ook voor de andere zijde. De twee vlecht ien bindt
men dan met een koordje op den rug.
Men moet de zieke alle dagen met den fijnen
kam verzorgen om het ongedierte te vermijden. Een
volksspreekwoord zegt dat « de zieken luizen kweeken ».
Het spreekt vanzelf dat er geen luizen komen als er geen
neten zijn, maar het spreekwoord is waar in dien zin,
dat de neten zich bij zieken veel sneller ontwikkelen,
omdat door de koorts het hoofd veel warmer is dan bij
gezonde menschen en een echte broeikas wordt voor
ongedierte. Op den buiten is dat een algemeene kwaal,
en als er schoolkinderen in huis zijn, moet ook de vrouw
zich regelmatig verzorgen om een zuiver hoofd te hebben. Het is dus niet te verWonderen dat er zooveel nadruk
moet gelegd worden op het onderhoud van het haar van
een zieke vrouw.
Als het haar erg in de war is, kan men probeeren
het met heete droge doeken te verwarmen vooraleer
men het kamt, en dan nog moet men voorzichtig te
werk gaan, om , den zieke geen hoofdpijn te geven.

Verschoonen van kleederen
De zieke moet in het bed zoo eenvoudig en zoo los
mogelijk gekleed zijn. Voor een man is een slaaphemd
voldoende , een vrouw moet boven het hemd nog een
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slaapkleed dragen dat de armen bedekt. Het hoofd moet
niet gedekt zijn.
Om den zieke te verschoonen (Pl. 14) schuift men
voorzichtig het hemd of het slaapkleed onder den rugvan den zieke boven het hoofd weg, terwip de zieke
tracht zich wat omhoog te heff en al rustende op zijn

P1. 14. — Verschoonen van den zieke.

twee vuisten of geholpen door de verpleegster. Dan trekt
men de mouwen uit en schuift het verwarmde hemd
vlug over het hoofd heen.
Bij een hemd dat op de schouders sluit, gaat men
anders te werk. Men doet het zuiver hemd boven het
vuile langs het hoofd aan, maakt de knoppen van het
vuile hemd los, en trekt dit dan voorzichtig langs onder
weg. Indien de zieke een verlamden of gekwetsten arm
heeft, moet men de mouw van het vuile hemd het laatst
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aan lien kant uittrekken en er de mouw van het zuiver
hemd het eerst aandoen.
Het linnen dat moet dienen om den zieke te verschoonen, moet altijd goed droog zijn en verwarmd
worden. Het is een vooroordeel, onder het yolk fel verspreid, dat men den zieke bij menige ziekte, mazelen,
b.v., geen zuiver linnen mag aandoen. Wanneer het
linnen goed verwarmd is en de kamer van den zieke
ook , een goecle temperatuur heeft, kan dat nooit kwaad,
integendeel, het doet den zieke zeer veel goed.

Hoe doorliggen voorkomen
Doorliggen is een erge kwaal, die men veel gemakkelijker kan voorkomen dan genezen. De meeste menschen die het « ziekenverplegen » niet gewoon zijn,
weten dat niet ; zoo komt het dat men den zieke soms
verschrikkelijk doet lijklen door onwetendheid, wanneer
men al dat feed en die pijn door verstandige zorgen had
kunnen vermijden.
Wij geven hier eenige voorschritten, die zorgvuldig
moeten nageleefd worden om doorliggen te voorkomen.
1) Goed nazien of er nergens een plooi onder den
zieke is, 't zij in het laken, 't zij in het hemd ; of nad&J
in 't linnen.
2) Het bed alle dagen goed opmaken en verluchten,
opdat geen kruimels brood of iets dergelijks onder den
zieke zouden blijven liggen en er verzuren.
3) De plaatsen die het meest den druk van het
lichaam ondergaan en waar de huid vlak op de beenderen ligt : de heupen, de enkels, de schouderbladen,
vooral den « zit » en (de 5tuit bij magere personen, alle
dagen zorgvuldig nazien en goed afwasschen met water
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en zeep, ze goed afdrogen, ze dan met alcohol
of een cifroenschijf inwrijven, en ze daarna bestrooien met poeder. Men
moet altijd talkpoeder
(schuifpoeder) gebruiken ; dat is een anorganische stof, die niet kan
verzuren (P1. 15).
Veel menschen gebruiken aardappelbloem,
omdat ze goed schuift ;
dat is verkeerd, omdat
aardappelbloem van de
aardappelen komt, dus
een organische stof is,
die kan verzuren en aan
den
zieke meer kwaad
Pl. 15. — Doos met talkpoeder.
dan goed kan doen.
4) Wanneer de zieke zich zelf niet kan verleggen,
zooals bij bewusteloozen of verlamden het geval is, dan
moet men hem daarbij dikwijls helpen ; dit om den
bloedsomloop to bevorderen, welke door het liggen op
gedrukte plaatsen zou verhinderd worden. De huid wordt
gevoed door het bloed. Wanneer de bloedsomloop belemmerd wordt, sterft de huid of en kan tot verrotting overgaan.
5) Zieken, die zich dikwijls bevuilen, moeten bijzonder goed verzorgd warden. Na elke verontreiniging
moet de schaamstreek en de K zit » zorgvuldig gewasschen worden met zuiver water, zonder zeep, en gepoeierd, en moet de zieke drooggelegd warden.
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6) Het is noodig den dokter op de hoogte te brengen van den toestand van de huid van den zieke, ten
einde hem bijtijds hulp te vragen om het doorliggen,
die vreeselijke kwaal, te voorkomen of te genezen.

Iv

Verbedden, en Verschoonen
van het Bed
Verbedden
Wanneer het eenigszins mogelijk is, moet de zieke
dagelijks verbed worden. Is de zieke sterk genoeg om
zijn verpleegster bij den hals vast te nemen, dan kan
een verpleegster met wat behendigheid een zieke, zelfs
een zwaren zieke, alleen verbedden. Wanneer de zieke
niet in staat is de minste beweging te doen, moeten twee,
zelfs Brie personen helpen verbedden.
Om gemakkelijk te verbedden moeten eenige belangrijke punten in aanmerking genomen worden.
1) Er moet een ander bed in de kamer zijn. Eeti
groote tafel, twee kleine tafels, een ligstoel, of planken
op twee schragen kunnen als tweede bed dienst doen.
2) Dat tweede bed of wat het ook vervangen moet,
moet even hoog zijn als het bed waar de zieke op ligt.
Dat is een bijzondere voorwaarde om gemakkelijk te
verbedden. Is het tweede bed te hoog, dan zal de verpleegster te veel kracht moeten gebruiken en gemakkelijk
een breuk krijgen. Is het tweede bed te laag, dan zal ze
den zieke er zwaar laten invallen en hem misschien veel
pijn doen.
3) De twee bedden moeten in de lengte naast elkaar staan, met Y2 m. tusschenruimte.
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P1. 16. — Verbedden : een verpleegster.
4) Het hoofdeinde van het tweede bed moet tegenover het voeteinde van het bed van den zieke staan.
Wanneer de verpleegster den zieke alleen kan verbedden (Pl. 16), moet deze haar rond den hals good
vastnemen ; de verpleegster legt dan een arm rond de
lenden van den zieke en een onder den « zit » ; heeft de
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zieke de verpleegster goed stevig vast, dan doet deze
een halven draai en legt den zieke stillekens neer op
't andere bed.

Pl. 17. — Verbedden : twee verpleegsters.
Wanneer de zieke niet kan helpen, nemen twee verpleegsters (P1. 17) hem vast, de eene onder den « zit »
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en de beenen, en de tweede onder den « zit » en den rug,
goed zorg dragende dat de linker arm van een verpleegster en de rechterarm van de andere elkander aanraken,
om te beletten dat de zieke middendoor zou vallen. Als
de "verpleegstersden zieke goed op hun armen hebben,
tellen zij een, twee, drie, en op hetzelfde commando doen
ze samen een halven draai en leggen zachtjes den zieke
op 't bed neer. Wanneer twee verpleegsters verbedden,
moet de afstand tusschen de twee bedden 1 m. zijn. Als
de zieke bewusteloos is, of te zwaar, of een lidmaat heeft
dat erg gekwetst is, moeten drie verpleegsters den zieke
verbedden. De derde zal dan, of het hangende hoofd, of
het gekwetst lidmaat steunen.
Als de zieke uit het bed is, wordt het flink opgemaakt.
Verschoonen van het bed
Het gewoon verschoonen van het bed (Pl. 18) bij
zieken die het bed niet mogen verlaten, geschiedt op de
volgende wijze.
De kussens worden weggenomen. Het vuil laken
wordt opgerold in de lengte tot tegen den zieke. Dan
wordt het verwarmd zuiver laken insgelijks tot in de helft
opgerold, die rol tegen de voile rol gelegd en de' helft
van het schoon laken op het bed opengespreid. Men
draait dan heel voorzichtig den zieke over de twee rollen
heen aan den kant waar bet bed reeds half opgemaakt
is, dan neemt men vlug het vuil laken weg, spreidt de
zuivere rol op het bed open en legt weer den zieke op
zijn rug neer. Men kan in de breedte op dezelfde manier
te werk gaan, maar in de lengte is het wel het minst
vermoeiend voor den zieke.
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P1. 18. — Verschoonen van het bed.

Wanneer de zieke zich bevuilt, moet boven het laken
een caoutchouc-wasdoek liggen en daarop nog een steeklaken gemaakt van molton of van een versleten laken in
vieren gevouwen. Urn het steeklaken te vernieuwen, gaat
men op dezelfde manier te werk als voor de lakens. Men
moet er voor zorgen dat het steeklaken goed vast ligt,
dus langs de twee kanten van het bed goed onder de
matras geschoven of met veiligheidsspelden op de matras vastgehecht. Het steeklaken moet effen zijn en geen
enkel plooiken vertoonen. Het is goed er wat poeder op
-te strooien.

V

Voeding van den Zieke
De voeding van een zieke verschilt veel van de voeding van een gezond mensch. Gewoonlijk hebben zieken weinig eetlust, omdat ze bedlegerig zijn en zich weinig bewegen. Ze verteren hun voedsel daardoor veel
moeilij ker.
De voeding van een zieke moet aangepast zijn aan
zijn toestand. Koortsige zieken mogen gewoonlijk niet
eten, maar wel drinken. Herstellende zieken moeten Licht
verteerbaar voedsel gebruiken om stilaan tot het gewone
voedingsrègime te komen. Zieken die overvoed moeten
worden; moeten dikwijls eten en telkens weinig maar
krachtig voedsel gebruiken. Sommige ziekten vragen een
streng dieet, enz. Men mag een zieke nooit vast voedsel
toedienen zonder de toelating van den dokter, zelfs niet
om iemand plezier te doen die bij een bezoek aan den
zieke hem iets meebrengt wat hem niet past.
Voorzorgen bij het toedienen van het voedsel
Om den eetlust op te wekken en zoo de spijsvertering te bevorderen bij den zieke, moet men bij het toedienen van het voedsel eenige regels in acht nemen.
1) De zieke moet langzaam eten en goed kauwen.
Vast voedsel kan men best vooraf in kleine stukjes
sniiden.
2) Hij moet weinig in eens eten ; als hij te veel
voedsel neemt, krijgt- hij hoofdpijn of ook maagpijn ;
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P1. 19. — Ziekentafel in gebruik.

men mag nooit op het bord meer voedsel neerleggen dare
de zieke kan gebruiken, anders denkt hij : « Ik krijg het
nooit klaar, » en is hij ontmoedigd en verliest zijn eetlust.
3) Hij moet zooveel mogelijk op hetzelfde uur eten
en niets gebruiken tusschen de maaltijden.
4) Er mag nooit eten bereid worden in de ziekenkamer ; de geur daarvan beneemt den zieke den eetlust
en maakt hem afkeerig van het eten.
5) Het eten moet er vooral smakelijk uitzien en
smakelijk bereid zijn, en ook netjes opgediend: Het zien
van een welbereid maal verwekt den eetlust en vergemakkelijkt de spijsvertering. Men zal den zieke geen
spijzen toedienen waarvoor hij, gezond zijnde, reeds een
grooten afkeer voelde.
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6) De persoon die den zieke dient, moet ook op zich
zeif heel rein zijn , vooral zijn handen moeten goed gewasschen zijn.
Houding van den zieke bij het eten
Als de zieke te bed ligt, moet hij bij het eten in
't bed zitten, gesteund door Brie kussens in de lenden en
in den rug. Men legt op het bed een schenkbord of een
ziekentafel (eenvoudig een blad op 4 pikkels van 0.30 m.
hoog — dat kan de eerste de beste dorpsschrijnwerker
vervaardigen). (P1. 19.) Men legt op dat bord of die

it 20. — Omgekantelde stoel.

tafel een schoonen zuiveren handdoek of servet en nog
een servet op den zieke zeif om de lakens te beschutten
tegen vlekken van eten of drinken.
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Om den zieke in 't bed te laten zitten kan men ook
een onigekantelden stoel (P1. 20, blz. 43) gebruiken.
Eet- en drinkgerief
De zieke moet zijn eigen eet- en drinkgerief hebben;
dat is vooral noodzakelijk bij besmettelijke ziekten. Dat
gerief moet heel zindelijk zijn en van goede hoedanigheid.
Voorzorgen te nemen bij het drinken
1) Nooit de kom te vol schenken.
2) Nooit te heeten of te kouden drank aan den zieke
geven.
3) Als de zieke tusschen de maaltijden drinkt, moet
men nu en dan zijn tas of glas vernieuwen.
4) Een kom voor iederen afzonderlijken drank gebruiken ; b.v. geen melk schenken in tas met een koffierand.
5) De dranken niet te zoet maken. Dat is een fout
die men veel begaat. Zoo'n zoete drank is echte siroop

en zal den dorst niet lesschen bij hevige koorts, maar
wel vermeerderen.
6) De koortsige zieke zal veel mogen drinken : thee,
citroenwater en andere om de werking der nieren te
vergemakkelijken en glzoo veel giften uit het lichaam
te verwijderen.
Houding van den zieke bij het drinken
Wanneer de zieke moet blijven liggen om te drinken, moet men hem, om het verslikken te beletten, de
schouders en het hoofd omhoog tillen (P1. 21) en hem
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P1. 21. — Houding bij het drinken.

steunen. Als de zieke plat inoet blijven liggen en zich
niet oprichten mag, kan men hem laven met een glas
water vast te houden en er een stroopip (Pl. 22, blz. 46)
in te steken, waar de zieke kan aan zuigen en zoo het
vocht opslorpen.
Men kan de zieken ook uit een speciale tas, zoo'n
soort sauspan, laten drinken (P1. 23, blz. 47).
Voedende dranken
Melk is wel het voedsel bij uitnemendheid voor
zieken. Rauw is de melk het best verteerbaar, omdat de
eiwitstoffen nog ongedeerd en niet gestold zijn, gelijk
een rauw ei ook het best verteerbaar is, omdat het eiwit
onveranderd is. Daar er veel koeien aangetasi zijn van
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de tering, moet de melk echter altijd gekookt warden.
Gekookte melk is smakelijker dan rauwe melk.
Wanneer de zieke voor melk een tegenzin heeft, kan

Pl. 22. — Stroopij1 bij het drinken.

men ze hem op verschillende manieren toedienen en den
smaak veranderen :
1) de gekookte melk nu en dan eens koud geven,
zoo is ze smakelijker dan warm, naar gelang den zin
van den zieke ;
2) bij de melk eenige druppels citroen, cognac,
Vichy of wat safraan, cacao of chocolade doen, na den
dokter geraadpleegd to hebben ;
3) bij de melk een afkooksel van rijst, geperelde
gerst, havergort, enz. voegen ;
4) bij warme of koude melk met suiker een goede
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snuff zout doen, is ook een middel om den smaak een
beetje te veranderen ;
5) citroenmelk : 1/2 liter melk en 1/2 liter water
met het sap van 2-3 citroenen en suiker, koken en laten
afkoelen.
Men kan de melk voedzamer maken door ze te laten
uitkoken of er wat room bij te voegen of er eieren in te
staan, natuurlijk op voorschrift van den dokter.
Melksoepen zijn ook voedzamer dan gewone melk.
Er zijn veel soorten melksoepen : melksoep met rijst,
tapioca, tarwebloem, rijstmeel, havergort, beschuiten,
enz. Zie de bereiding in « Ons Kookboekje » (1).
Botermelk is niet zoo voedzaam als melk, omdat de
vetstoffen er uit verwijderd zijn, maar is gemakkelijker
te verteren. Sommige zieken die veroordeeld zijn om lang
melk te drinken, verkiezen botermelk boven melk. Botermelk is vooral aan te raden aan degenen die lij den aan
een leverziekte.
Men kan botermelk voedzaam maken met er wat
bloem bij te voegen, rijst, havermout, enz. Zie bereiding
in « Ons Kookboekje ». In sommige streken gebruikt
men de wei van de botermelk met eieren. De botermelk

Pl. 23. — Tas voor zieken.

laat men eenigen tijd staan tot de kaas van de wei gescheiden ig . Men laat 1 liter wei koken met 10 klonties
(1) Uitgave van den Belgischen Boerenbond.
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suiker. Men voegt er dan 2 goed geklutste eieren bij. Als
de wei kookt, zet men ze op zij en al roerende voegt
men stilaan de eieren bij. Deze mogen niet koken, maar
de wei moet kokend zijn op het oogenblik dat men er de
eieren bijvoegt. Er zijn zieken die zeer gaarne wei met
eieren drinken. Die drank is, alhoewel hij maar met wel
gereed gemaakt is, toch voedzaam door de eieren en de
suiker.
Eiwitwater. Het wit van een ei met een koffielepel
bloemsuiker kloppen en met een scheut cognac in een
tas verkoeld, gekookt water gieten.
Rijstwater. Honderd gram rijst zacht laten koken in
1 liter water. Als de rijst gaar is; door een zift gieten en
suiker bijvoegen.
Broodwater. Een paar sneden geroosterd brood of

beschuiten met kokend water overgieten, door een zift
doen en met suiker en citroensap laten innemen.
Lavende dranken

Water. Water moet altijd frisch zijn, helder en
zuiver. Om het water koel te maken, kan men er ijs bijvoegen of het in een kom gieten die men in een met ijs
gevulden emmer plaatst. Er mag geen stof in het water
vallen, daarom moet de waterkom of het glas van den
zieke altijd bedekt zijn. Het water moet ook gezond zijn
en geen ziektekiemen bevatten, daarom zal het wel goed
zijn, in sommige gevallen, bij typhusepidemie b.v., het
water te koken. Gekookt water heeft echter een onaangenamen smaak en verteert moeilijk, omdat bij het koken
de lucht uit het water verdwenen is. Om weer lucht in
't water te brengen, .kan men het van op zekere hoogte
overgieten van de eene kom in de andere.
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mag nooit ijs nemen uit grachten, sloten of rivieren.
Dat ijs komt niet van zuiver water en kan ziektekiemen
bevatten. Men moet altijd kunstmatig ijs gebruiken uit
fabrieken, die zuiver water bewerken. Ijs wordt in
kleine stukjes gebroken en op de tong, gelegd.
Citroensap. In 10 liter water, een Citroen uitpersen en tien klontjes suiker bijvoegen. In plaats van
eenvoudig water, kan men ook lindethee nemen. Men
giet alles door een fijne zift vooraleer het aan den zieke
te geven. Dat i§ een zeer goede drank voor koortsige
zieken. Hij mag warm of koud toegediend worden.
Appelsienensap. In een liter gekookt water, een of
meer appelsienen uitpersen en suiker bijvoegen volgens
den smaak.
Appelsap. In een liter water kookt men vijf zure
appelen met de schil ; het binnenste wordt uitgesneden.
De appelen worden gaar gekookt met wat citroenschil of
kaneel. Men giet ze door een zift en client het sap met
suiker op aan den zieke.

