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Het zal wel algemeen instemming vinden, dat de
wijze, waarop een patiënt verpleegd wordt van
groot belang is voor het gunstig verloop der ziekte.
Daaromtrent eenige aanwijzingen te geven is het
doel van dit boekje.
Moge dit doel bereikt zijn en het volgende aan
moeders en allen, die zieken in eigen huis verplegen, eenige hulp bieden bij hun dikwijls moeielijke
taak.
Tevens is het mij een behoefte mijn dank te betuigen aan allen, die mij zoo bereidwillig met hun
raadgevingen hebben bijgestaan.

G. D. VIS-DUYVIS.
Utrecht, Maart 1925.

[~::::~::::~:_~~:~l~~~~~~-':::::-'::]
Wanneer het te voorzien is, dat een der huisgenoot
en een ziekbed van eenigen C:uur zal moeten
nooten
doormaken, dan is het noodig de ziekenkamer zóó
in te richten, dat de patiënt er onder de meest gunstige omstandigheden verpleegd zal kunnen worden.
De ziekenkamer moet ruim, licht en zonnig zijn
en de zieke moet zoo min mogelijk last hebben van
't rumoer van de straat. Bij besmettelijke ziekte is
een kamer in een bovengedeelte van het huis het
wenschelijkst met het oog op de afzondering; alle
onnoodige meubelen en kleedjes worden dan uit de
kamer verwijderd.
Daar een ziekenkamer zeer goed geventileerd moet
kunnen worden, is het van groot belang, dat de ramen
zoo wel boven als beneden geopend kunnen worden.
zoowel
Aan dezen eisch zouden eigenlijk alle slaapkamerramen moeten voldoen.
Lancaster-rolgordijnen, liefst van een kleur, die het
licht tempert, bijv. groen of blauwen waschbare
overgordijnen, die weggeschoven kunnen worden, zijn
aan te bevelen.
Geverfde muren, zooals men in de ziekenhuizen
heeft, zal men zelden in een particuliere woning aantreffen. Behangsel is altijd stoffig tenzij het afwaschbaar is. Men denke er aan, dat een druk of schelgekleurd behangselpatroon vermoeiend kan zijn voor
een zieke.
Centrale verwarming is verkieselijk wegens het
ontbreken van stof en geraas; een vulkachel, die gemakkelijk gereguleerd kan worden, voldoet echter ook
zeer goed.
Voor vloerbedekking is zeil of linoleum het beste,
met hier en daar een kleedje, o.a. voor het bed.
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Waar de ruimte het toelaat zijn twee bedden, ten
gerieve van den patiënt, wenschelijk; een ruststoel
of rustbank kan echter best als tweede bed dienst
doen, en is zelfs beter met het oog op het herstellingstijdperk.
Daar het langs een buitenmuur altijd tocht, moet
het bed, dat 't meest gebruikt wordt, met het hoofdeinde tegen een binnenmuur staan; degene, die
den zieke verpleegt, kan dan ook het bed aan beide
zijden bereiken. Zoo mogelijk moet het voeteneinde
naar de kachel gekeerd zijn; de afstralende warmte
kan den zieke dan niet hinderen.
Staat het ledikant dicht bij een deur, dan kan een,
tegen het bed geplaatst voetenkussen beletten, dat
de deur tegen het bed stoot.
Het is aangenaam voor een zieke om zich naar het
licht te kunnen toekeeren, maar het bed moet zoo
geplaatst zijn, dat de patiënt zich ook van het raam
kan afwenden.
Men kieze een houten, of ijzeren ledikant, dat hoog
is; eerstens is het verplegen van een zieke, die in
een laag bed ligt, heel vermoeiend en ten tweede kan
men onder een bed, dat hooge pooten heeft, gemakkelijk dweilen. In ziekenhuizen zijn de ledikanten
zelfs 70 à 75 cM. boven den grond. Men kan elk bed
hoog maken, door onder de vier pooten houten klossen
aan te brengen.
Aanbeveling verdient, voor een ziekte van langen
duur, de twee pooten van het hoofdeÎnde van het
ledikant van wieltjes te voorzien, die naar alle zijden
draaien. Eén persoon kán dan het bed gemakkelijk
verplaatsen door het voeteneinde op te tillen en het
ledikant op de beide wielen te bewegen. Voorziet
men alle pooten van wielen, dan verschuift het te
licht 1). Moet een ledikant voor een zieke worden
1) Vrij gevolgd naar Zr. A. G. v. Hulst, "Het Groene en
Witte Kruis Magazijn", bI. 82.
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aangeschaft, dan doet men goed aan het "Groene
Kruis Jubileumledikant" te denken, daar het zeer
practisch is ingericht zoowel voor den zieke, als
voor degene, die verpleegt ').
Het bed van een zieke moet zacht en warm zijn
en mag niet doorzakken of broeien. Het aangenaamste ligt men op een springveeren matras, waarop
een, liefst driedeelige, kapokmatras. Zoo noodig moet
het bed voorzien worden van een spanzeil; dit is een
stuk hospitaaldoek (ca. 150 cM. lang en 30 cM. breeder dan het bed), dat aan de lange kanten bevestigd
is aan een dunnen stok, die door een zoom is gestoken; hierdoor wordt belet, dat het zeil kreukt. De
stokken worden aan de einden door banden onderlangs de matras verbonden; aangeraden wordt, den
eenen band te eindigen met een gesp, den anderen
met gaatjes, opdat het zeil voor verschillende matrassen bruikbaar zal zijn. Het zeil wordt bedekt
met een molton deken.
Lakens van reformstof zijn vooral voor zieken aan
te bevelen, omdat zij poreus zijn en daardoor minder
broeien dan katoenen lakens. Linnen lakens broeien
niet, maar zijn 's winters koud, 's zomers echter zeer
aangenaam.
Voor zwakke personen, die zich moeielijk kunnen
oprichten, bevestigt men aan het voeteneinde twee
dikke koorden, met lussen als handvatsels aan de
einden (fig. 1).
Voor de ziekenkamer is een kleine verplaatsbare
tafel voldoende. Moet de patiënt langen tijd de maaltijden te bed gebruiken - vooral als overeind zitten
geoorloofd is - dan verdient het gebruik van een
ziekentafel, waarvan het bovenblad naar alle richtingen gedraaid en hooger of lager gesteld kan worden,
1) Zie "Het Groene en het Witte Kruis", 23ste jaargang
No. 1, Januari 1925, bI. 17-19.
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alle aanbeveling. De zieke eet aan zoo'n tafel gemakkelijk en het bed wordt voor vuil worden behoed (fig. 2 en 3). Bij gebrek aan een ziekentafeltje