Opwekkende dranken
Deze kunnen soms van grooten dienst zijn bij zieken, maar moeten voorzichtig en onder toezicht van den
dokter toegediend worden.
Koffie. Sterke koffie kan soms als geneesmiddel
door den dokter voorgeschreven worden. Doorgaans
echter is het aan de zieken verboden sterke koffie te
drinken, omdat de cafelne die de koffie bevat een vergift
is. Koffie belet den slaap bij den zieke. Heeft de zieke
lust in koffie, dan moet deze slap zijn of met veel melk
gebruikt worden.
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Thee. Thee is ook een opwekkende drank .
die niet
tan alle zieken mag toegediend worden. Om goede thee
te maken doet men een koffielepel Chineesthe thee in een
aluminium-eitje, dat men met het kettinkje in den
theepot hangt. Men giet er 1 liter kokend water op
en laat 5 minuten trekken. Dan neemt men het eitje met
de theeblaadjes weg ; blijft de thee langer trekken, dan
wordt zij bitter. Thee moet zoo warm mogelijk toegediend worden.
Men kan ook thee maken van vlierbloemen. AN men
geen eitje gebruikt, moet men een kleine zift nemen om
de thee klaar op te schenken.
Vleeschnat of bouillon is meer een opwekkende
drank dan een voedingsmiddel. Door de' extracten en
zouten worden de spijsverteringsorganen geprikkeld en
zoo de eetlust opgewekt. De bereiding van vleeschnat
vindt men goed uitgelegd in « Ons Kookboekje >>.
Alcoholische dranken, zooals wijnen en likeuren,
moeten als medicijnen beschouwd en dus alleen op
voorschrift van den dokter toegediend worden.
Bereidingen van eieren voor zieken
Zooals mëlk, zijn eieren een goede voeding voor
-zieken, dock zij mogen er nooit meer dan 2 per dag
gebruiken.
Rauw of licht gekookt zijn de eieren goed verteerbaar. De volksmond zegt met veel waarheid :
« Een rauw ei is goud in de maag. »
« Een lichtgekookt ei is zilver in de maag. >>
« Een hardgekookt ei is lood in de maag. >>
Bijzonder voor zieken moet men die gulden regels
in aanmerking nemen.

_____
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Verschillende manieren van eieren op te dienen aan
zieken (voor bereidingswijze zie « Ons Kookboekje »)
rauwe eieren ; geklopte eieren ; eierroom met vruchtensap ; gekookte eieren ; verloren eieren ; eierstruif ; eierstruif met kaas, met confituren, met rum of cognac ; gerezen struif ; gewonnen brood ; verloren eieren in melk,
in wijn ; spiegeleieren, geroerde eieren, zoete roereieren.

Andere spijzen voor herstellende zieken
Brood, vleesch, groenten en fruit zijn andere spijzen
voor herstellende zieken.

Brood. Doorgaans houden de zieken veel van brood,
vooral wanneer ze het lang hebben moeten missen.
Versch brood ligt heel zwaar op de maag. Bruin
brood, alhoewel zeer gezond, is veel moeilijker te verteren dan wit. Aileen goede gezonde magen, zonder ontsteking, kunnen bruin brood verteren.
De beste manier om brood goed verteerbaar te
maken, is het te roosteren (P1.24, blz. 52). Men kan op
twee wijzen brood roosteren : ofwel de sneden brood
op een rooster op het bloote vuur leggen, ofwel ze op
de stoofbuis laten bruin worden. Men kan ze ook in den
oven bruinen, maar dan zijn ze te droog en te hard.
Beschuiten zijn een goed verteerbaar voedsel voor
zieken. Als afwisseling zal de zieke ze nu en dan liever
eten dan brood.
Vleesch. De voedingswaarde en de verteerbaarheid
van het vleesch hangen of van de diersoort en van de
bereiding.
Zwart vleesch of wild : haas, konijn, is moeilijk
verteerbaar, dus niet geschikt voor zieken.
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P1. 24. — Roosteren van het brood.

Vet vleesch : spek, hesp, is veel voedzamer dart
mager vleesch, maar is ook veel moeilijker to verteren en_
past dus niet voor zieken.
Gekookt vleesch is moeilijk verteerbaar, omdat de
eiwitstoffen, gelijk in gekookte melk en eieren, gestold.
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Gebraden is het vleesch veel verteerbaarder en veel
malscher dan gekookt.
Rauw is het vleesch het best te verteren, maar er is
gevaar voor ziekte : pokziekte bij rundvleesch, trichinen
bij varkensvleesch, enz. Om het vleesch rauw te gebruiken, moet men de zekerheid hebben dat het van gezonde
dieren voortkomt.
Rauw vleesch kan men op de volgende wijzen bereiden.
1) Mager vleesch fijn malen en met peper, zout en
een eierdooier goed ondereen mengen en zoo opdienen ;
mag -alleen gegeven worden op bevel van den dokter.
Veel zieken zullen die bereiding de eerste maal niet
lusten.
2) Men kan vleeschpulp maken met het vleesch te
iontdoen van al de vliezen en vezels en dan met een mes
of te raspen. Dat afraspsel wordt dan gemengd met wat
confituren of cognac of eieren om er een goeden smaak
aan te geven. Dan wordt het in kleine bollekens verwerkt
en gerold in fijn gemalen beschuiten of bloem om er een
smakelijker oog aan te geven.
De vleeschbereidingen die het best passen voor
zieken, zijn in « Ons Kookboekje » te vinden.
•ardappelen. De voedingswaarde van de aardappelen mag niet overdreven worden ; de zieke zal er dus
niet te veel van eten.
Men zal best de aardappelen opdienen fijn gepletterd en gemengd met melk of boter, om de voedzaamheid
en de verteerbaarheid er van te verhoogen.
Groenten. Drage groenten, als erwten en boonen,
zijn zeer voedzame spijzen. Ze zijn tamelijk licht te ver-
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teren als ze, gaar gekookt, gepletterd onder vorm van
brij gegeven worden ; antlers verteren ze zeer moeilijk.
Doorgestoken erwten- en boonensoep is ook zeer voedzaam en niet te moeilijk te verteren ; ze mag echter niet
aan zieken gegeven worden zonder toelating van den
dokter. Zie bereiding in « Ons Kookboekje >>.

PL 25. — Koortsopname onder den oksel.

Rauwe groenten zal men best niet geven aan zieken,
ter wille van het gevaar voor besmetting, o.m. door
typhuskiemen Salade verteert ten andere moeilijk. Als
gewone groenten mag men aanbevelen : jonge erwten,
bloemkoolen (niet de stelen), spinazie, andijvie, witloof.
Fruit. Gezond en rijp fruit is wel niet zeer voedzaam, maar de zieke eet het graag en het is verfrisschend
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en zeer voordeelig voor de gezondheid. Van druiven mag
de zieke alleen het sap gebruiken ; de pel en de kern
zijn moeilijk verteerbaar.
Fruitmoes met suiker is voedzaam door de suiker
die men er in gebruikt en is zeer goed en smakelijk voor
zieken. Fruitmoes is een Licht purgeermiddel. Men kan
moes maken van verschillende soorten fruit : van appelen, pruimen, enz. en ook van rabarber.
Zeer aangenaam en verfrisschend zijn ook vruchtenmengsels in verdunden wijn of champagnewijn : b. v.
ananas, bananen in schijfjes gesneden, perziken.

VI

Toepassing
van geneeskundige Voorschriften
Koortsopname
De koorts is een verhooging van de temperatuur van
het lichaam, een verhitting van het bloed door de een
of andere ontsteking teweeggebracht.
De normale warmte van ons lichaam is 36°5-37°,
onder de tong genomen. Wanneer iemands temperatuur
boven 37° klimt, dan heeft die persoon koorts ; zoo kan
de koorts gdan tot 42°. Het gebeurt ook dat de temperatuur van het lichaam lager is dan 36°, b.v. bij te vroeg
geboren kinderen en bij verzwakte volwassenen. Een
te lage temperatuur is dikwijls voorbode van den dood.
De temperatuur moet regelmatig en zorgvuldig opgenomen worden :
1) bij iederen ernstig zieke gewoonlijk tweemaaf
daags, op voorschrift van den dokter, om 8 uur 's morgens en om 6 uur 's avonds ;
2) de 9 dagen die op de bevalling volgen om de zoo
gevreesde kraamkoorts bijtijds te bestrijden ;
3) telkens iemand in het huishouden van hevige
hoofdpijn klaagt, of van een ander erg ongemak, ten
einde den raad van den dokter tijdig te vragen.
De koortsopname is voor den dokter een kostbare
aanduiding die hem het bestrijden van de ziekte vergemakkelijkt.
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Pl. 27. — Temperatuurblad.
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Opname van de koorts. Men meet de koorts met
een thermometer (Pl. 26, blz. 58). Dat is een glazen
buisje in graden verdeeld en waarvan een uiteinde vol
kwik zit. De warmte doet het kwik uitzetten en omhoog
gaan. Hoe warmer dus, hoe hooger het kwik loopt en
hoe hooger warmtegraad het aanduidt. Iedere verstandige huisvrouw heeft altijd een koortsmeter in huis.

P1. 28. , — Koortsopname onder de tong.

Hoe de koorts nemen ?
1) Doorgaans legt men den thermometer onder
den oksel (Pl. 25, blz. 54). Men wrijft den oksel goed
droog en steekt de punt van den thermometer in de
okselholte ; dan drukt men den bovenarm tegen de Borst
en houdt den thermometer gedurende 10 minuten goed
vasf in de holte.
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2) Sams steekt men den thermometer gedurende 5
minuten ander de tong (Pl. 28). De zieke moet voorzichtig zijn om den thermometer niet te breken met de tanden.
3) Bij kleine kinderen is de gemakkelijkste plaats
om de warmte te meten in de tiesplool, gedurende
10 minuten, of in den endeldarm, gedurende 3 minuten.
In den endeldarm gebruikt men thermometers met dikke
stompe uiteinden om het kind niet te kwetsen.
De warmte onder de tong en in den endeldarm is
004 hooger dan in den oksel en de liesvouw.
VOOr het gebruik moet de thermometer goed afgedroogd worden ; het kwik moet op het laagste punt
staan. Wanneer de koorts opgenomen is, moet ze seffens
opgeschreven worden op een temperatuurblad, waarvan
hier een afbeelding gegeven wordt (P1.27, blz. 59). Men
zoekt een punt dat juist overeenkomt met den datum van
de koortsopname onder aan het blad en met de graden
die op zij aangeduid zijn. Men verbindt al de punten en
bekomt zoo een gebroken lijn, die op het eerste zicht aan
den dokter den toestand van den zieke weergeeft.
Na het opschrijven van de koorts moet het kwik
omlaag geschud worden. Men neemt den thermometer
met het bovenste uiteinde goed in de hand vast, geeft
een schokbeweging aan den arm en laat de hand los de
beweging van den arm volgen. Dan wordt de thermometer goed met alcohol afgewreven.
Lavementen
Een lavement is het inspuiten van een zekere vloeistof in den endeldarm bij middel van een caoutchouc-peer
of een spoelkan met langen darm en aanzetstuk.
Er zijn twee soorten van lavementen.
1) Een reinigend lavement. Men spuit zeepwater in
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1. 29. — Houding van den zieke bij het toedienen van een lavement.

den darm of water met glycerine, een afkooksel van lijnzAad of een aftreksel van senebladeren. De vloeistof doet
de ingewanden samentrekken met het gevolg dat vloeistof en drekstoffen uitgeworpen worden. Zoo'n lavement
bewijst veel diensten bij hardlijvige zieken of zieken die
aan de maag lijden en geen ander purgeermiddel kunnen
gebruiken.
2) Een voedend lavement. Na een reinigend lavement gegeven to hebben, wordt een vloeistof in den
endeldarm gebracht die de dokter zal voorschrijven
gewoonlijk melk, eieren, peptone, wijn en suiker. Die
vloeistof wordt deels door de darmblaasjes opgenomen
en zoo onrechtstreeks door het bloed. Zoo'n lavement
kan een zieke eenige dagen in leven houden wanneer hij
am de een of de andere oorzaak niets meer in de maag
kan houden.

— 63 —
Manier van een lavement toe te dienen
De zieke ligt op den kant van het bed op zijn
rechter zij, de knieen een weinig geplooid en den rug
gebogen (Pl. 29). Onder hem kan men een gewoon doek
of een ondoordringbaar doek leggen om desgevallend het
bed niet nat te maken. Het aanzetstuk wordt met olie of
een vettige stof gesmeerd en zachtjes in den endeldarm
gebracht onder het uiteinde van de wervelkolom. Men
mag Been lucht inspuiten, daarom moet men eerst een
weinig water laten afloopen vooraleer het lavement toe
te dienen. De zieke blijft dan leggen en zal zoolang mogelijk de vloeistof ophouden, opdat het lavement zijn
doel niet zou missen.
Men kan een lavement toedienen met een -spoelkan
of een caoutchouc-peer.
Met spoelkan (irrigator)
Een spoelkan is een bak in glas of email, van I tot
2 liter inhoud (Pl. 30, blz. 64), die van onder een klein
buisje heeft, waaraan een caoutchouc-darm van 1 tot 2
m. lengte vastgemaakt wordt en een aanzetstuk. Men
hangt den bak aan den muur op een hoogte van 0.700.80 m. boven het lichaam van den zieke wanneer deze
op het bed ligt. De spoelkan mag niet hooger hangen,
anders heel' men een te hooge drukking in 't water en
werkt het lavement niet.
Voor volwa,5senen gebruikt men gewoonlijk de
spoelkan, omdat ze een grooteren inhoud heeft, maar bij
gebrek aan deze, kan men ook een caoutchouc-peer gebruiken. Voor een gewoon lavement spuit men gewoonlijk 1/2 tot 3/4 liter in.

P1. 30. — Spoelkan.

Met caoutchouc-peer
Als men met een caoutchouc-peer een lavement toeclient, moet men ze eerst plat drukken om de lucht er uit
te jagen (P1. 32) ; dan Iegt men het aanzetstuk in de
vloeistof, die zoo opgezogen wordt als men stilaan de
drukkende hand loslaat. Om de vloeistof in te spuiten,
drukt men weer zachtjes de peer plat tot ze leeg is en
alles in den endeldarm is ingespoten.
De caoutchouc-peer wordt meestal voor kinderen
gebruikt ; men spuit gewoonlijk 100 tot 300 gr. vloeistof
in.
De beste caoutchouc-peren bestaan uit een enkel
stuk. Zij zullen de darmen het minst kwetsen bij de kin-
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,deren, en kunnen gegemakkelijk ontsmet
-worden (Pl. 31, en 34,
biz. 67).

Natte omslagen
De dokter zal sores
matte omslagen (P1. 33,
biz. 66) voorschrijven.
Het is van groat belang
die goed aan te leggen,
want slecht aangelegd
,doen ze veel meer kwaad
dan goed.
Men heeft warme
......._
omslagen en koude omslagen. Men kan een deel
van het lichaam inwik- PL 31. — Goede caoutchouc-peer
uit een stuk.
kelen, b.v. borst of buik,
of heel het lichaam indraaien, b.v. bij stuipen.
Om warme omslagen te leggen, moet men
eerst alles in gereedheid
brengen : een kom beet
water, een flanellen
doek, een gewonen doek
en een stuk wasdoek,
met voor afmetingen de
lengte van het lichaamsdeel dat men wil bedekken
en den omtrek er
Pl. 32. — Luchtledigen
van.
Men ontkleedt het
to vullen van caoutchouc-peer.
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lichaamsdeel en bedekt den zieke goed met een wollen
deken. Men vouwt den flanellen doek op dezelfde breedte
als het wasdoek en legt hem op tafel met het stuk
wasdoek er over. De andere doek moet z66 gevouwen
zijn dat hij 3-4 cm. minder breed is dan het wasdoek.