Fig

I.

Koorden met handvatten voor zieken om zich aan
op te trekken.

kan men zich zeer goed behelpen met een plank.
Deze moet even grooter zijn dan het bed; men bevestigt aan de plank 4 pooten met rolletjes, opdat de
"tafel", als zij niet gebruikt wordt, naar het voeteneinde kan worden geschoven. De pooten moeten
15 c.M. hooger zijn dan het opgemaakte bed.
Een houten rugsteun, die toegeklapt kan worden,
wanneer de zieke weer gaat liggen, is eveneens zeer
aan te bevelen; bij gemis daarvan kan men gebruik
maken van een omgekeerden stoel. Het leunen tegen
kussens alleén is vermoeiend (fig. 4).
Men denke er aan, dat muurkasten vaak vochtig
zijn en het daaruit genomen linnengoed vooral uitgewasemd moet worden. Is er geen muurkast in de
ziekenkamer, dan moet er een kastje zijn voor lijfen linnengoed.
Verder een kamerschut, dat voor het bed gezet kan

Fig.

2.

Tafel voor het bed van een zieke.

)1J

Fig. 3. Ziekentafel in schuine richting als lezenaar.

l. DE ZIEKENKAMER

15

worden tijdens het luchten, en een gemakkelijke
stoel.
De meeste zieken houden er van een klok in hun

Fig 4- Omgekeerde stoel ter vervanging van een rugsteun.

kamer te hebben; deze mag echter niet slaan en moet
zacht tikken.
Is er een electrische schel, dan kan daaraan een

Fig. 5-

Guttapercha warmwaterzak.

koord met peertje verbonden worden, dat met een
veiligheidsspeld aan het laken wordt bevestigd, om
steeds binnen het bereik van den patiënt te zijn. Is
deze er niet, dan geeft men den zieke een z.g.
tafelschel.

16

I. DE ZIEKENKAMER

Verdere benoodigdheden voor de ziekenkamer zijn:
een wand- en koortsthermometerj een kamerpot met
dekselj een ondersteek met eenige flanellen overtrekjes; een urinefleschj een kruik met wollen
kruikenzak. De kruik liefst van tin of blik; een
steenen kruik is spoedig koud, sluit lastig en kan
breken j een tinnen kruik moet boordevol gevuld
worden, anders komen er deuken in. Men heeft ook
gutta-percha zakken, die men als kruik gebruiktj deze
moet men met heet, nièt met kokend water, op een
steenen ondergrond vullen; na gebruik er lucht inblazen en omgekeerd ophangen (fig. 5).
Aan liggende patiënten geeft men een ideaaldrinkglas ; het drinken hieruit is veel gemakkelijker,
dan uit een z.g. schuitje. Voor het gebruik van melk
neemt men liefst een ideaal-drinkbeker van porcelein,
daar een melkglas er altijd min of meer onsmakelijk
uitziet, als het niet in eens wordt uitgedronken.

Fig. 6. Sputumfleschje van Dettweiler.

Voor patiënten, die bij het hoesten opgeven, bestaat een sputumfleschje (van Dettweiler), dat na het
gebruik gesloten kan worden. Men doet er een 3 %
lysoloplossing in, waardoor het opgegevene meteen
gedesinfecteerd wordt. Door het losschroeven van
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den bodem kan het fleschje doorgespoeld en gemakkelijk gereinigd worden (fig. 6).
Bedlegerige patiënten verkiezen dikwijls een sputumbakje met deksel, met een bakje van glas
binnenin (fig. 7).
Voor deze patiënten verdient aanbeveling het
gebruik van een geëmailleerd zakdoekbakje, dat aan

Fig. 7. Sputumbakje met glazen bakje binnenin.

het bed wordt opgehangen; ook zijn kleine zakdoekjes aanbevelenswaard, om dikwijls een schoon
te kunnen geven.
Als de zieke overeind mag zitten, moet er steeds
een doek of Nightingale jakje klaar liggen. Mag het
bed verlaten worden, dan moeten er warme pantoffels
klaar staan.

Onderhoud van de Ziekenkamer
De ziekenkamer mag nooit geveegd, doch moet
dagelijks, maar niet te nat, gedweild worden; hierbij
moet men vooral oppassen niet tegen het bed te
stooten.
Mocht de patiënt verpleegd moeten worden in een
kamer, waar een kleed ligt, dan doet men goed, vóór
het vegen, vochtige theebladeren op het kleed te
Ziekenverpleging 2
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strooien. Beter is het van zelf, indien mogelijk, een
stofzuiger te gebruiken.
Het stof moet, waar dit eenigszins kan, worden
afgenomen met een, uit warm water gewrongen doek;
met een drogen stofdoek worden de stofdeeltjes wel
verplaatst, doch niet wèggenomen. Deurknoppen moeten iederen dag gereinigd worden.
Men vult de kachel op tijden, dat het voor den
zieke niet hinderlijk is. Moet men het onhoorbaar
doen, bijv. bij een ernstigen zieke, dan kan men
stukken anthraciet in papier wikkelen en zoo in de
kachel leggen. Gebruikt men een kolenemmer, dan
moet men dezen, na het vullen, in schuine richting
uit de kamer dragen en eerst dan de brandstof langzaam terug laten vallen.
In het algemeen moet alles wat stof geeft en leven
maakt vermeden worden, en moet al het werk in de
ziekenkamer achter elkaar worden afgemaakt. Het
spreekt van zelf, dat het in een ziekenkamer steeds
ordelijk en gezellig moet zijn, en dat alles, wat overbodig is, verwijderd moet worden.
Men rooke niet in een ziekenkamer!
De meeste zieken hebben graag bloemen en planten
in hun kamer. Bloemen moeten echter niet sterk
geuren en frisch zijn; ook maar eenigszins verlept,
ruiken zij dadelijk onaangenaam.
's Avonds zet men bloemen en planten buiten de
kamer.