Pl. 33. — Natte omslagen.
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Hij wordt dan in heet
water gedompeld, uitgewrohgen en op het
wasdoek gelegd. De
drie doeken samen
warden vlug rond het
in te wikkelen deel
gedraaid en vastgehecht met veiligheidsspelden. 'Men moet
bijzonder opletten dat
de natte doek niet buiten het wasdoek uitsteekt, antlers wordt
de zieke nat en koud.
Zoo'n omslag kan
lang warm en vochtig
blijven als hij goed
aangelegd is.
Koude inwikkelingen legt men op dezelfde wijze aan als
de warme, maar met P1. 34. — Slechte caoutchouc-peer.
koud water.
Koude kompressen op het hoofd worden soms voorgeschreven bij hevige hoofdpijn of bloedaandrang naar
het hoofd. Men neemt een zakdoek, plooit hem in vier
en dompelt hem in koud water. Na hem goed uitgewrongen te hebben legt men hem op het hoofd van den zieke.
Dit kompres moet alle 2 minuten vernieuwd worden. Het
is best er twee te hebben en het water nu en dan te vernieuwen.
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Men kan eveneens een ijsblaas (P1. 35) gebruiken. Men breekt het ijs in heel kleine stukjes, die men
in een varkensblaas of een caoutchouc-ijszak doet. Het
aanleggen van een ijsblaas vraagt eenige kundigheid :
1) de blaas moet goed gesloten zijn ; een varkensblaas eenvoudig toegebonden blijft niet dicht, daarom
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P1. 35. — Varkensblaas met kurken stop.

steekt men in de opening een kurk, waarrond men de
blaas goed vastbindt ;
2) er mag geen lucht in de blaas zijn, antlers blijft
ze niet op haar plaats, maar rolt van het hoofd of ;
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een drogen handdoek leggen, omdat anders de huid zou
kunnen bevriezen ;
4) wanneer de blaas van buiten vochtig wordt,
moet ze drooggemaakt en de handdoek vernieuwd worden;
5) eindelijk moet het gesmolten ijs seffens vernieuwd worden, want als er alleen . maar water in de
blaas meer is, zal deze door de reactie warm en zelfs
beet worden, en in plaats van het bloed weg te trekken
uit het hoofd, wordt het er terug ingejaagd.

Warme omslagen met pappen
De dokter schrijft dikwijls pappen voor om de pijn
te stillen of om een ontsteking te bestrijken. Men gebruikt
gewoonlijk lijnmeel, of als de dokter met nog meer
kracht wil ingrijpen, zal hij er ook nog mostaardmeel of
jets anders bijvoegen. Om zoo'n pap te maken kookt men
het lijnmeel met water tot men een dikke brij krijgt; men
strijkt idan die brij op een doek op een dikte van 2 cm.
en strooit er mostaardmeel op ; men vouwt den doek toe
en legt de pap, in den doek, op het lichaamsdeel dat
moet geprikkeld warden. Die omslag moet zoo warm
mogelijk zijn ; toch moet men voorzichtig zijn om den
zieke niet te verbranden. Is de huid rood, en moet de
omslag toch nog vernieuwd warden, dan kan men ze
met vaseline bestrijken. Zoo'n pap moet dikwijls vernieuwd worden : alle kwartieren ; men kan ze een beetje
Langer warm houden met rand het verband een wasdoek
te leggen. Men kan ook brood of aardappelmeel gebruiken met dezelfde doeleinden en op dezelfde wijze
gereedgemaakt.
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Pleisters
Pleisters worden soms aangelegd op de beenen, aan
de kuiten, bij beroerten, stuipen, enz.
Men heeft mostaardpleisters of Rigolopapier, die
men in lauw, niet te heet water dompelt en -gedurende
1A uur op het te prikkelen lichaamsdeel legt.
Men kan ook mostaardpap gebruiken, die men met
lauw water en mostaardmeel gereedmaakt. Wanneer men
door het mengen een dikke brij verkregen heeft, strijkt
men ze op een doek op 1/2 cm. dikte en legt er een stuk
dun gaas over. De zij van het gaas legt men op het te
behandelen lichaamsdeel. Zoo'n mostaardpap mag niet
langer dan 1/4 uur liggen. De huid wordt, daarna met
gekookt water gewasschen.
Baden
Het is spijtig dat onze hoeven niet over een badkamer beschikken ; zelfs de schoonste boerderijen missen die. Het ware nochtans niet onmogelijk met behulp
van een regenbak, en electriciteit voor de verwarming.
Electriciteit heeft men toch reeds in,94 % van onze dorpen. Het bad is zoo goed, vooral voor menschen die
lichamelij ken arbeid doen, zich erg bevuilen en veel
zweeten. In sommige gevallen vindt de dokter baden
noodig.
Benoodigdheden bij het baden
Wat heeft men noodig om een bad goed te geven ?
1) Een bad in zink of een verlakt, met een opening
fangs onder om het vuil water weg te leiden. Voor kleine
kinderen kan men een afwaschbak nemen. In den handel
kan men voor kinderen van 10 jaar in dien vorm een
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hummer vinden, dat groot genoeg is om ze een volledig
bad te geven. Men kan voor kinderen ook een kuip gebruiken.
2) Een badthermometer. Bij het baden gebruikt
men ieen thermometer van denzelfden acrd als om de
temperatuur van de melk vast te stellen bij het karnen
of boteren. Het is eenvoudig een gewone thermometer
in een houten buisje om boven het water te kunnen
blijven liggen (Pl. 36). Dezelfde thermometer mag, natuurlijk niet gebruikt worden in de
badkamer en in ,de melkerij. —r De
warmte van het water met de hand
meten is bedrieglijk.
3) Men zal ook een laken in gereedheid houden, dat men aan de
stoof verwarmt om den naakten
zieke gauw in te wikkelen wanneer
hij uit het bad komt, opdat hij niet
zou verkouden. Voor een kind neme
men een grooten handdoek of flanel.

4) Een of twee kamerhanddoeken van sponsachtige stof, een badhandschoen (Pl. 37, biz. 72).
5) Een stuk witte, vette zeep.
6) Een ligstoel of bed, voor
het geval dat de zieke een bezwijming zou hebben.
7) Een wandthermometer om
de temperatuur van de kamer te
meten ; deze moet 20° bedragen.
P1. 36. — Badthermometer.

8) Koud en heet water. Voor
een volledig bad moet men wel 25
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kan men het bad naar voren hellen door iets ander het
voeteinde van het bad te zetten, b.v. een paar steenen,
een houten blok of lets antlers. Voor kinderen moet men
natuurlijk veel minder water hebben.

P1. 37. — Badhandschoen.

Een uurwerk om den duur van 't bad na te zien_
Een zieke mag nooit alleen een bad nemen. Dat
zou gevaar kunnen opleveren, b.v. een bezwijming kart
hem doen verdrinken.
9)
10)

--73—

Manier om het bad toe te dienen
Als de kamer goed verwarmd is en alles is gereed,
.dan giet men in het bad eerst het koud en daarna pas
het heet water, dit om. niet te veel damp in de kamer te
hebben. Men roert met de hand het water flink dooreen,
vooraleer den zieke er in te brengen. Men meet de door
den dokter bepaalde warmte met den thermometer en
niet met de hand, want het gevoelen kan dikwijls missen. De zieke wordt dan uitgekleed en voorzichtig in
het bad gelegd. Hij blijft in 't bad zoolang de dokter
het voorgeschreven heeft. Bij een reinigingsbad wordt
hij met een badhandschoen, nooit met een spons, gewasschen. Een spons is een echt bacteriennest. Ze is
oak nooit heelemaal droog, wanneer ze veel gebruikt
wordt, en daarom riekt ze altijd slecht.
Als de tijd verloopen is, staat de zieke recht of men
helpt hem recht en een persoon moet met het warm
laken gereed staan om hem er in te draaien ; dan wordt
hij flink afgedroogd, droog gewreven en onder wollen
dekens in een verwarmd bed gestopt. Ms de zieke kan
gaan, moet hij goed warm aangekleed worden, zoo
mogelijk met wollen ondergoed. Telkens men een bad
toegediend heeft, moet men de badkuip goed zuiver
maken.

Voorzorgen bij het baden van zieken
Zieken mogen evenmin als gezonde menschen
onmiddellijk na het eten in het water gaan. Er moet 3
uren gewacht worden na 't eten, vOOr men een bad neemt.
Een zwakke zieke moet in 't bad ondersteund wor-den.
Bij een bad dat Lang duurt moet men nagaan of de
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Bij een heetwaterbad moet men het bad met een
deken bedekken, om te beletten dat de dampen bloedopdrang naar het hoofd van den zieke zouden verwekken, en vooral moet men hem koude kompressen op
het hoofd leggen.

Verschillende soorten van Baden
Een reinigend bad wordt toegediend op een warmte
van 32°-34°. Het mag 1/4 uur Buren. Dit bad zal den
zieke goed doen om al , de porien van de huid goed open
te houden.
Een koud bad zal de dokter soms voorschrijven en
mag enkel op zijn bevel en volgens zijn voorschriften
toegediend worden.
De dokter kan ook een heet bad voorschrijven, b.v.
als een tevroeggeboren kindje niet tot zijn normale temperatuur kan geraken.
Zemelenbaden worden soms voorgeschreven. Voorkinderen kookt men gedurende 1 uur 1/2 kg. zemelen
in 2 liter water, in een lijnwaden zak — voor volwassenen 2 kg. — en men giet dat afkooksel bij het bad.
Stifiselbaden zijn zeer goed voor Videren die uitslag hebben. Ze worden ook voor volwassenen voorgeschreven. Een stijfselbad wordt gereedgemaakt op dezelfde manier als men stijfselpap bereidt om voorschoOten te stijven. In de badkuip werpt men 1/2 kg. stijfsel
voor een bad van volwassenen, en 100 gr. voor een bad
voor kinderen. Men laat ze zwellen in zoo weinig koud
water mogelijk, en giet er dan kokend water bij tot men
goed gebonden stijfselwater heeft. Dan laat men dit
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stijfselwater afkoelen tot op de vereischte temperatuur,
gewoonlijk 34°.
De dokter kan ook nog andere soorten van baden
voorschrijven : zoutbad, azijnbad, mostaardbad, enz. Hij
zal zelf wel bepalen hoe die moeten gereed gemaakt
worden.
Een zitbad kan iedereen zich aanschaffen en vraagt
natuurlijk zooveel water niet als een volledig bad. Vijf
emmers water volstaan om een zitbad te vullen.
Het wordt gebruikt als reinigingsbad. Het wordt ook
dikwijls voorgeschreven aan zwangere vrouwen, de
laatste maand van hun zwangerschap, om de organen te
weeken en zuiver te houden. Een zitbad kan ook desnoods vervangen worden door een gewone kuip met
lauw water gevuld. De zwangere vrouw gaat er eenvoudig in zitten gedurende 10 minuten met de beenen buiten
de kuip. Opdat het zitbad in die omstandigheden een
gunstigen invloed zou hebben, moet het dagelijks genomen worden. Er moeten ook voorzorgen genomen
worden om geen verkoudheid op te doen ; men wikkelt
zich daarom goed in een wollen deken.
Een voetbad moet iedereen in huis hebben en ten
minste wekelijks gebruiken. Men kan een afwaschbak
koopen, dien men alleen tot dat doeleinde gebruikt.
Personen die aderspatten aan de beenen hebben moeten voorzichtig zijn bij het nemen van voetbaden.
De dokter kan ,00k zout-voetbaden voorschrijven :
water met een handvol keukenzout, of ook nog, om het
bloed naar de onderste ledematen te brengen, een mostaardvoetbad. Men neemt 100 gr. mostaardmeel en bindt
die in een lijnwaadzakje, dat men in het lauwe water
'hangt. Nooit te warm water gebruiken, antlers gaat heel
de kracht van den mostaard in de dampen weg.

— 76 _
Eindelijk de zonnebaden. Die kunnen toch overal
toegepast worden en werken zeer goed bij zwakke
menschen en kinderen. Ze mogen echter alleen op
bevel van den dokter toegediend worden en zijn voorschriften moeten stipt nagevolgd worden. Men zorge
altijd dat het hoofd beschermd worde tegen de hevige
stralen, b.v het hoofd in de schaduw en het fichaamsdeel
dat men wil baden in de zon. De inwerking van de zon
moet rechtstreeks op de bloote huid gebeuren. Men begint met een duur van 5 minuten tot de huid verhard is
en een langer bad kan verduren zdnder te schroeien. De
zwakke menschen moesten op den buiten meer gebruik
maken van zonnebaden. In de stad hebben sommige dokters kostelijke apparaten, die een kunstmatige zon weergeven, en waar de zieken veel tijd en geld aan besteden
om zoo'n bad te nemen. Op den buiten genieten k wij van
de goede, milde zon, die haar weldoende stralen aan
iedereen kwistig geeft. Waarom maken wij er niet meer
gebruik van ? Waarom verstooten wij ze soms ? Wat
domme menschen zijn wij toch 1

VII

Besmettelijke Ziekten
Besmettelijke ziekten zijn die welke kunnen overgedragen worden van den eenen mensch op den anderen,
of van een Bier op een mensch, b.v. tering, mazelen, typhus, enz. Ze worden veroorzaakt en voortgezet door
ziektekiemen, ook nog microberi of bacterien genoemd.
D,eze zijn kleine, levende wezens, die men met het bloote
oog niet kan zien, alleen maar met een sterk vergrootglas.
Veel menschen zijn bang om zieken, aangetast
door een besmettelijke ziekte, te verzorgen. Het gevaar
voor besmetting is nochtans klein, als men weet hoe de
ziekte zich voortzet en welke voorzorgen er dienen genomen te worden om de . besmetting te voorkomen en de
smetstof onschadelijk te maken.
Noodzakelijke voorwaarden
om, zonder gevaar voor zichzelf, een zieke te verzorgen
lijdend aan een besmettelijke ziekte.
1) Aan Been verkoudheid liiden.
Met de lucht worden noodzakelijk veel ziektekiemen
ingeademd. Maar gelukkig worden er veel tegengehouden in den neus en op de slijmvliezen van de luchtpijpen;
het gevaar is gering, zoolang de ademhalingsorganen in
goeJen staat zijn. Doch het blijft zoo niet, wanneer in
deze organen een stQornis ontstaat, wanneer b.v. door
een verkoudheid de slijmvliezen in hun verdedigings-
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kracht verzwakt zijn, dan kunnen zij het indringen van
de kiemen in de weefsels niet meer beletten en zoo bestaat er voor de verpleegster een grpot gevaar door de
ziekte aangetast te worden.
2) De persoon die den zieke verzorgt, mag nooit in
de ziekenkamer eten, en nooit eten zonder haar handen
vooraf zorgvuldig te wasschen.
3) Ze moet altijd een grooten voorschoot dragen om
den zieke te verzorgen en lien voorschoot uittrekken
telkens zij de ziekenkamer verlaat. Ze moet goed weten
wat een besmettelijke ziekte is ; ze moet den dokter ondervragen over de smetstof, over de voorzorgen die ze
moet nemen om die smetstof onschadelijk te maken, en
dan ook zijn raadgevingen stipt volgen. Ze moet, met
een woord, er van bewust zijn dat ze een dubbelen plicht
te vervullen heeft : eerst en vooral den zieke zoo goed
mogelijk te verzorgen en dan ook, en dat is toch wel van
het allergrootste belang, te beletten dat de personen uit
de omgeving en zij zelve ,de ziekte zouden krijgen. Om
in geval van besmettelijke ziekte een zieke zonder gevaar
te verzorgen, moet men dus veel gezond verstand hebben,
het waarom van al zijn doen en laten weten en met kennis van zaken handelen.
4) Ze moet ook nog een gezonden levensregel volgen : goed eten, een zeker aantal uren slapen, en zooveel
mogelijk een dagelijksche wandeling doen. Een uitgeput
lichaam is veel gemakkelijker vatbaar voor besmetting.
Het gevaar mag men niet zoeken, maar als de plicht ons
bij het bed van een lijder aan een besmettelijke ziekte
roept, mogen wij geen overdreven angst hebben. Men
mag vertrouwen hebben in de wetenschap en ook steunen
op de goedheid van God, die dat liefdewerk niet onbeloond zal laten.
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Voortzetting van besmettelijke ziekten
Besmettelijke ziekten kunnen zich op verschillende
-wijzen voortzetten.
1) Door de ademhaling. Daar de kiemen van de
besmettelijke ziekten in overgroot getal aanwezig zijn in
de uit- en afwerpsels der zieken, is het gemakkelijk te
begrijpen dat de kiemen langs alle kanten verspreid geraken. Sommige worden rechtstreeks in de lucht geworpen, b.v. door het hoesten van den teringlijder; andere,
die op den grond terecht komen, b.v. door het spuwen,
'drogen min of meer uit en worden met het stof door den
luchtstroom opgejaagd. Wegens hun uiterst klein lichaampje, blijven de kiemen gemakkelijk in de lucht
zweven en zoo worden zij door den wind in alle richtingen verder gedreven. Gelukkig voor den mensch, dat in
de lucht de kiemen langzamerhand verzwakken en sterNen, bijzonder door de inwerking van de zonnestralen.
2) Door eten en drinken. De ziektekiemen kunnen
in het voedsel gebracht worden :
door de lucht ; de kiemen die in de lucht zweven,
vallen op spijzen en drank ;
door de insecten die op brood, vleesch, melk, suiker,
enz., komen zitten, na geaasd te hebben in een ziekenkamer, op lij ken van dieren of op uitwerpsels ;
door onvoorzichtige menschen die, na een zieke verpleegd of besmette voorwerpen vastgenomen te hebben,
zich niet eens de moeite geven hun handen te wasschen
ter zij eetwaren aan klanten gerieven, of voedsel bewerken dat door andere personen moet genuttigd worden,
of eer zij zelf voedsel nemen ;
door de onvoorzichtigheid van sommige onverstan(lige menschen die de uitwerpsels van een zieke zonder
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voorafgaandelijke ontsmetting in den hof, in het gemak
of op den mesthoop werpen en op die manier drinkwater
besmetten van een put die niet ondoordringbaar is ;
door zieke dieren : melk, vleesch, bedorven visch ;
daarom is het zoo gevaarlijk ongekookte melk of rauw
vleesch te geven aan zieken of aan kleine kinderen.
3) Langs wonden. Iedere wonde, hoe klein ook, is
met besmetting bedreigd, indien zij niet behoorlijk ver-zorgd wordt. De kiemen, die de wonden aantasten, vindt
men overal in de natuur, zelfs tot in de porien der huid
en in de lichaamsholten (mond, darmen, enz.). Bij ondervinding weet elkeen dat een wondje gemakkelijk rood
wordt, daarna steekt en eindelijk verzweert. Dat is eenvoudig het werk der microben, die zich in het wondje
genesteld hebben. Op deze wijze kunnen overgezet worden : gewone ettering, kraamvrouwenkoorts, roos, wondkramp, enz. Insectensteken kunnen ook een open deur
zijn voor microben.
4) Langs hold of slijmhuid. Zonder dat er een
wonde is, kan er besmetting komen, rechtstreeks door
aanraking van den zieke, b.v. huidziekten, syphilis, of
onrechtstreeks door het dragen van besmette kleederen.
Daarom mogen nooit lleederen van besmette zieken
weggegeven of gedragen wonden zonder vooraf een
degelijke ontsmetting te hebben ondergaan.
5) Door kiemdragers. Men noemt kiemdragers de
personen die na genezing of schijn van genezing van een
besmettelijke ziekten, voortgaan met ziektekiemen uit te
werpen. Het zijn ook nog die personen welke maar licht
aangetast geweest zijn door ide ziekte en die het zelf niet
bemerkt hebben en toch ziektekiemen in 't lichaam behouden ; onder gunstige invloeden kunnen die bacterien
zich ontwikkelen en nieuwe ziektegevallen verwekken.