Verwarming
De ziekenkamer behoeft niet warm gestookt te worden, tenzij dokter het voorschrijft. Zoolang de zieke
te bed ligt is 50 à 55° F. voldoende. Bij het wasschen,
of als de patiënt op mag zitten, moet de temperatuur
op 60 à 65° F. worden gebracht. Is het buiten zeer
koud, dan moet men de kamer verwarmen tot 65 à 68°
F.; is de zieke zeer zwak, dan verwarmt men iets

1. DE ZIEKENKAMER

19

meer; heeft hij koorts, dan iets minder. Door een
bakje met water op de kachel te zetten, voorkomt
men, vooral bij centrale verwarming, dat de lucht te
droog wordt, wat voor hoestende patiënten zeer
onaangenaam is.
Meestal hebben zieken behoefte aan een kruik (in
een wollen kous of kruikenzak), die men liever met
heet dan met kokend water moet vullen. Men lette
op, of de kruik weggenomen kan worden, want kunstmatige warmte is slechts aangenaam, zoolang zij
noodig is. Ernstige patiënten hebben meestal in den
vroegen morgen, tegen 4 à 5 uur, behoefte aan een
nieuwe kruik.
Aan zieken, die koud zijn, geve men ook een kleine
kruik in de handen; worden voeten én handen verwarmd, dan heeft het lichaam spoediger de gewenschte temperatuur.
Wanneer loopende patiënten gaan rusten, moet
men, zélfs 's zomers bij koel en nat weer, een kruik
in het bed liggen. Bij kinderen legt men de kruik
tusschen de dekens.
Schoon lijf- en beddegoed moet volkomen droog
en warm zijn. Behalve dat vochtig goed onaangenaam voor den zieke is, schaadt het, daar het de vochtafscheiding van de huid verhindert· en het lichaam
voor verwarming van vochtig goed meer warmte moet
afgeven dan bij droog goed. Zulk warmteverlies is
krachtverlies.

Luchtverversching
Niets draagt in zoo hooge mate bij tot herstel van
een zieke, als een doelmatige luchtverversching.
Waar dokter het veroorlooft, geschiedt ventilatie
het beste, door een, bij dag en bij nacht geopend
bovenraam. Slechts wanneer de zieke ontbloot wordt
voor onderzoek, of tijdens het wasschen en als de
patiënt zittend eet, moet het raam tijdelijk gesloten
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worden. 's Zomers kan men het raam flink openen,
's winters en bij stormachtig weer is een geringe
opening voldoende.
Kan, of mag de ziekenkamer niet doorloopend geventileerd worden, dan lucht men op geregelde tijden;
de patiënt wordt dan eerst goed toegedekt, desnoods
met de dekens over het hoofd. Door het kameflSchut
om het bed te plaatsen, wordt de zieke voor den
kouden luchtstroom beschermd.
Bij enkele ziekten, bijv. bij mazelen, roodvonk,
geelzucht, enz. moet het ventileeren met veel voorzorg gebeuren, evenals bij patiënten, die transpireeren en bij het verzorgen van ouden van dagen.
Het spreekt van zelf, dat alles wat de lucht in de
ziekenkamer kan verontreinigen, zoo spoedig mogelijk verwijderd moet worden, als: vuil water, vuil
linnengoed enz. Ook mag er geen linnen worden
uitgewasemd en moet er niets gekookt worden in de
ziekenkamer.
Nadat de patiënt ontlasting gehad heeft, (men
brengt den waterpot dadelijk weg bedekt met een
deksel of een natten doek) moet er natuurlijk flink
geventileerd worden. Carbol of eau de cologne geeft
wel een anderen reuk, maar neemt de vuile bestanddeelen der lucht niet weg.
Ventileeren, door een deur naar de gang te openen,
zonder dat buitenlucht kan toetreden, kan geen luchtverversching genoemd worden.

Licht
Evenals het noodzakelijk is, dat er voor frissche
lucht in de ziekenkamer wordt gezorgd, moeten licht
en zon er vooral niet buitengesloten worden. Er gaat
van het zonlicht een genezende kracht uit, wanneer het door het geopende venster naar binnen
schijnt.
Alleen bij ziekten van het oog en ziekten, die dik-
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wijls met oogontsteking gepaard gaan, zoo als bijv.
mazelen, griep, en, bij volwassenen ook waterpokken
en echte pokken, moet de patiënt in een kamer met
gedempt (liefst rood) licht verpleegd worden, terwijl
men tevens voorzichtig moet zijn met schel kunstlicht. Kunstlicht, dat in de oogen van den patiënt
schijnt, is altijd hinderlijk; het moet daarom steeds
door een kapje afgedekt worden, doch zoo, dat men
den zieke kan waarnemen.
Mag een patiënt lezen, dan moet men zorgen, dat
het licht op het boek valt.
Wanneer een zieke slaapt, zoowel overdag als
's nachts, moet de kamer donker gemaakt worden,
tenzij de patiënt dit niet aangenaam vindt, of de
toestand een voortdurend toezicht vereischt.
Sommige zieken zijn gewend aan een nachtlichtje.