-81-Die kiemdragers zijn des te gevaarlijker, naarmate zif
zich van het gevaarlijke van hun toestand niet bewust
zijn.

De besmetting voorkomen
De voorzorgen die moeten genomen worden om
de besmetting te voorkomen, hebben voor doet de ziektekiemen, in de smetstof vervat, te vernietigen en dus
te beletten idat de ziekte andere slachtoffers make. Door
smetstof verstaan wij : alles waarin zich ziektekiemen
kunnen bevinden, b.v. uitwerpsels, afgang, water, fluimen, etter, schilfers, puistjes, enz.
Die ziektekiemen of bacterien vernietigt men door
vuur,, licht en kiemdoodende oplossingen.
1) Door het vuur.
Dat is de gemakkelijkste wijze om te ontsmetten.
Alles wat van geen waarde is, moet onmeedoogend verbrand worden, zooals overschot van eten, uitvaagsel,
gebroken speelgoed, alle voorwerpen van weinig waarde,
gebruikte gaas of watten, enz.
Alles wat kan gekookt worden moet met water, of beter nog sodawater, gekookt worden in een goed gesloten ketel. Kokend water doodt de kiemen van de
meeste besmettelijke ziekten in een tijdverloop van 10
minuten.

Heete lucht, b.v. van den broodoven wanneer het
brood uit den oven is, kan oak in zekere mate ontsmetten. De vochtige warmte, b.v. van een ontsmettingsketel,
gelijk men er in de gasthuizen heeft, doodt de microben
rapper dan de droge warmte.
2) Het licht van de zonnestralen ; de zon is degrootste ontsmetter idie er bestaat. Het zijn de stralew
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Awl de zon die de kiemen dooden, en niet haar warmte.
3) Kiemdoodende oplossingen.
Dit zijn oplossingen van scheikundige stoffen, die
het vermogen hebben de microben te dooden. Ze zijn
verkrijgbaar bij den apotheker. Creoline en lysol worden veel gebruikt om wonden te ontsmetten bij de huisdieren. Die twee producten hebben de meeste boeren
in huis. Ze worden gebruikt op 3 %, dat wil zeggen
dat er per 100 gr. water 3 gr. lysol of creoline moet
opgelost warden. Cresolzeep is een zeer goed ontsmettingsmiddel om meubelen in wit hout en plankenvloeren
te ontsmetten. Ook linnen en beddegoed kunnen er mee
ontsmet worden. Ze mag op 5 % gebruikt worden, dus
op 1 liter warm regenwater 50 gr. cresolzeep. Subtimaat
is een zeer gevaarlijk product, een zeer groot vergift,
dat maar op 1/2 gr. op 1.000 mag gebruikt warden ; op
een liter water dus een pasti'l'le van V2 gr. of een halve
pastille van 1 gr. De oplossing van sublimaat moet bereid worden in een houten of verlakten bak, welke niet
beschadigd is, want sublimaat tast het metaal aan. Deze
,oplossing moet met de grootste voorzichtigheid gebruikt
warden omdat ze zulk hevig vergift is. Kalkmelk : op
10 liter water 2 kg. levende kalk (ongebluschte kalk).
Kalkmelk moet onmiddellijk gebruikt worden na het
blusschen : na eenigen tijd verliest ze haar ontsmettingskracht. Kalkmelk wordt alle dagen vernieuwd en bijzonder gebruikt voor de ontsmetting van witte muren.
Sodawater kan altijd zonder gevaar gebruikt worden.
Men gebruikt 1/2 kg. soda in 10 liter water met of zonder
bruine zeep. Soda is bijzonder goed om de fluimen in de
spuwbakjes onschadelijk te maken. Sublimaat mag voor
dat Joel niet gebruikt worden, wel cresolzeep en sodawater.
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Hoe de smetstof onschadelijk maken
De smetstof is niet dezelfde bij alle besmettelijke
ziekten. De typhus b.v. is besmettelijk door den afgang
.en het water ; de tering door de fluimen of etter ; de
roode koorts door de huidschilfers en de slijmen van
neus en keel ; de pokken door den etter, door de roven
-der puistjes, door de slijmen van neus en keel, enz.
Het is de plicht van den dokter de familie in te lichten,
waarin het gevaar van besmetting het meest bestaat.
Hoe zullen wij de smetstof zelf en alles wat er mee
in aanraking geweest is onschadelijk maken ?
1) De fluimen
Deze zijn besmettelijk door onmiddellijke aanraking, b.v. met zakdoeken te wasschen waar zieken in
gefluimd hebben. In die gevallen moeten de zakdoeken in
een kiemdoodende oplossing (cresolzeep b.v.) verblijven
,gedurende 4 uren en dan gekookt en gewasschen worden. Als de zieke hoest, zal hij de voorzorg nemen een
zakdoek voor den mond te houden, die na eenig gebruik
zal gekookt worden.s
De fluimen zijn ook besmettelijk door de lucht: waar
fluimen, op den grond gespuwd, opgedroogd zijn, zweven de kiemen er van rond en besmetten zoo de lucht.
Daarom is het een zeer slechte gewoonte, niet alleen voor
zieken maar voor iedereen, op den vloer te spuwen of te
fluimen. Ook mag de zieke nooit in een zakdoek fluimen;
dat is toch maar vuil en het is zeer gevaarlijk voor degenen die besmette zakdoeken moeten wasschen. Spuwbakjes met zand mogen ook niet gebruikt worden.
De zieke moet fluimen in een potje dat goed kan
sluiten en waarin men een kiemdoodende oplossing giet,
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b.v. cresolzeep of lysol. Men verkoopt spuwfleschjes irt
den handel.
Als de fluimen 3 a 4 uren in die oplossing -verbleven
hebben, zijn ze onschadelijk. De zieke kan ook in papierfluimen, waarna men dat papier onmiddellijk verbrandt.
Als de zieke niet te bed ligt, b.v. een teringlijder, kan
hij dat zelf doen.
Men mag nooit fluimen buiten werpen of ook niet
op mesthoopen of in gemakken, wanneer ze niet met zorgontsmet zijn geworden. Wanneer zulks toch geschied is,
moet men kalkmelk in het gemak werpen en den mestho6p overgieten met kalkmelk.

2) Darmontlasting, water en braaksel. Vooraleer die
uitwerpsels in het gemak te werpen, moeten ze goed
ontsmet worden. Men vangt ze op in potten, waarin een
kiemdoodende oplossing (kalkmelk b.v.) is, en dan overgiet men ze nog imet dezelfde oplossing. Het iduurt 6 uren
vooraleer de ziektekiemen gestorven zijn. Wanneer die
voorzorgen niet genomen zijn, bij typhus b.v., kan die
nalatigheid groote onheilen na zich sleepen. Op den
buiten gebeurt het niet zelden dat de waterput nabij den
beerput gelegen is ; als die twee putten niet heelemaal
dicht zijn, kan het heel gemakkelijk gebeuren dat er van
den beerput stilaan vocht sijpelt in den drinkwaterput
en het water besmet, dat alzoo een gevaarlijke verspreider van ziekten wordt. De waterput moet zeer diep zijn
en ver verwijderd van den beerput, waarvan de wanden
zoo waterdicht moeten zijn dat ze geen vocht laten
doorsijpelen. Het is altijd goed in tijd van typhusepidemie en ook in tijd van andere epidemieen, alleen gekookt
water te drinken.
3) De afwerpsels, etter, roven, huidschilfers worden:
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iapgenomen met watten of gaas en onmiddellijk in het
vuur geworpen.
4) De kleederen, het beddegoed, het linnen, de
handdoeken, enz., zullen een kwartier lang moeten koken
in water met soda. Ze moeten van de ziekenkamer in den
waschketel gebracht worden, in natte zakken (gedrenkt
in een oplossing van cresoizeep), en niet ergens blijven
liggen, anders zou de plaats waar men dat besmet goed
legt, ook besmet worden. De voorschoot van de verpleegster mag ook aangezien worden als besmet, en moet
dus gelijk het ander linnen behandeld worden. Eindelijk
ook de kleederen die de zieke gedragen heeft vooraleer
hij zich te bed legde.
Sommige ziekten, o.a. de tering, hebben een zeer
langen broeitijd ; de zieke draagt soms maanden lang de
kiemen in zijn lichaam. Zijn kleederen zijn dus alle besmet, zelfs diegene die hij maar zelden aandeed, zijn
Zondagsche kleederen, b.v. Die kleederen mogen dus
nooit door andere personen gedragen worden, zonder
ontsmet te worden. Er zijn gevallen gekend van gezonde
personen die de kleederen gedragen hadden van familieleden, welke aan besmettelijke ziekten gestorven waren,
en die er kort daarna zelf aan bezweken zijn. Het ,is geen
werk van liefdadigheid maar wel een groote fout besmette kleederen van afgestorvenen weg te geven. Het
ware veel beter die kleederen, hoe kostbaar ook, te verbranden dan zulke onvoorzichtigheid te begaan. Wie
besmette kleederen weggeeft, draagt de ziekte verder.
Als men die kleederen wil doen gebruiken, moet men ze
vooraf flink ontsmetten. Dan kan het geen kwaad meer.
5) Het eet- en drinkgerief van den zieke moet eveneens door koken in sodawater ontsmet worden.
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6) De handen van de verpleegster moeten ook regelmatig ontsmet worden. Telkens zij jets aangeraakt heeft
dat met den zieke in aanraking is geweest, b.v. bij het
wasschen van befluimde zakdoeken of bij het verzorgen
van den zieke, moet zij flink haar handen ontsmetten.
Ze moet ze goed wasschen met water en zeep ; bruine
zeep is de beste omdat ze veel soda bevat. De handen moeten daarna nog eens gewasschen worden met
alcohol om ze te ontvetten en eindelijk in een kiemdoodende oplossing, b.v. sublimaat,- om ze te ontsmetten.
7) Tijdens besmettelijke ziekten zijn er voorzorgen
te nemen aangaande het voedsel. Het overschot van het
eten van den zieke mag nooit door andere personen gebruikt, maar moet in 't vuur geworpen worden. Al het
eten moet zorgvuldig in kasten gesloten worden ; het
gebeurt dat vliegen of andere insecten de ziektekiemen
van de ziekenkamer of van mesthoopen op het voedsel
overdragen en zoo dat voedsel besmetten.
8) Het speelgoed van de zieke kinderen, die aan
een besmettelijke ziekte geleden hebben, moet verbrand
worden, want het kan nog besmettende kiemen dragen
en de ziekte voortzetten.

Algemeene maatregelen am besmetting te voorkomen
1) Het opzoeken der kiemdragers om hun te toonen
welke voorzorgen ze moeten nemen om besmetting tevoorkomen.
2) Het afzonderen van zieken die aan een besmettelijke ziekte lijden.
Zoo'n zieke moet afgezonderd worden in een kamer
die geen rechtstreeksche gemeenschap, heeft met bewoonde plaatsen. Dus geen kamer die met een deur
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toegang geeft tot de keuken, of tot den winkel, of tot de
gewone zitplaats der familieleden. Zoo dat niet mogelijk
is, moet de zieke naar het gasthuis gebracht worden, hoe
pijnlijk het ook zij voor hem en zijn familie. Het geldt
bier een socialen plicht, een werk van naastenliefde.
Die afkeer van de buitenmenschen voor gasthuis of
cliniek is stiu laan aan 't verdwijnen. Ze worden niet meer
zooals vroeger aangezien als zoo'n verschrikkelijk jets.
Het is toch noodzakelijk de ziekte te beletten verdere
verwoestingen aan te rjchten.
3) Het gebruik van entstof en serums.
Voor veel ziekten zijn er entstoffen of serums gevonden die, op tijd toegediend, kunnen bijdragen om de
ziekten Of te voorkomen, Of te bestrijden.
4) Het naleven van de voorschriften der gezondheidsleer : reinheid, voeding, gezond beroep, enz. ; in de
woning : verluchting, verlichting, verwijderen van afvalstoffen, zorgen voor goed drinkbaar water zonder gevaar
van besmetting door de nabijheid van beerputten, enz.
5) De ontsmetting moet bestendig geschieden en na
het verloop ,der ziekte, degelijk, grondig en algemeen.

Bestendige ontsmetting gedurende de ziekte
Die ontsmetting moet den eersten dag van de ziekte
beginnen en volgehouden worden tot den laatsten dag
toe. Met andere woorden, er moet ontsmet warden gedurende de ziekte en na de ziekte. Sommige personen
dragen de kiemen van de ziekte nog zeer lang na de
genezing, vooral bij typhus en diphtheritis.
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Gerief noodig am die bestendige ontsmetting te
doen :
1) kiemdoodende oplossingen : sublimaat, cresol2eep, lysol, kalkwater, enz. ;
2) 2 of 3 geemailleerde emmers ;
3)
4)
,enz. ;

1 of 2 maten in glas of gleiswerk ;
borstels en doeken voor handen, vloer, metibels,

5) een kookketeltje om het eetgerief te ontsmetten;
6) een ketel om finnen te ontsmetten ;
7) 2 of meer voorschooten, die de kleeren geheel
insluiten en ze tegen besmetting vrijwaren.

De ziekenkamer
Wanneer de zieke behoorlijk thuis kan verzorgd
worden, moet men van zijn kamer verwijderen alle nuttelooze voorwerpen : hoe minder meubels, hoe minder er
moet ontsmet worden. Vooral geen zware gordijnen of
bedgordijnen, tapijten, opgevulde stoelen, enz. Het is
best houten stoelen te gebruiken. Op de tafel legge men
een gutta-percha laken en linoleum op den' vloer, ten
minste voor het bed, enz.
Om te, vermij den dat het beddegoed nutteloos bevuild en besmet worde, ,legge men een groot waterdicht
doek onder het laken of onder het steeklaken.
De zieke moet alleedslapen : alleen in zijn bed en
ook alleen in zijn kamer. Hoe dikwijls gebeurt het niet
dat teringlijders met gezonde familieleden slapen, zelfs
wanneer de ziekte ver gevorderd is !
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Reiniging van de ziekenkamer
De kamer van een persoon die aan een besmettelijke
ziekte lijdt, mag nooit droog gedweild worden, noch mag
men er het stof droog afnemen. Ze moet ook dagelijks
goed verlucht worden, zonder nochtans den zieke in den
tocht te laten.
Personen die moeten ontsmet warden
Alle personen die besmette voorwerpen aangeraakt
hebben, moeten zich ontsmetten telkens als zij zich
besmet hebben; dus de zieke zelf, de verpleegster en alle
personen die haar geholpen hebben of die in de kamer
geweest zijn. De herstellende zieken moeten, na pokken,
roode koorts, enz. een goed bad nemen of een goede
afwassching van geheel het lichaam met zeepsop, vooraleer in het gewone leven terug te gaan. Bij overlijden
moet het lijk ook ontsmet worden. Het wordt gewikkeld
in een taken dat gedrenkt werd in een oplossing van
sublimaat, cresolzeep, of formol. Personen uit de omgeving van den zieke, die den zieke oppassen, familieleden, kunnen ook ziektekiemen dragen, zonder dat ze
zelf ziek worden. Men noemt deze personen ook kiemdragers (zie bl. 80)'; zij zijn zeer gevaarlijk voor hun
omgeving. Daarom is het noodig dat de ontsmetting
regelmatig volgehouden worde en dat b.v. broers en
zusters van den zieke een bepaalden tijd uit de school
blijven, nadat zij van den zieke afgezonderd werden.
Tegenwoordig bestaan er verscheidene middelen om de
ziektekiemen op te sporen.
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Noodzakelijkheid van ontsmetting na de ziekte
De kamers waar Hiders aan besmettelijke ziekten
gelegen hebben, moeten, na genezing of na afsterven,
flink en degelijk ontsmet worden.
De gemeente- en provinciale besturen zijn verplicht
een bijzonder personeel voor de ontsmetting der huizen,
scholen, enz., aan te stellen, teneinde de gezondheid der
medeburgers te beschermen tegen de gevolgen van slordigheid en onkunde op gebied van ziekenverpleging en
reinheid. Wanneer men een geval van besmettelijke ziekte in huis heeft, moet men het aangeven aan den dokter
gezondheidsopziener der provincie, door tusschenkomst
van den behandelenden geneesheer of rechtstreeks, opdat
door den dienst van ontsmetting de kamer en zelfs het
geheele huis zou kunnen ontsmet worden.
Dat wordt niet altijd gedaan. Het is nochtans een
gewetensplicht, niet alleen van naastenliefde, maar van
strenge rechtvaardigheid tegenover zijn medemenschen.
Het is een onnoembare fout familieleden of zelfs vreemden, door nalatigheid of schuldige spaarzaamheid, .bloot
te stellen aan het gevaar een besmettelijke ziekte te
krij gen.

Ontsmetting der kamers na de ziekte
Men kan op twee wijzen de kamers ontsmetten :
met formolgas ofwel door afwasschitzg.
Muren. Best is het de muren te witten. Wanneer de
muren in olieverf zijn, moet men ze wasschen met sublimaat. Zijn ze met papier behangen, dan moeten ze
opnieuw behangen worden en met men in de daarbij
gebruikte pap sublimaat doen. Het papier dat men afscheurt moet onmiddellijk verbrand worden.
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Vloer. Een aarden vloer kan men overgieten met
verdunde kalkmelk of met kalkch 'loruur. Steenen en planken vloeren moeten geschuurd worden met kalkchloruur
of met een oplossing van cresolzeep.
Meubelen. Houten meubelen worden geschuurd met
kalkchloruur of sublimaat.
Die ontsmetting is gewoonlijk niet voldoende. Voor
erge ziekten met taaie ziektekiemen moet men met formolgas ontsmetten.
Voor de ontsmetting door afwassching kan men
gebruiken : kalk (kalkmelk), cresolzeep (5 %), kalkchloruur (200 gr. opgelost in een emmer water, dus -1 kg.
op 5 emmers water).

VIII

De Tering
De tering is een van de meest verspreide besmettelijke ziekten in ons land. Er sterven jaarlijks 10.000
teringlijders in Belgie. Men zou denken dat die wreede
ziekte alleen de steden aantast, uit oorzake van hun
fabrieken en overbevolkte kwartieren. Ongelukkig genoeg is onze buiten, niettegenstaande zijn gezonde lucht
en veel kleinere bevolking, er niet van bevrijd. Op onze
dorpen worden zooveet jonge levens weggemaaid door
die droeve ziekte.

Oorzaken van tering
Laten wij de oorzaken van tering opzoeken, want
de onwetendheid van de massa der boerenbevolking helpt
grootelijks mee aan de verspreiding van die ziekte.
Er zijn tweeerlei oorzaken van tering
1) de oorzaken van vatbaarheid, beter gezegd de
onrechtstreeksche oorzaken ;
2) de oorzaken van besmetting of de rechtstreeksche
oorzaken.

Oorzaken van vatbaarheid
Deze zijn menigvuldig op den buiten.
1) Ongezonde beroepen
Op den buiten wonen niet alleen boeren maar ook
rnijnwerkers, fabriekwerkers, naaisters, enz.
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Veel boerenjongens, aangelokt door de hooge loonen gaan in de mijnen werken. Gebrek aan frissche lucht
en snelle verandering van temperatuur verzwakken hun
lichaam, en maken het vatbaarder voor tering. Men moet
maar de reis maken van Hasselt op Maaseik om aan
de bleeke gezichten van vele jonge mijnwerkers te zien
hoe ongezond en uitputtend de mijnwerkersstiel is.
Zeker fabriekwerk is ook ongezond. Menige fabriekwerker is verplicht acht uren daags te werken in een
atmosfeer vol " stof en bedorven ilucht, die zijn longen ziek
maakt. Sommigen hebben voor werk aan een machine te
staan i en jaar in, jaar uit dezelfde beweging te doen, dezelfde spieren te doen werken. Het helsche geruisch van
de machines en de eentonigheid van het werk oefenen een
nadeeligen invloed uit op den geest ; hun ingesloten leven
beneemt hun den goeden eetlust, die het kenmerk is van
een gezond beroep.
De kleermakersstiel is ook ongezond. Een naaister
zit altijd binnen, vooral in den winter. In den zomer zal
men ze zelden met haar naaimachine en haar werk buiten
zien. Ze zal dan wel het venster open laten, maar dat is
niet voldoende, te meer daar ze gewoonlijk veel meer
werkt dan acht uren daags en zelden buiten komt. Daarbij is ze bij het naaien altijd in een gebogen houding. De
longen zijn gedurig ineengekrompen en de versche lucht
kan dan ook nooit goed in al de hoeken binnendringen.
Wanneer in een groot huishouden op den buiten eer,
meisje gebrekkig is of aan bloedarmoede lijdt, zeggen
de ouders zoo gemakkelijk : « Wij zullen haar voor
naaister doen leeren ! » Hoe verkeerd ! Hadden zij van
dat meisje een flinke boerin gemaakt, ze ware gezond
geworden en als naaister is ze waarschijnlijk « een vogel
voor de kat ».
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De boerenstiel I Dat is het gezondste beroep dat er
bestaat. De boer werkt altijd buiten in een gezonde
atmosfeer, dus vult hij altijd zijn longen met zuivere
lucht. De afwisselende arbeid in open lucht bevordert
zijn eetlust en zoo is de boer, niettegenstaande zijn zwaar
werk, krachtig en gezond en is zijn lichaam veel beter
bestand tegen ziekten. Hoe dwaas zijn onze boerenjongens en -meisjes, hun gezond boerenwerk te verlaten om
een ander, in schijn meer winstgevend, maar doodend
beroep te kiezen. Waarom doen kroostrijke gezinnen niet
meer aan beroeps-ontwikkeling om zich op intensieven
tuinbouw of kleinveekweek toe te leggen en zoo hun
kinderen thuis te houden ?
Het familieleven zou er bij winnen en de kinderen
zouden gezond blijven naar lichaam en... naar ziel.
2) Ongezonde woningen
De boerenhuizen zijn te weinig verlicht en verlucht.
het is opvallend hoe onze . boerenwoningen een ongezonden geur hebben. In de keuken is het de reuk van gekookt beestenvoer of eten, of de staIreuk die u altijd
tegenkomt. In de beste plaats heerscht de duffe, ingesloten lucht van vochtige plaatsen die men zelden bewoont. In de slaapkamers is de lucht slecht, bedorven
door de uitwasemingen en de ademhaling van slapende
menschen. De goede gezonde lucht komt nooit of zelden
onze boerenwoningen verfrisschen en verzuiveren. De
milde, kiemdoodende zon is er nooit welkom. Nochtans
de volksspreuk zegt : « Waar de zon binnenkomt, daar
blijft de dokter buiten. » Het is niet te verwonderen dat
de tering, niettegenstaande de gezonde buitenlucht, in
zoo'n ongezonde woning haar slachtoffers vindt. Dag
en nacht moesten de vensters van de slaapkamers open
blijven en bij schoon weder zou moeder er altijd moeten
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aan denken al de vensters van het huis open te laten
om lucht en zonnestralen overvloedig te laten binnenstroomen.

3) Overbevolking
Er wonen ook te veel menschen in onze hoeveri ;
vooral de slaapkamers zijn er te klein. In die kleine
slaapvertrekken zouden nooit meer dan twee menschen
mogen slapen. De boer met veel kinderen moet bijbouwen
of zolderkamers maken, die een gezond nachtverblijf
geven aan al zijn kinderen.

4) Drankmisbruik
Die verschrikkelijke plaag woedt nog op onzen
buiten en verricht een dubbel kwaad bij onze menschen.
Eerst en vooral bij hen zelf : een algemeene verzwakking van het ilichaam doordat ze geen eetlust meer
hebben ; deze heeft niet zelden als gevolg tering of
kanker van het een of ander orgaan en vroegtij dig
afsterven. Ten tweede door de erfelijkheid. Men ziet dikwijls dat kinderen van dronkaards onderhevig zijn aan
tering en allerhande zenuwziekten (vallende ziekte, hysterie, zwakzinnigheid). Die wet van de erfelijkheid,
waardoor de ouders aan hun nakomelingen een zekeren
aanleg geven voor een bepaalde ziekte, voor het een of
ander kwaad of gebrek, 't zij lichamelijk of zedelijk, legt
op de ouders een groote verantwoordelijkheid tegenover
hun kinderen. Ze zijn streng verplicht een matig en geordend leven te leiden, am aan hun kinderen dien grootsten
schat te geven, die met geen geld en goed kan betaald
worden en waarop ieder kind recht heeft : de gezondheid.

5) Tabaksmisbruik
Bij kinderen vooral brengt misbruik van 't rooken
een grooten achteruitgang in de gezondheid. Ze blijven
klein en zwak, leeren moeilijk en zijn meer vatbaar voor
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tering. Op den buiten treft men kinderen aan van 7-8
jaar die reeds sigaretten rooken en zoo hun gezondheid
vernielen. De moeders moesten een oog in 't veil houden
en hun kinderen streng het rooken verbieden tot minstens
16 jaar. Zelfs volwassenen zouden maar een zeer matig
gebruik van tabak mogen maken.
6) Ondoetmatige voeding
Op den buiten is de voeding niet genoeg afwisselend
en niet rijk genoeg aan eiwitstoffen. De boeren eten nu
veel beter dan in den tijd van onze ouders, toen men
maar eenmaal in de week vleesch at en alle dagen aardappelen en botermelk , en amper een varken in 't jaar
slachten kon voor een groot huishouden. De boerin zou
nochtans de bereiding van het eten beter moeten verzorgen. Afwisselende, smakelijke en voedzame spijzen
bevorderen -den eetlust, sterken het lichaam en maken
het bestand tegen de aanvallen van ziekten.

Rechtstreeksche oorzaken van tering
1) De tering kan door een teringlijdende moeder
overgezet warden op haar klein kindje, 't zij door het de
borst te geven, 't zij door het te kussen en te verzorgen.
Wanneer de moeder of-de vader de tering heeft, zou
het pasgeboren kind onmiddeltijk na de geboorte moeten
verwijderd worden en in een gezond midden gebracht bij
verstandige menschen, die het kind op een doelmatige
wijze zouden voeden en verzorgen. De moeder kan onmogelijk haar zelf of haar zieken man verplegen en met
diezelfde handen waarmee zij de zakdoeken met fluimen
wascht of aanraakt, haar gezond kindje verzorgen. Het
kind moet onvermijdelijk besmet worden en na enkele
maanden aan de ziekte bezwijken.
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2) Veel menschen krijgen de tering door het slecht
verzorgen en het verwaarloozen van vallingen of van
borstziekten. Die nalatigheid verzwakt de borst, die natuurlijk meer vatbaar wordt voor ziektekiem Deze
vinden daar een geschikt terrein om zich te ontwikkelen
en het duurt niet lang vooraleer de vreeselijke ziekte in
de longen haar verwoestingen aanvangt. De moeder is
het die moet waken over de gezondheid van haar huisgenooten. Als iemand in huis een hoest heeft die eenigen
tijd duurt, dan moet zij den dokter raadplegen en den
zieke verplichten zich te laten verzorgen.
3) Het gezelschap van teringlijders is een rechtstreeksche bron van besmetting. lemand die gedurig met
een teringlijder leeft, moet zich natuurlijk in acht nemen
en niet 6nbezonnen zijn, al geldt het- ook een geliefd
wezen, dat men vreest pijn te doen door die voorzichtigheidsmaatregelen. Met kinderen vooral moet men oppassen ; uit hun natuur zijn zij zwakker, en vatbaarder voor
ziekten. Door hoesten en niezen verspreidt de teringlijder
gedurig ziektekiemen rondom zich. Wanneer gezonde
menschen die besmette lucht inademen, loopen zij dus
gevaar ook de ziekte te krijgen. Daarom is het van zoo'n
groot, belang voor de omgeving van een teringlijder een
gezonde woning te hebben, waar de zon vrij in huis komt
en de ziektekiemen in de lucht doodt door haar lichtstralen, en zoo het gevaar voor besmetting vermindert.
Best is het, indien het eenigszins mogelijk is, den teringlijder zelf te verwijderen van huis en in een sanatorium te
plaatsen, vooral wanneer er kinderen zijn in huis.
4) De fluimen die opdrogen en met het stof
geademd worden, zijn ook zeer gevaarlijk. De teringlijder zou nooit op den grond mogen spuwen of fluimen,
maar in een spuwflesehje met een kiemdoodende oplos-
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sing gevuld of in een stuk papier, dat onmiddellijk in het
vuur geworpen wordt. De huisvrouw mag nooit droog
vegen, om die ziektekiemen niet in het stof te brengen
en de lucht te besmetten. Ze moet altijd water met zand
of koffiedroes op den grond werpen om geen stof te
maken, en dat uitvaagsel in het vuur werpen.
5) De besmetting geschiedt door de kleine speekseldeettjes die uitgeworpen worden als de teringlijder hoest.
Die fijne speekseldeeltjes bevatten oneindig veel microben ; deze zweven een tijd in de lucht rond, worden
ingeademd ofwel vallen ten gronde, ,drogen uit en met
het stof zullen ze opnieuw de lucht besmetten. Als de

teringlijder hoest of niest, moet hij telkens zijn zakdoek
voor den mond houden.
6) Slapen met teringlijders is altijd heel onvoorzichtig en is dus streng verboden.
7) Het gebruik van eet- en drinkgerief, dat teringlijders benuttigen, is streng verboden aan gezonde menschen. De zieken imoeten hun eigen geteekend gerief
hebben, dat niet met het ander eet- of drinkgerief mag
afgewasschen worden, maar dat afzonderlijk na ieder
eetmaal moet afgekookt worden met soda.
8) Het dragen van kleederen welke zieken gebruikt
hebben, heeft menig slachtoffer gemaakt. Zooveel menschen hebben die onvoorzichtigheid met hun leven tietaald. Onder familieleden is men zoo e:gen dat men aan
het gevaar voor besmetting niet denkt en zoo komt het
dat in hetzelfde huis de tering soms verschillende zusters en broeders aantast. De kleeren mogen nooit, onder
welk voorwendsel ook, zonder voorafgaande, flinke
ontsmetting gedragen worden. Hetzelfde geldt voor de
kleederen, hoe kostelijk ook, die de zieke droeg in den
broeitijd van de ziekte, dus lang vOOr de ziekte uitbrak.
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9) Het aanraken van zakdoeken van teringlijders,
zonder daarna de handen behoorlijk te ontsmetten, is
bijzonder gevaarlijk, omdat de ziektekiemen van de tering juist het meest in de fluimen zitten. Hoeveel onvoorzichtige menschen bekommeren zich daar niet om en eten
met handen voi ziektekiemen, zonder ooit te denken aan
het gevaar dat zij loopen. Om de handen te ontsmetten
moet men ze gedurende eenige minuten wasschen in
water en zeep, best bruine zeep, daarna ze met alcohol
wrijven om ze te ontvetten en ze dan in sublimaat
dompelen om de ziektekiemen te vernielen. Telkens men
den zieke verzorgd of besmette voorwerpen aangeraakt
heeft, moet men zijn handen op die manier ontsmetten.
Eerste teekenen van tering
1) Afgematheid bij het minste werk.
2) Karakterverandering : droomerigheid, droefgeestigheid, moedeloosheid.
3) Verlies van den eetlust, dikwijls gepaard met
maagpijn.
4) Verlies van gewicht.
5) Soms een drogen hoest 's morgens, soms geen.
6) Soms koorts 37°2, 37°4 of 37°5. Zelden meer
in '?begin. Soms geen koorts.
Natuurlijk vindt men niet altijd al deze teekens
vereenigd. Wanneer iemand ze echter vertoont, moet
onmiddellijk de dokter geraadpleegd worden, want
de tering is geneesbaar in haar eerste tijdperk, maar
later is ze bijna altijd ongeneesbaar. Het is dus van groot
belang bijtijds in te grijpen om met meer vrucht de ziekte
te kunnen bestrijden.
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Verpleging van den teringlijder

De tering is geneesbaar in haar eerste tijdperk.
De geneeswijze der tering is in vier punten bevat
1) doelmatige behandeling door den dokter ; 2) lucht ;
3) rust ; 4) voeding.
1) De doelmatige behandeling door den dokter : het
is hier natuurlijk onze taak niet in bijzonderheden te
treden, doch het is bewezen dat de tering, in 't begin
doelmatig behandeld, een ziekte is die heel gemakkelijk
geneest.
2) ',Licht. De zieke moet zooveel mogelijk in open
lucht, buiten den tocht, op een ligstoel (plaat) verblijven,
en 's nachts met open vensters slapen, zelfs in den winter. Om de teringlijders te beschutten tegen de koude
nachtlucht moeten ze aan hals en borst goed gesloten
kleeren hebben en moet men vOOr het venster een tochtscherm plaatsen (Pl. 5, blz. 14).
3) Rust. Wanneer de zieke koorts heeft, moet hij
geheel den tijd rusten. Als hij geen koorts heeft, mag hij
bij gunstig weder kleine wandelingen doen. Het is dus
noodig tweemaal daags of zelfs meer, de koorts te nemen
bij teringlijders. Die rust moet streng toegepast worden,
want in haar eerste tijdperk brengt de tering niet veel
ongemakken mee en lange rust is soms vervelend Moor
werkzame menschen. Die heilzame rust is nochtans noodzakelijk willen ze genezen. Maar altijd moet men den
raad van den dokter volgen.
4) Voeding. Sterke voeding helpt goed mee tot genezing van de tering. De zieke zal eten 1) vooral wat hij
lust ; 2) en dan melk, vleesch en vooral brood en boter.
Het eten van teringlijders moet met veel zorg bereid,
zijn, want hoe smakelijker het eten voorkomt, hoe meer