11. THERMOMETERS ENZ.
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Thermometers dienen om den warmtegraad te bepalen. Zij berusten op het verschijnsel dat stoffen
zich door warmte uitzetten. Wordt het kwik in het
glazen bolletje verwarmd, dan stijgt het op in het
glazen buisje, terwijl bij koude het kwik krimpt en
naar het bolletje teruggaat. Men heeft kamer-, baden koorts-thermometers; het verschil bestaat in de
verdeeling en in den vorm.
De verdeeling van den thermometer geschiedt volgens Fahrenheit, Celsius en Reaumur (fig. 8).
Voor kamerthermometer gebruikt men in Holland
meestal de thermometer van Fahrenheit; voor badthermometer die van Celsius of Reaumur en voor
koortsthermometer altijd die van Celsius.
De badthermometer bevindt zich in een houten
omhulsel; dit dient om den thermometer op het water
te doen drijven. De badthermometer moet worden
afgelezen, terwijl het kwikbuisje in het water is;
neemt men den thermometer uit het water, dan
neemt deze de temperatuur aan van de omringende lucht.
De koorts- of maximaalthermometer dient om de
lichaamswarmte te bepalen. Deze thermometer geheel van glas, met een binnenin aangebrachte graadverdeeling, geeft slechts de graden tusschen 35°-42°
Celsius aan, omdat de lichaamswarmte van den
mensch tusschen deze graden in ligt. Hij blijft op
de aangewezen hoogte staan.
Temperatuuropname
Men neemt temperatuur op in den oksel (duur
10 min.), in het rectum of den anus (duur 5 min.) of
in den mond, alleen bij volwassenen (duur 5 min.).

Fig. 8. Thermometer: Reaumur, Celsius, Fahrenheit.
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Voor het gebruik moet men zich vergewissen, dat
de thermometer afgeslagen is.
1. Bij okselopname wordt de oksel voor het aanleggen drooggewreven; het kwikbuisje moet aan alle
kanten met de huid in aanraking zijn, de arm
stevig tegen het lichaam gedrukt en door de hand bij
den elleboog vastgehouden worden.
2. Voor het inbrengen van den thermometer in den
anus wordt het kwikbuisje zeer dun ingevet met
vaseline, of bevochtigd met koud, gekookt water en,
terwijl de patiënt op een der zijden ligt, voorzichtig
zoover ingebracht, dat het kwikbuisje niet meer zichtbaar is.
Tijdens het temperatuuropnemen moet de zieke
zeer stil blijven liggen, daar de thermometer anders
te hoog aanwijst. De temperatuur is hooger na het
gebruik van voedsel en direct na ontlasting; lager,
wanneer de patiënt vermoeid is, o.a. na het wasschen.
3. Bij mondopname wordt het kwikbuisje onder de
tong gelegd en de. mond gedurende 5 min. gesloten
gehouden. Een kwartier voor de mondopname mag
de patiënt geen koud of warm drinken nemen en
men moet opletten, dat hij onderwijl door den neus
ademhaalt.
De normale warmte in den mond is 37° C.; in den
oksel is de temperatuur iets lager, in het rectum
iets hooger. Is ze hooger dan 37.5°, dan spreekt men
van koorts.
De temperatuur wordt dadelijk op een daartoe bestemd lijstje geschreven (fig. 9).
Bij kinderen geschiedt het temperatuuropnemen het
best in den anus. Men legt het kind met het gezicht
naar zich toegekeerd en houdt het met de linkerhand en arm vast; de beentjes worden, zoo noodig,
met den rechterarm in bedwang gehouden; met
de rechterhand brengt men voorzichtig den bevochtigden thermometer in den anus, zoo ver, dat geen
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kwik meer te zien is. Duur der opname 5 minuten.
Na gebruik moet de koortsthermometer, wanneer
hij is afgekoeld, tot 35° C. worden afgeslagen; slaat
Naam:
Datum.
Temperatuur.
4 2'

4'"
4°"
I

I

_39'

_JR'
e---

37"

-

360

35°
34"

Fig. g. Temperatuurlijst.

men hem warm af, dan is er kans, dat het kwik splijt.
Men reinigt den thermometer met een watje in
zeepwater of een desinfectiemiddel gedrenkt en bergt
hem in de huls.