— 102 —
eetlust ze zullen hebben en hoe beter zij dus de ziekte
zullen bestrijden en overwinnen.
Hoe den toestand van den zieke verzachten
In vele zaken kan men het lijden van den teringlijder verzachten. Het lastige nachtzweeten wordt verminderd door den zieke te verschoonen en heelemaal te
wasschen met koud water, alcohol, enz. Opdat hij 'minder
last van de warmte zou hebben, is het best den zieke een
harde matras te geven en geen pluimen bed, waar hij
inzakt en het dan te,warm krijgt. Door het lang liggen
zijn de teringlijders aan doorliggen onderhevig ; om die
pijnlijke kwaal te voorkomen, zullen dagelijks al de lichaamsdeelen waar de zieke op rust, goed nagezien worden, met alcohol ingewreven en ingepoederd met talk.
Het bed moet met zorg dagelijks opgemaakt en verlucht
worden.
De zieke moet ook de nuttelooze hoestbuien leeren
inhouden : hoesten is slechts noodig wanneer fluimopgeven volgt. Droog gehoest is nutteloos en schadelijk.
Wanneer de zieke de hoestkreveling gewaar wordt, moet
hij eenige malen achtereen diep, langs den neus, in- en
uitademen ; zoo komt de fluim en kan zij met een enkelen
hoeststoot opgehaald worden. De zieke mag de fluimen
nooit inzwelgen, want die fluimen vol ziektekiemen zullen
zijn ingewanden besmetten.
Verplegen in sanatoria
Een sanatorium is een groot gesticht in een gezonde
streek, gewoonlijk een boschstreek, gelegen, waar de
teringlijders verzorgd worden. Het ware wenschelijk dat
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alle teringlijders ziih in een sanatorium lieten verplegen.
Ze zijn er zeer dikwijls beter verzorgd dan thuis en het
gevaar voor besmetting van de familieleden zou niet meer
bestaan. Het zou de beste manier zijn om die ziekte uit
de wereld te krijgen.
Er zijn in ons land verschillende sanatoria voor
vrouwen, mannen en kinderen.
Wanneer de zieke niet in een sanatorium kan verzorgd worden, moeten thuis al de voorzorgen genomen
worden om de ziekte te beletten zich voort te zetten op
andere menschen.
Dagelijksche ontsmetting verplichtend bij tering
De dagelijksche ontsmetting welke voor iedere besmettelijke ziekte moet gedaan worden, moet voor tering
streng toegepast worden.
De
eigen aan die ziekte, zit vooral
de
de speekseldeeltjes en de
Men kan
niet streng genoeg zijn om die zaken onschadelijk te
maken. Wanneer ergens besmette fluimen liggen, hetzij
in zakdoeken of op den grond, kunnen ze door aanraking
of ademhaling andere menschen ziek maken. De zieke
mag nooit in zakdoeken fluimen, maar in spuwfleschjes
gevuld met een kiemdoodend vocht. De fluimen mogen
nooit op den mesthoop gegooid worden, omdat de vliegen
er op azen en de ziektekiemen op 't voedsel in huis brengen. Afgang, water, braaksel, enz. moeten, vooraleer in
't gemak geworpen te worden, gedurende 6 uur in een
kiemdoodende oplossing gebracht worden.
Kalkmelk is een goed ontsmettingsmiddel voor het
dooden van den teringbacil.
smetstof,

• fluimen,

in

uitwerpsels.

IX

Andere besmettelijke Ziekten
Het volgende hoofdstuk handelt over de verzorging bij enkele andere ziekten, die nog al veelvuldig
voorkomen ; daaronder zijn de voornaamste : mazelen,
kinkhoest, diphtheritis, griep, pokken, enz.
Mazelen
Deze besmettelijke ziekte tast vooral kinderen aan;
volwassenen kunnen er echter ook aan lij den. In zich
zelf is die ziekte niet gevaarlijk, maar ze kan gevaarlijk worden door haar verwikkelingen : keel-, long-,. oogof oorontsteking. De kinderen die de mazelen hebben,
moeten goed warm gehouden worden, maar dat moet
niet overdreven worden. In tegensteliling met wat gewoonlijk gezegd wordt, mag de zieke zich wel van linnen
verschoonen, maar dat linnen mag niet klam zijn ; het
moet vooraf goed verwarmd worden aan de kachel.
De teekens van de mazelen zijn : eerst het loopen
van neus en oogen gelijk bij een verkoudheid in het
hoofd, dan uitslag : roode vlekjes op heel het lichaam.
De ziekte is vooral besmettelijk door de vochten en
slijmen van oogen, neus en keel, en ook door de huidschilfers. Alles wat daarmee in aanraking gekomen is,
zooals -zakdoeken, enz. moet goed met soda uitgekookt worden. De kinderen door mazelen aangetast,
moeten nog veertien dagen thuis blijven, nadat zij van
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de ziekte genezen zijn. De zusters en broertjes moeten
van het zieke kind verwijderd worden en moeten daarna
ook nog veertien dagen thuis blijven, omdat het heel
goed mogelijk is dat zij ook de ziekte in zich dragen en
zoo gevaar loopen een gansche klas te besmetten. Na
veertien dagen mag men aannemen 'dat zij niet aangetast zijn.

Kinkhoest
Een ziekte die gewoonlijk kinderen aantast, maar
die volwassenen ook kunnen krijgen. De duurtijd van de
ziekte is Brie maanden.
Teekens. Een gewone hoest gedurende een paar
weken, dan een eigenaardige huilhoest, dikwijls gevolgd
van brakingen. Men kan kinkhoest herkennen van iederen anderen hoest : het kind is aan 't spel ; eensklaps
staat het stil en wacht de hoestbui af. Men voelt zoo'n
hoestbui komen. Ze duurt soms heel Mang en is under-broken door luidruchtige inademingen.
De ziektekiemen zitten in het speeksel en in de
slijmen die het kind uitwerpt. Het is dus heel verkeerd
de kinderen bij hun hevige hoestbuien te laten spuwen
op den grond, want zoo is de ontsmetting onmogelijk.
Zij moeten spuwen in potten met een kiemdoodende
oplossing gevuld, b.v. lysol of cresolzeep. Men kan ze
ook laten spuwen in kleine bladen boterpapier, die men
dan onmiddellijk verbrandt. Vermits de smetstof in de
slijmen zit, moeten de zakdoeken goed gekookt worden
in sodawater. Het is aan te raden de zieke kinderen zooveel mogelijk van de andere kinderen of te zonderen.
Men ziet soms die kinderen op refs of met andere kinderen spelen. Dat mag niet. Het zieke kind moet, na zijn
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genezing, nog een maand thuis blijven van de school, en
de broers en zusters een maand nadat ze van het zieke
kind afgezonderd werden.

Diphtheritis
Een gevaarlijke kinderziekte, die zelden volwassenen aantast.

Teekens. Diphtheritis begint met gewone keelpijn
en gezwollen amandelen. Dan koorts, hoest en witte
vliezen in de keel. De keelvliezen kunnen zich zoo ontwikkelen dat het kind verstikt en sterft, zoo niet seffens
de dokter hulp biedt. Deze verwikkeling noemt men
kroep. Het kind kan ook een verlamming van het hart
hebben en plotseling sterven. Diphtheritis komt het meest
voor bij kinderen van 1 tot 6 jaar ; minder bij kinderen
van 6 tot 13 jaar, en zelden later.
Het komt er op aan den dokter zoo vroeg mogelijk
te roepen. Door een inspuiting van serum kan hij de
ziekte in haar begin bestrijden en overmeesteren. Wanneer hij op tijd geroepen wordt, kan hij, door hetzelfde
serum in te spuiten, de andere kinderen van het huis,
die nog gezond zijn maar gevaar loopen ook besmet te
worden, vrijwaren. Die inspuiting zal bijna altijd met
zekerheid de kinderen van de ziekte bevrijden.
Het spreekt van zelf dat, bij zoo'n ernstige ziekte,
de zieke moet afgezonderd zijn en enkel terug naar
school mag gaan een maand na de volkomen genezing.
De zustertjes of broertjes moeten na hun , verwijdering
van het zieke kind, nog 20 dagen van de school blijven.
De ziektekiemen zitten vooral in de slijmen van neus
en keel. De zakdoeken moeten dus met veel zorg gekookt
worden. Oogen en neus moeten dagelijks met boorwater
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gereinigd worden en de mond van den zieke dikwijls
uitgespoeld. Wie het zieke kind verzorgt, moet zich
mond en neus reinigen door spoeling, omdat de ziekte
door die personen, die men dan « kiemdragers » noemt,
aan andere kinderen kan overgezet worden.
Er is hedendaags een middel uitgevonden om de
ziekte te voorkomen : het inspuiten van een vaccineermiddel : « anatoxine ». Dat middel is niet gevaarlijk en
zou meer moeten gebruikt worden.

Roode koorts
Ook een ernstige kinderziekte, met hooge koorts,
hoofd- en keelpijn en uitslag, die zeer gevaarlijk kan
worden door verwikkelingen op de nieren en de ooren.
De uitslag vertoont zich eerst in de elleboogsplooi,
onder vorm van een of meer rooskleurige lijntjes. Eenige
dagen later, roode plekken, doorzaaid met nog rooder
spikkeltjes, op heel het lichaam. Die ziekte iduurt twee,
Brie weken, dan begint de vervelling, die van 10 tot 20
dagen duurt. De ziektekiemen zitten in de huidschilfers
en vooral in de slijmen van neus en keel. Men zal dus
vooral de kleederen van den zieke ontsmetten en alles
wat de zieke gebruikt heeft om keel, mond en neus te
reinigen en te spoelen.
Wanneer de vervelling komt, zou het kind dagelijks
een groat bad moeten nemen, en het water mag niet
weggegoten worden, zonder vooraf ontsmet te worden
door toevoeging van kalkmelk of cresolzeep. Het genezen
kind moet nog zes weken thuis blijven na de genezing,
en de broertjes en zusjes moeten 2 weken uit de school
blijven, na hun verwifdering van het zieke kind. Na dien
tijd kan men denken dat ze niet door de ziekte aangetast
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zijn. Hier dient ook de kamer ontsmet te worden. Het
speelgoed dat het kind in handen heeft gehad gedurende
zijn ziekte, dient verbrand of ontsmet te worden, want
deze dingen kunnen nog heel lang daarna andere kinderen besmetten.
Oogontsteking
Oogontsteking is ook een ernstige besmettelijke
ziekte, die het meest de kinderen aantast. Pasgeboren
kinderen krijgen nogal dikwijls die ziekte ; het is dan
gewoonlijk een bindvliesontsteking, die besmettelijk is
door den etter en de vochten die uit het zieke oog vloeien.
Weinig moeders weten dat een etterende oogziekte
besmettelijk is, en nemen dan ook geen voorzorgen om
de andere kinderen niet ziek te maken. De bijzonderste
voorzorgen zijn :
1) de oogen zorgvuldig wasschen bij de geboorte ;
2) de watten of de doekjes die gebruikt werden om
het zieke oog te reinigen van etter of vochten, onmiddellijk verbranden en nergens in 't bereik van andere
kinderen op tafel of stoelen laten liggen ;
3) de handdoeken of het linnen dat gediend heeft
om het zieke kind te verzorgen, nooit voor andere kinderen gebruiken ;
4) de handen zorgvuldig wasschen en ontsmetten
na het wasschen van het zieke oog ;
5) als een oog ziek is, voorzichtig te werk gaan,
opdat er geen etter of vochten in het ander oog komen
en dat ook ziek maken.
De dokter moet op tijd geraadpleegd wbrden bij een
ziek oog. Veel menschen gebruiken straatremedien of
zeggen : « aan een oog mag niet geprost worden », en
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gaan naar den dokter als er niet veel meer to helpen
valt.
Dik oor
Nog een kinderziekte ! Ze is niet gevaarlijk, maar
moet toch goed verzorgd worden, want zij is ook besmettelijk. De teekens van « dik oor » zijn hoofdpijn, koorts
en zwelling van wang en oorstreek door ontsteking
der oorspeekselklieren. De ziektekiemen zitten in de
slijmen van neus en keel en ook in het speeksel, dus
moet alles wat daarmee in aanraking komt, goed gekookt worden en ontsmet. Neus, keel, mond en ooren
moeten dagelijks met boorwater gereinigd worden. Het
kind moet Brie weken thuis blijven na de genezing, en
de andere kinderen twee weken na de afzondering.
Wijnpokken
Deze kinderziekte is niet gevaarlijk, maar kan toch
verwikkelingen hebben op de nieren, de longen en de
oogen. Ze moet, dus goed verzorgd worden.
De teekens zijn koorts en in het aangezicht en op
heel het lichaam roode plekken, die na eenige uren in
blaasjes veranderen. Die blaasjes breken open en door
verdroging ontstaan er bruine korstjes, die na een week
afvallen en kleine lidteekens achterlaten.
Het zieke kind moet van de school thuis blijven tot
zijn volkomen genezing, en de andere kinderen tot 3
weken na hun verwijdering van het zieke kind.
Griep
De griep is een ziekte die tegenwoordig nogal veel
heerscht en die ook besmettelijk is. Ze kenmerkt zich
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neus en luchtpijp, en soms door hooge koorts.
Die ziekte kan gevaarlijk worden door haar verwikkelingen op de longen, de longpijpen en het hart. De
ziektekiemen zitten in de slijmen van neus en keel en in
de fluimen. Om verwikkelingen te voorkomen moeten
dagelijks neus, ooren, keel en mond met boorwater gereinigd worden.

Roos
De roos is een zeer aanstekelijke ziekte met koorts
en opzwelling van de huid op het een of ander orgaan.
Rond de wonden ontstaan er dikwijls blaasjes, die langzaam verdrogen en dan in schilfers afvallen. De ziektekiemen zitten in de zwerende wonden, in het vocht der
blaasjes en in de schilfers. Al de doeken en het linnen
gebruikt om het ziek deel te behandelen, moeten dus
goed ontsmet worden.
Bij de roos is een heel bijzondere voorzorg te nemen.
Dezelfde kiem , die de roos verwekt, kan ook een persoon
met een wonde aantasten, b.v. een geopereerde, een
kraamvrouw of een persoon met een wonde aan de hand.
Men mag dus nooit een rooslijder verzorgen en intusschen ook een geopereerde of een kraamvrouw. Wie een
rooslijder verzorgt of zelfs maar bezoekt, mag die twee
andere zieken niet bezoeken, want de mogelijkheid bestaat altijd ziektekiemen meet te dragen, en zoo rnisschien
den dood te veroorzaken door de zoo gevreesde kraamkoorts. De rooslijder moet streng afgezonderd worden.
Na de genezing van de roos, moet de kamer ontsmet
worden.
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Kraamkoorts
Is eqn zeer gevaarlijke ziekte, die gewoonlijk den
derden dag na de verlossing voorkomt, door besmetting.
Ze heeft als oorzaak een ontsteking van de wonde,
die in de baarmoeder ontstaat na het verwijderen van de
nageboorte. Die wonde begint to etteren en verwekt die
hevige koorts. De ziektekiemen zitten in de vochten, die
de zieke verliest en die een zeer slechten geur verspreiden. Het linnen moet dus goed met soda gekookt worden. De ziekte is erg besmettelijk voor een andere kraamvrouw. Men mag dus geen zieke kraamvrouw bezoeken
en daarna een gezonde een bezoek brengen. Een vroedvrouw mag, volgens de wet, geen bevallingen doen zoolang zij een kraamkoorts verzorgt, want zij kan ook door
onvuorzichtigheid de ziekte voortzetten.
Typhus
Die ziekte is heel gevaarlijk en komt nogal dikwijls
voor in ons land.
De teekens zijn vooral ongesteldheid van maag en
Barmen, hoofdpijn, neusbloeden en hevige koorts. Bij
die ziekte komen dikwijls verwikkelingen van luchtpijpen longontsteking, nierverzwakking en vooral darmbloeding. Al de uitwerpsels van den zieke moeten degelijk
ontsmet worden vooraleer men ze wegwerpt, en de
strengste maatregelen van 'afzondering en dagelijksche
ontsmetting moeten toegepast worden. Zoo'n zieke zou
best in, een gasthuis verzorgd worden.
Tij dens een typhusepidemie mag men geen ongekookt water drinken, of ook geen rauwe groenten, zooals salade, gebruiken. De typhusbacil- wordt vooral door
het water verspreid.
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Pokken
Dit is een zeer erge ziekte, die zelden in ons land
voorkomt sinds de pokinenting zoo algemeen geworden
is. De werking van de inenting duurt maar acht jaar, dus
zou iedereen na acht jaar opnieuw moeten ingeent worden.
De teekens van die ziekte zijn hoofdpijn, hevige
koorts, pijn in de lenden en hevige uitslag. Die uitslag
bestaat in plekjes die knopjes worden en vervolgens
blaasjes. Die blaasjes worden dan puistjes en daarna
kleine zweren. Deze ziekte verergert dikwijls door verwikkelingen (longontsteking, enz.) ; ze is dikwijls doodelijk. Alles wat van den zieke komt, moet degelijk
ontsmet worden en de strengste maatregelen moeten
dadelijk genomen worden. De ontsmetting moet regelmatig gebeuren en men moet den zieke doelmatig afzonderen.

X

Dagelijksche Ziekenverpleging
Daar onze zieken van den buiten meestal verzorgd
worden door familieleden en niet door ziekenverpleegsters van beroep, zal het goed zijn samen te vatten
de dagelijksche zorgen die een zieke moet hebben, zoowel in den nacht als in den dag, en de hoedanigheden
die noodzakelijk zijn om een zieke goed te verzorgen.
Dagelijksche verzorging van zieke en ziekenkarner
Alle dagen moet de zieke gewasschen en gekamd
worden, en de koorts genomen en opgeschreven. Als het
noodig is moet de zieke verschoond worden. Dagelijks
moet de zieke verbed worden, het bed goed opgeschud
tn . zoo noodig veranderd van linnen. De voorzorgen om
doorliggen te voorkomen moeten gedurig genomen worden. Bedpannen en potten worden onmiddellijk gereinigd
om geen slechte geuren in de kamer te hebben. Dagelijks
moet de kamer nat gedweild worden, het stof met een
vochtigen doek weggenomen en de kamer goed in orde
-gebracht. Het moet er netjes en gezellig zijn. Dagelijks
moeten de vuile tassen, glazen, eetbordjes, enz. uit de
kamer genomen worden : niets mag er blijven liggen.
De stoof moet goed in orde zijn en niet te fel
branden. In de kamer houdt men een temperatuur van
18°. De kamer moet dagelijks goed verlucht worden.
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smakelijk en op het juiste uur opgediend worden.

Zorgen '8 nachts toe .te dienen
Bij een , ernstig zieken mensch moet 's nachts

gewaakt worden. De familieleden kunnen dat moeilijk
zelf doen, omdat zij al den last van den zieke in den dag
hebben ; het waken zal best gebeuren door meisjes uit
de buurt, die het zich als een plicht van naastenliefde
zullen rekenen dat liefdewerk te doen.
Wanneer men 's nachts bij een zieke waakt, moet
men dat op een verstandige wijze doen, om hem zelf en
zijn familieleden waarlijk dienst te bewijzen.
1) De waakster moet tegen den avond komen, b.v.
8-9 uur, en iedereen naar bed jagen ; niet blijven praten
met de familie tot middernacht ; in dat geval bewijst ze
geen dienst en is haar aanwezigheid nutteloos.
2) Geen groot licht bij den zieke maken ; een nacht-lam* of een electrisch nachtlichtje. Wil de verpleegster
werken dan moet ze het licht zoo plaatsen dat het den
zieke niet hindert.
3) Niet praten met den zieke ; hem laten rusten ;
als hij praten wil hem zooveel mogelijk het zwijgen opleggen.
4) Hem alle zorgen mogelijk toedienen om hem
gemakkelijk te laten rusten : kussens opschudden, hem,
eens herleggen, hem laten drinken of zijn lippen verfrisschen, hem helpen bij het gebruiken van de bedpan,
enz.
5) Voorzichtig te werk gaan bij het oprichten van
den zieke : wanneer een zwakke zieke eenige oogen--
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blikken met het hoofd recht zit (b.v. bij het gebruik van
pot of bedpan), kan hij in bezwijming vallen, doordat
het bloed uit het hoofd weggaat. Als men er 's nachts
alleen voor staat, zou men verschrikken en denken dat
de zieke dood is. Het volstaat echter gewoonlijk den zieke
gauw weer plat te leggen en hem wat azijn te doen
rieken om hem tot het bewustzijn terug te roepen. Er
moet bij een zieke altijd een bedpan in de kamer zijn.
6) Om wakker te blijven kan men sterke koffie
drinken en nu en dan eens buiten gaan : de koude lucht
frischt weer op.
Waken is niet gemakkelijk en mag alleen door gezonde, sterke menschen gedaan worden. Men kan ook
niet verscheidene nachten achtereen waken, zonder in
den dag fatsoenlijk rust te nemen.

Hoedanigheden vereischt van de verpleegster
1) Gezond zijn. lemand die zwak van gestel is, of
aan bloedarmoede lijdt of een slepende ziekte heeft, mag
er niet aan denken zieken op te passen, zelfs niet vader
of moeder. Er is een dubbel gevaar : de zieke zal niet
behoorlijk verzorgd worden, en er komen onvermijdelijk
twee zieken in huis, want het verblijf in een ziekenkamer,
het verbedden, het waken 's nachts, is zwaar werk.
Andere familieleden, geburen of een ziekenverpleegster van beroep, moeten den zieke verzorgen. Zelfs een
gezonde ziekendienster moet zich in acht nemen en zich
goed verzorgen om bij het zieken-oppassen gezond te
blijven. Zij moet dagelijks een paar uren in open lucht
verblijven en het is zoowel voor haar als voor den zieke
dat zij de gezondheidsleer van de ziekenkamer goed
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moet onderhouden : verluchting, verlichting, reinheid,
enz.
• 2) De ziekendienster moet netjes en rein zijn op
haar zelve en ook rein en zuiver op haar werk. Die
reinheid zal er veel toe bijdragen om den zieke te helpen
genezen. Het zal• o.a. het doorliggen voorkomen ; den
zieke eetlust geven ; de lucht van de ziekenkamer zuiver
houden ; de ontsmetting vergemakkelijken, enz.
3) Ze moet ook stipt zijn in al wat zij doet, vooral
in het volgen van de voorschriften van den dokter ; in
het toedienen van medicamenten ; in het opdienen der
maaltij den,- enz.
4) Ze moet altijd goed gezind zijn, want haar vriendelijk en lief voorkomen zal een grooten invloed hebben
op het moreel van den zieke en daardoor ook op zijn
genezing.
5) Ze moet bescheiden en zacht zijn I Geen ruwheid,
noch in haar handelingen, noch in haar wobrden, noch
in haar gaan en komen in huis. Men mag ze niet gewaar
worden. Ze moet weinig spreken en ook niet toelaten
dat er veel en hard gesproken wordt in de ziekenkamer.
Daar moet een atmosfeer van rust en vrede heerschen bij
den zieke.
6) Ze moet ook kiesch en eerbaar zijn. De eerbaarheid is de schoonste vrouwelijke deugd die hier ook moet
beoefend worden, vooral bij het verplegen van een man.
Nochtans mag een misplaatst schaamtegevoel haar nooit
beletten den zieke goed te verzorgen, b.v. een zieke die
zich bevuilt dikwijls wasschen om doorliggen te voorkomen.
7) Eindelijk moet een ziekendienster veel geduld
hebben. Een zieke is joist gelijk een kind : grillig en
lastig. De pijn, de koorts, de verveling zijn zooveel oor-
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zaken die hem slecht gezind maken. Wie een zieke verzorgt moet voor hem zijn gelijk een moeder voor haar
kind : streng maar goed. Zij mag aan de grillen van haar
zieke niet toegeven, wanneer het geldt het volgen der
voorschrif ten van den dokter, maar ze moet goed zijn,
vol medelijden voor het feed van haar zieke. Die groote
goedheid zal haar het vertrouwen winnen van den zieke,
dat vertrouwen dat zoo noodig is om een zedelijken invloed op den zieke uit te oefenen.
8) De ziekendienster moet bij den zieke het vertrouwen in den dokter aanwakkeren : het is een machtige hulp tot genezing.
Bezoek aan den zieke
Aan een erg zieke zal men liefst geen bezoek brengen ; men kan zijn belangstelling toonen door eventjes
nieuws van den zieke te vernemen, zonder daarom binnen
te gaan ; door zijn diensten aan te bieden, zoo ze welkom
zijn, en vooral door voor den zieke te bidden.
Wanneer de zieke bezoek mag ontvangen, zal men
eenige zaken goed in acht nemen :
1) een kort bezoek : nooit langer dan i/4 uur ;
2) niets meebrengen, tenzij men bepaald weet dat
iets den zieke dienstig kan zijn ; nooit den zieke iets
doen gebruiken wat de dokter hem niet toelaat te nemen;
3) nooit fluisteren of vezelen in een ziekenkamer :
een zieke heeft ieen fijn gehoor en het vezelen doet hem
denken dat men hem iets verzwijgt en het maakt hem
ongerust ;
4) nooit te hard spreken : dat vermoeit den zieke en
het geeft hem hoofdpijn ;
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5) nooit aardige dorpsnieuwsjes vertellen : dat
stoort de rust van zijn gemoed en brengt zijn inbeelding

op hol ;
6) nooit al rookende een zieke bezoeken.

XI

Zorgen aan Herstellenden
Men noemt herstellenden, menschen die van hun
ziekte genezen zijn, maar am hun zwakheid nog eenigen
tijd moeten rusten, vooraleer hun beroep of hun gewone
levenswijze in de familie te hernemen. De dokter zal zelf
vaststellen hoe lang die rust voor herstellmden moet
dtiren.
Eerste opkomen. Wanneer de zieke geen koorts
meer heeft en stillekens aan 't genezen is, zal hij van den
dokter voor de eerste maal gedurende 1/4 of 1/2 uur mogen
opkomen. Naar dat eerste opkomen, na zoolang gelegen
te hebben, heeft de zieke zoo vurig getracht ; maar hij
weet niet hoe zwak hij is en hij is pas recht of alles
draait hem voor de oogen, alles schemert rondom hem
en moest men hem niet vasthouden, hij zou op den grond
neervallen. Het is een bezwijming die hem bedreigd
heeft, doordat, met het rechtstaan, het bloed zich uit de
hersenen verwijderd heeft. Men moet voorzichtig zijn bij
zieken die uit een zware ziekte voor de eerste maal opkomen. Er moet altijd een zetel in de kamer naast het
bed staan om hem in neer te zetten. Een fleschje Kettlsch
water of azijn en een opwekkenden drank, een tas koffie
b.v., zullen dan dienst bewijzen. Het opkomen van den
zieke moet geleidelijk gaan alle dagen wat meer, tot hij
buiten mag bij schoon weer.
Rust en oefening. Een herstellende zieke mag niet
werken en zich niet vermoeien. Hij moet streng de voor-
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schriften van den dokter volgen en alleen maar zijn
werk hernemen, wanneer hij weer al zijn krachten bezit,
want moest hi ll hervallen, hij zou veel meer moeite hebben om te genezen, omdat zijn gestel door de eerste
ziekte ondermijnd werd.,
Lezen en licht handwerk doen, louter uit tijdverdrijf,
is wel niet verboden, maar men overdrijft zoo gemakkelijk, en hoofdpijn en pijn in de oogen zijn het gevolg
van die onvoorzichtigheid. De zieke verliest op korten
tijd wat hij met moeite gewonnen had door volledige
rust. Een herstellende zou zooveel mogelijk in de buitenlucht moeten verblijven ; als het goed weer is, kan hij,
goed gedekt, in een zetel aan het open venster Zitten,
natuurlijk buiten den tocht. De zuivere lucht moet zijn
longen versterken en zijn bloed zuiveren. Lucht en beweging bij een wandeling wekt den eetlust op.
Dat g niet werken » is een gedurig kruis voor menschen die altijd een bedrijvig leven gehad hebben, b.v.
een moeder in haar huishouden. Het ware best in dat
geval de herstellende zieke in een ander midden te brengen, bij familie b.v., waar zij zeker zal moeten rusten.
Er bestaan tegenwoordig rustoorden tot dat doeleinde,
voor ieders beurs bereikbaar. Alleszins zal het veel van
de omgeving afhangen of de herstellende de voldoende
wilskracht zal hebben om een gedwongen rust te genieten. Als het werk vlot gaat — de buurvrouw komt een
handje toesteken, b.v., of ide meid of het dochterke doet
goed haar best — dan zal moeder veel minder aan werken denken en zal ze beter haar rust nemen. Een gedachte moet de herstellenden bezielen en ze iansporen tot
voorzichtigheid : <<Als ik herval, lien ik nog veel meer tot
last en zal ik nog veel 'anger een gedwongen rust moeten
nemen ; het is beter nu wat geduld te hebben en mij
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goed te herstellen, om met meer moed en kracht mijn
werk te hernemen. )
Voeding van herstellenden. Een herstellende moet
geleidelijk van het ziekendieet tot het gewone regime van
gezonde menschen gaan. Een herstellende moet lichtverteerbaren kost nemen (brood, melk en eieren). Hij moet
goed eten, zonder evenwel te overdrijven, want er zijn
herstellenden die daardoor hervallen zijn. Een herstellende mag vijfmaal eten, maar om 10 uur enkel een tas
melk of een tas bouillon of vleeschnat met een kleine
beschuit.
Het eten moet smakelijk opgediend worden : al wat
staat in het hoof dstuk over de voeding van den zieke,
vindt hier zijn toepassing.
Herstellenden moeten nog niet met iedereen aan
tafel eten ; ze moeten eenigen tijd afzonderlijk eten en
fijneren kost hebben, juist gelijk zieke menschen. Ze
mogen het niet zelf gereed maken, anders vinden zij er
geen smaak in of ze maken niets afzonderlijk voor hen
gereed. Het moet hen voorgezet worden.
Andere zorgen aan herstellenden
Een herstellende moet zorgen voor regelmatigen
stoelgang en hij moet zich regelmatig wegen om te zien
hoeveel hij vooruitgaat.

XII

Zedelijke Verpleging
Er zijn eenige beschouwingen, die ons zullen helpen
de zieken die ons toevertrouwd zijn, zoo good mogelijk
te verzorgen.
Als wij vader of moeder moeten oppassen, en dat zal
toch vroeg of laat met ieder van ons gebeuren, 't zij dat
zij ziek worden, 't zij dat zij oud worden — de ouderdom
is immers ook een ziekte — laten wij denken aan al wat
zij voor ons gedaan hebben toen wij klein en hulpeloos
of ziek waren. De weldaden, zelfs van onze ouders,
vergeten wij zoo licht. Onze ouders' hebben voor ons
zooveel geleden, gewerkt, gezwoegd, het is toch maar
billijk dat wij hen ook, als zij in nood zijn, helpen en
verzorgen en er is geen grooter nood dan de ziekte.
Een tweede beschouwing die er ons kan toe opwekken ten opzichte van onze zieke ouders onzen plicht te
doen, zelfs wanneer ze heel ilastig zijn, dat is de spijt, de
wroeging die wij zullen voelen als zij zullen cloud zijn, en
wij niet gedaan hebben al wat wij konden om hun smarten te lenigen en draaglijker te maken. Het zal ons wel
eens moeite kosten — zieken zijn soms zoo lastig, zoo
onredelijk — maar God heeft zoo dikwijls gedrukt op
de plichten van de kinderen tegenover hun ouders. Hij
heeff zelfs een bijzondere belooning toegekend aan de
vervulling er van : « Eert vader en moeder, opdat gij
lang moget leven op aarde. 3) .
Een derde beschouwing die ons moet bezielen om
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de zieken met veel geduld te behandelen : « Hoe zou ik
zelf willen verzorgd worden als ik daar zoo ellendig
lag ! » Ons hart zal aan onzen wil het antwoord wel.
geven.
Een vierde, heel bovennatuurlijke besnouwing !'
Onze Lieve Heer heeft gezegd : « Alles -wat gij aan
den minste der mijnen gedaan hebt, het is alsof gii
het aan ntij zelf deedt ! » Als wij dus in onze zieken, de
kranke leclematen van Christus zien, met welke liefde en
zelfopoffering zullen wij ze niet verzorgen.
Ten vijfde, zieken verzorgen is een der zeven werken van barmhartigheid. Welke verdiensten zullen wij
niet vergaren als wij dat waarlijk met een bovennatuurlijk inzicht doen, als wij den kranken Jezus in onze zieken
met de oogen van ons geloof zien, en hen in Zijn Naam
met heel ons hart en met heel onze liefde verzorgen.

Hoe owe zieken uit thristeliik oormunt verzorgd ?
.II/I.III.bII■

Wij zullen voor de zieken niet alleen een lichaamsverpleegster zijn, maar ook een zielsverpleegster. Dikwips is de ziel zoo krank, zoo ellendig als het lichaam.
1) Wij zullen 's morgens al het werk van onzen
dag aan God opdragen voor het welzijn van onze zieken.
Dat zal ons beste gebed zijn ; de tijd zal ons dikwijls
niet toelaten lange gebeden voor onze zieken te doen,
maar die opdracht, 's morgens en in den dag vernieuwd
in elke moeilijke omstandigheid, zal voorzeker het beste
gebed zijn dat wij kunnen doen.
2) Wij zullen den zieke ook 's morgens die. opdracht helpen doen : lange gebeden vermoeien den zieke;
maar hem in den loop van den dag nu en dan die bovennatuurlijke intentie te herinneren door een schietgebed,
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dat zal hem met verdiensten helpen lijden en hem niet
vermoeien. Men mag nochtans den zieke niet lastig vallen, nosh vervelen.
3) Men zal den zieke.dikwips opbeuren, troosten,
moed inspreken ; , dat zal hem goed doen, wanneer hij
voelt dat wij medelijden met hem hebben en belang in
hem stellen.
4) Wanneer de zieken klagen dat zij veel last geven
aan hun omgeving, moeten wij hun zeggen dat zulks de
wil van God is, dat wij allen daarin moeten berusten,
zoowel de zieken zelf als degenen die ze verzorgen moeten, en dat zij ook aan anderen gelegenheid moeten
geven om verdiensten te vergaren. Wij moeten nochtans
zOO te werk gaan 'dat de zieke niet voelt dat hij veel last
veroorzaakt.
5) Als de zieke klaagt of mort, moeten wij hem
aanwakkeren zijn lijden tot een bijzondere intentie op
te dragen, b.v. voor de bekeering van een zondaar, voor
de verlossing van een ziel uit het vagevuur. Die bijzondere intentie zal hem helpen om gemakkelijker te lijden
voor God.
6) Nu en dan als wij stil bij den sluimerenden zieke
zitten, kunnen wij wel eens denken aan de broosheid
van onze natuur, aan de nietigheid van ons leven. Een
kleinigheid is in staat dat lichaam, dat wij zoo koesteren
en vleien, daar machteloos op een smartbed neer te
strekken.
7) Eindelijk moeten wij ons zelf en den zieke aan
de oneindige Wijsheid en Goedheid van de Goddelijke
Voorzienigheid overgeven en er ons - van overtuigen dat
er ons niets overkomt wat God niet toelaat, en dat God
een goede Vader is, die niets zal toelaten dat niet strekt
tot het welzijn van Zijn kinderen.
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Noodzakelipcheld het H. Oliesel op tijd te ontvangen
Dikwijls is men zoo bang den zieke, die in gevaar
ligt, te verwittigen van den ernst van zijn toestand, en
uit al te groote bezorgdheid haalt men den priester , veel
te dikwijls zelfs wanneer de zieke stervend is en
buiten kennis. Die bezorgdheid is Been echte liefde ;
want liefde wil toch zeggen : « Iemands goed
Hadden wij onze zieken waarlijk lief, dan zouden wij
iiveren opdat zij een heiligen dood zouden sterven en de
laatste HH. Sacramenten met veel verdiensten zouden
ontvangen. Moesten wij meer geloof hebben, wij zouden
zoo niet handelen, want onze catechismus zegt ons, dat
de zieken goed op tijd het H. Oliesel moeten ontvangen
1) om niet verstoken te blijven van veel genaden
gedurende hun ziekte ;
2) om in voile bewustzijn van hun toestand de
gelegenheid te hebben een akte van volmaakt berouw
te verwekken over al de zonden van hun leven en een
-voile overgave van hun wil aan den wil van God :
een stervende, zoo voorbereid tot den dood, zal toch
veel meer verdiensten hebben en met veel minder zondenschuld het oordeel van den Goddelijken Rechter
aanhooren ; het is ook de grootste troost voor de familie
te denken dat onze dooden heilig gestorven zijn ; laten
we nooit bang zijn onze zieken goed op tijd te waarschuwen : God helpt ons in de moeilijke omstandigheden
van ons leven met zijn gratien en hier ook is Hij daar
om dien last licht te maken ;
3) het H. Oliesel heipt ook den zieke tot de genezing
als deze hem zalig is. Hier moet men dat niet als een
mirakel verstaan, zegt E. P. Salsmans, maar als een
natuurlijk voorrecht eigen aan dat Sacrament.
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Wanneer het ons moeilijk schijnt den zieke te waarschuwen, moeten wij eenvoudig den priester laten komen. Hij heeft gratien van staat en hij weet hoe hij den
zieke moet aanpakken om hem op de best mogelijke
wijze voor te bereiden.

VOOr het toedienen van de laatste HH. Sacramenten
Als de priester de laatste HH. Sacramenten gaat
toedienen, moet er gereed staan : een tafeltje met een
Witten doek, een staand kruisbeeld, twee kandelaars met
brandende kaarsen, een glas met wijwater en een palm-

P1. 38. — Benoodigdheden voor de berechting.

tak, en een glas water met een lepel om den zieke te
laten drinken, wanneer hij de H. Hostie niet goed kan
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laten doorgaan, en ook voor den priester om zijn vingers te wasschen (Pl. 38, blz. 129).
Daarenboven op een bordje zeven bollekens watten
die, nadat de priester de zalvingen gedaan heeft, onmiddellijk in 't vuur geworpen worden.
Als de zieke de H. Communie ontvangt, moet hij
netjes op een zuiver bed liggen en een schoon doekje of
een servet als communiekleed op zich hebben.
Wanneer hij het H. Oliesel gaat ontvangen, moeten
de ledematen, het hoof d, de handen en de voeten waarop
de heilige zalvingen gedaan worden, vooraf goed gewasschen worden uit eerbied voor het H. Sacrament en
voor den priester.
Al de aanwezigen moeten geknield blijven onder die
eere-ceremonien en vurig voor den zieke bidden.
Hulp aan de stervenden
Men mag nooit handelen of spreken alsof alle hoop
op herstel uitgesloten was. Het zou al te wreed zijn de
hoop op het leven, waaraan de mensch zich tot op het
einde vastklampt, met een woord te vernietigen.
Wanneer de teekens van den dood naderend zijn,
moet de idokter gewaarschuwd worden en moet de omgeving al doen wat mogelijk is om die droeve oogenblikken te verzachten. Er mag nooit over hun laatste
einde gesproken worden, want stervenden zijn soms maar
in schijn onbewust.
Men zal het koude zweet van hoofd en aangezicht
afwisschen, de droge lippen en den mond met koeilen
drank verfrisschen. Er moet stilte heerschen rond een
sterfbed, men zal den stervende een schietgebedeken in
zijn oor fluisteren, b.v. « 0 mijn Jezus, wees niet mijn
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rechter maar mijn Zaligmaker » — « Jezus, Maria, Jozef,
ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn geest « Staat
mij bij in mijn doodstrijd, laat mij in uw heilig gezelschap vreedzaam sterven » « Heer, in uw handen
beveel ik mijn geest » — « Mijn Jezus, barmhartigheid ».

Teekens van den naderenden dood
Alle menschen sterven niet op dezelfde wijze en de
doodstrijd is niet dezelfde bij iedereen. Er zijn er die
stillekens uit de wereld gaan, ze blazen den laatsten
adem uit : men ziet het nauwelijks. Er zijn er die plotseling sterven, soms als niemand er bij staat ; daarom
mag men nooit gevaarlijk zieke menschen alleen laten.
Jonge menschen hebben gewoonlijk een geweldigen
doodstrijd, die uren kan Buren.
De voornaamste teekens van den naderenden dood
zijn het breken van de oogen : de stervende ziet niet
meer ; er komt een dofheid op de oogen : sommigen zijn
zich daarvan bewust. Eindelijk komt de reutel in de keel:
dan is het tijd den stervende een brandende kaars in de
handen tegeven.Men moet dan bij den stervende geknield
blijven en hem een schietgebed in het oor fluisteren, dat
hem zijn leven doet opdragen aan God, b.v. « Heer, dat
uw wil geschiede » — « Mijn God, ik offer U mijn leven
en mijn dood, doe met mij wat Gij wilt ». Inwendig
smeekt men vurig den -Goeden God dat Hij die arme ziel
bij het oordeel zou genadig zijn. Wanneer de doodstrijd
lang duurt, kunnen de aanwezigen den rozenkrans bidden of de « Gebeden der stervenden ».
Dan heeft de stervende nog eenige zware ademhalingen, de adem blijft 'anger weg dan gewoonte ; ein-
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delijk geeft hij den laatsten snik : het hart klopt niet
meer, hij is dood. Voor den mond kan men hem een
spiegel leggen en indien deze niet meer vochtig wordt
is de dood ingetreden. Het lijk wordt stilaan kil en stijf
door het verstijven der spieren. Er is nochtans maar een
stetlig teeken van den dood, dat zijn de echte lijkvlekken
en de. teekens van ontbinding die men op het lijk ontwaart eenige uren na het afsterven.
De dood moet door den dokter vastgesteld worden.

Het lijken
Het lijk wordt uitgekleed, met water gewasschen en
dan terug aangekleed, volgens gewoonte en stand. Een
priester doet men zijn kerkelijk ornaat aan, uit eerbied
voor zijn bediening. Gewoonlijk doet men de vrouwen
een hemd en een zuiver lang slaapkleed aan, de mannen
een wit borsthemd, halsboord en cravate.
Onmiddellijk na den dood moet men de oogen van
den overledene sluiten en gedurende eenigen tijd een
zakdoek binden rond de kin en het hoof d, om den mond
toe te houden ; daartoe kan men ook een kerkboek of
jets antlers ander de kin plaatsen. Ook worden de handen
samengevouwen. De doode wordt dan op een zuiver
bed gelegd, met een was'doek onder hem om het bed
niet
te maken.
Op een tafel naast den doode branden twee kaarsen

tusschen een staand kruisbeeld. Er is ook een glas met
wijwater en een palmtakje, dat gebruikt wordt door de
bezoekende familieleden en vrienden om het lijk te zegenen.
In de kamer mag geen vuur branden om de ontbinding niet te bespoedigen.
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Het lijken bij besmettelijke ziekten
Wanneer de doode aan een besmettelijke ziekte is
gestorven, mag men het lijk niet wasschen ; men moet
het dan wikkelen in een Laken, gedrenkt in een oplossing
van cresoizeep. De kist moet goed dicht zijn en gevuld
met stroo of zagemeel, besprenkeld met het ontsmettingsmiddel, om de vochten die uit het lichaam zullen
vloeien op to slorpen.
De teraardebestelling moet zoo gauw mogelijk
geschieden.

XIII

Zieken-Apostolaat
Tot hell en troost van onze zieken werd er op veel
plaatsen in de steden een ' nieuw werk opgericht : « Het
Zieken-Apostolaat ».
Het past heelemaal in het kader van dit boekje
daarover een woord uitleg te geven. Zouden onze zieken
van den buiten ook niet mogen deelnemen aan die gemeenschap van gebeden en lij den — dat soort gemeenschap der heiligen —H die nu in vele christens middens
ontstaan is ? Zou dat samen bidden en lijden ook voor
onze zieken, die dikwips zoo verlaten zijn, geen geestelijke steun en kracht zijn om met meet moed en geduld
hun lij den als een waar apostolaat te aanvaarden ?
Zouden zij ook niet als offerzielen hun lijden aan God
opdragen tot hun eigen zaligmaking en tot het behoud
van het christelijk geloof op onze dorpen ?
Het Zieken-Apostolaat heeft zijn ontstaan te danken aan een Hollandsch priester, den E. H. Willenborg,
pastoor te Bloemendaal bij Haarlem. Bij gelegenheid
van een Eucharistisch Congres kreeg hij de gedachte
van een triduum voor zieken in te stellen, waarbij deze
naar de Parochiekerk gebracht zouden worden. Hij wilde
het voorbeeld volgen van de eerste christenen, die hun
zieken bij Jezus en de Apostelen brachten om genezing te
bekomen van hun kwalen. De Pastoor dacht met reden :
de zieken worden naar Lourdes ' gebracht, iedereen kan
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echter die kostelijke reis niet doen ; waarom zouden wij
onze zieken niet in de parochiekerk brengen, bij den

Goddelijken Geneesheer in het H. Sacrament, om grootegunsten to bekomen ?
Zoo'n triduum is een driedaagsche oefening, waarbij de zieken naar de kerk gebracht warden om de H..
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Mis bij te wonen, naar de sermoenen te luisteren en
Samen te bidden. Het is een soort retraite voor zieken
en ook voor gezonde menschen, die in vereeniging met
de zieken 1 den zegen van den Heer willen afsmeeken over
hun lijdende broeders en zusters.

P1. 40. — Uitzicht van de kerk bij een zieken-triduum.
(Turnhout, 1928.)

Er werden reeds heel wat triduums voor zieken ingericht. Overal hebben ze veel lijdenden rond het H. Sacrament geschaard en veel bijval genoten bij de geloovigen.
Om de geestdrift te begrij pen van de zieken, die
aan die triduums deelnamen, en den zaligen invloed die
er door uitgeoefend werd op hun gemoed, moet men het
boekje lezen van E. H. M. Van Hoeck, onderpastoor van
0. L. Vrouw-kerk te Antwerpen, de vurige apostel van
het Zieken-Apostolaat in ons land : « Het zaligende lijden ». Dat boekje is te verkrijgen op het Secretariaat
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van het Zieken-Apostolaat : Lijnwaadmarkt, 16, Antwerpen. Het moet in de kamer van al onze zieken te
vinden zijn.

P1 41. — Openluchtlof te Turnhout. — 1928.

Opdat de triduums een blijvenden invloed zouden
uitoefenen op de zieken, kwam het werk van het ZiekenApostolaat tot stand. Het heeft zijn zetel op het Secretariaat, dat door verscheidene middelen een band tracht
daar te stellen tusschen de zieken onder elkaar. Het heeft
overal zijn plaatselijke propagandisten, die de zieken
gaan bezoeken, hun van het Werk spreken en ze aansporen er lid van te worden, hun namen met adres naar
het Secretariaat opzenden, waar zij dan als leden en als
apostelen worden ingeschreven.
Door de inschrijving voelen die ontelbare zieken,
zoo ver van elkander verwijderd, zich innig met elkaar
vereenigd om samen met eenzelfde liefde de smarten
van hun ziekte op te dragen als een groot en voortdu-
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rend offer tot de uitbreiding van het rijk van Christus.
Hierop ontvangt het lid zijn inschrijvingsbewijs met
een dagelijksch gebed om elken morgen het offer van
zijn lijden to vernieuwen.

Ook krijgt het kranke lid een lief kruisje, als kenteeken van het Zieken-Apostolaat. Dat kruisje zal den
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zieke gedurig doen denken aan de leuze van het Apostolaat : « Met Christus ben ik gekruisigd ».
Iedere maand krijgt de zieke een brief van een
vurige kriesterziel, om hem op te beuren en hem te
helpen met verdiensten te lijden.
Om lid te worden van het Zieken-Apostolaat moet
men eenvoudig zijn naam aan het Secretariaat aangeven.
Die toetreding tot het Zieken-Apostolaat is kosteloos. In de onkosten van druksels, briefwisseling, triduums, wordt voorzien door vrijwillige bijdragen van
zieken en gezonde menschen.
Mocht het Werk van het Zieken-Apostolaat ook
bloeien op onzen buiten tot heil van onze dierbare zieken, en mocht het bestuur der boerinnengilde daartoe
zijn beste krachten inspannen ! Al dat lijden zou naar
den schoot van Gods barmhartigheid opstijgen, om in
een rijken zegen van zaligheid over onze dorpen en
over gansch de wereld neer te dalen.

Bijvoegsel
BESMETTELIJKE KINDERVERLAMMING
Sedert enkelen tijd doen zich in sommige streken
van het land gevallen voor van besmettelijke kinderverlamming, of poliomyelitis.
Die gevallen zijn bij ons nog niet bijzonder talrijk,
maar toch vergen ze de voile aandacht van de ouders,
daar de ziekte zich gemakkelijk overzet en reeds heerscht
in Nederland, Denemarken en Duitschland.
Poliomyelitis treft vooral kinderen van 2 tot 4 jaar.
Voornaamste kenteekens van de ziekte
Gedurende de ontwikkelingsperiode van de ziekte
(5 tot 10 dagen) ondergaat de zieke slechts een geva-elen van ongemak en vermoeienis ; hij klaagt van
hoofdpijn en weigert to eten.
Dan verschijnt de koorts. Niet erg bij sommige
kinderen, kan zij onopgemerkt voorbijgaan. Bij anderen
stijgt zij evenwel plots tot 39 of 40 graden en duurt
verschillende dagen ; ze gaat soms vergezeld van keelontsteking of van een hoofdvalling met slijmverkoudheid op ,cle borst, soms ook van verteringsstoornissen
braken of butkloop, of in enkele gevallen verstopping.
De zieken klagen van een gansch bijzondere prikkelbaarheid der huid en van pijnen langs de wervelkolom ; de minste beweging doet zeer.
Deze symptomen verbete'ren na enkele dagen ; dan
voelt de zieke evenwel voortdurend een slappe verlamming der spieren van een of ander lichaamsdeel.
In de gunstige gevallen kan deze lamheid reeds na
ten week verminderen, loch het gebeurt ook dat de
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lamheid bestendig wordt, en zelfs dat de zieke overlijdt.
De besmettelijke poliomyelitis der kinderen wordt
veroorzaakt en verspreid door een ziektekiem, die overvloedig voorkomt in de afscheidingen van den neus, den
mond, de keel, de maag en de Barmen der aangetaste
kinderen.
De ziekte kan zich langs deze kiem overzetten op
hen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking
komen met den zieke of met personen die in aanraking
zijn geweest met den zieke, of met de voorwerpen bevuild door het speeksel, door de slijmerige stoffen verspreid door hoesten of niezen, en door de uitwerpselen.
Nochtans bevinden de oorzaken van besmetting zich
niet alleen bij ide personen die duidelijke kenteekenen
van poliomyelitis dragen.
De onderbroken gevallen, de genezen zieken die
echter drager zijn gebleven van de smetkiem, of degenen die gezond zijn gebleven ondanks den aanslag van
de kiem, kunnen gevaarlijk zijn voor hun omgeving.
Derhalve is het voor, kleine kinderen weinig wenschelijk in aanraking te komen met uiterlijk gezonde,
zelfs volwassen leden van een gezin, waar onlangs een
geval van poliomyelitis is voorgekomen.
Doelmatigste voorbehoedmiddelen
We laten hier de doelmatigste voorbehoedmiddelen
tegen de ziekte volgen.
De kinderen moeten zorgvuldig vermijden in aanraking te komen met door poliomyelitis aangetaste zieken : rechtstreeksche aanraking die hen blootstelt aan
de smetkiem van het speeksel of van de besmette afscheidingen, of onrechtstreeksche aanraking langs de
bevuilde voorwerpen.
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Zoodra de eerste verontrustende kenteekenen bij de
kinderen waargenomen worden, moeten de ouders den
dokter raadplegen, opdat deze de inenting zou kunnen
doen, die de verlamming moet tegenwerken.
De kleine zieken moeten gedurende gansch de ziekte
afgezonderd worden in een kamer, waar alleen de personen belast met de verzorging binnengaan, en zeker
geen andere kinderen.
Al het linnen dat gediend heeft voor de reiniging
van den neus of de keel van de zieken, hun lijnwaad,
enz., moet door langdurig koken in zeepsop, met toevoeging van gewoon sodazout, zorgvuldig ontsmet warden. De voorwerpen als glas, lepel, eetbord, enz., die de
kleine zieken hebben gebruikt, moeten eveneens ontsmet
worden, daar de aansteking door de verteringsorganen
ongetwijfeld een groote rol speelt in de verspreiding van
de sinetkiem.
Bij de uitwerpselen en de urine moet kalkwater
gevoegd worden, vooraleer ze in een put of in de W. C.
worden gegoten.
Wanneer de ziekte haar verloop heeft gehad of
zoodra de zieke naar het hospitaal is gebracht, moet de
ziekenkamer ontsmet worden. Het beddegoed en de vloer
warden met een toplossing van cresolzeepsop gewasschen en de muren met kalk gewit of nieuw behangen.
In de gemeenten of wijken waar gevallen worden
vastgesteld, moeten de kleine kinderen uit de school
blijven, de kindertuinen gesloten worden en het gezondheidstoezicht verscherpt voor de kribben en de raadplegingen voor jonge kinderen. In elk geval moeten de
kinderen, die de ziekte hebben gehad, na hun genezing
ten minste nog zes weken uit de school blijven.
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