Tellen van polsslag en ademhaling
Is het tellen van het aantal polsslagen en adem-
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halingen voorgeschreven, dan moet men dit doen,
zonder dat het den patiënt onrustig maakt.
Wanneer men den pols goed voelt, wacht men nog
eenige oogenblikken en telt dan, met een horloge met
secondewijzer in de hand. Men moet ook letten op
ev.onregelmatigen, ongelijken, zwakken of krachtigen polsslag en dit aan dokter mededeelen.
Het aantal polsslagen en ademhalingen moet direct
op een daartoe ingericht lijstje genoteerd worden,
met potIooden van verschillende kleur (fig. 10).
Polsslag
per min.
Pasgeborenen 120 à 130
120
Iste levensjaar
Tot 3 à 4 jaar
100
Met 12 jaar
80
Volwassenen
60 à 72

Ademhaling
per min.
35
30
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Urineeren
Patiënten, die veel zweeten, urineeren weinig. Liggende patiënten voelen zelf niet altijd de behoefte
tot urineeren ; men moet dan om de 3 à 4 uur daartoe gelegenheid geven.
Het verdient aanbeveling om, bij ernstige zieken,
den pot, ondersteek of urineflesch 's winters te verwarmen door omspoelen met heet water.
De urine moet gecontroleerd en, bij eventueele afwijking, bewaard worden om dokter hiervan in kennis te stellen. Behalve op den aard der urine moet er
ook op gelet worden, of de patiënt voldoénde urineert.
Is urine-onderzoek noodig, dan bewaart men hiervoor de morgen-urine.

Innemen
De voorgeschreven medicijnen geeft men stipt op
tijd in. Wanneer de patiënt slaapt is het meestal
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beter hem niet voor het innemen te wekken; in
enkele gevallen zal dokter voorschrijven, dat dit wel
moet gebeuren.
Zonder voorschrift mag men geen geneesmiddelen
{lP de nuchtere maag laten innemen.
Men meet de medicijn nauwkeurig af en laat
dadelijk innemen; nooit mag een geneesmiddel bij
den patiënt worden neergezet.
Voor het ingeven moet het étiquet steeds worden
gelezen, om zeker te zijn, dat men de rechte medicijn
in handen heeft.
Geneesmiddelen voor inwendig gebruik hebben een
wit, voor uitwendig gebruik een blauw étiquet. Staat
{lP het étiquet "vergif", zoo moet het in een gesloten
kast bewaard worden (dit vooral met het oog op
kinderen.) Alle medicijnen moeten voor het gebruik
geschud en 's zomers in water gezet worden.
Poeders worden gewoonlijk ingenomen met een
weinig water of melk vermengd of droog op de tong
met een slok water of melk toe, druppels meestal
verdund met water, melk of wijn. Dokter geeft hiervoor aanwijzing. Ouwelcapsules moeten in water of
melk geweekt worden.
Men gebruikt voor het innemen een lepel of medicijnglaasje. Na het gebruik worden lepel of glaasje
goed schoongemaakt en afgedroogd.
15 gram
Een eetlepel houdt ca.
" paplepel
"
"
8
"
" theelepel
"
" 3 à 4
"
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Daar de meeste zieken 's nachts minder goed
slapen dan gezonden en vaak wakker liggen, duurt
de nacht hun lang en is het een verlichting als ae
dag is aangebroken.
Men neemt temperatuur op, laat urineeren, handen
wasschen en mond spoelen. Kussens en dekens worden terechtgelegd en de patiënt doet, indien hij in
bed op mag zitten, een doek of jakje aan. Daarna
het ontbijt
brengt men hem zoo spoedig mogelijk 'het
(fig. 11).

Toedienen van het voedsel
Over den aard van het voedsel en over de te geven
hoeveelheden raadpleegt men dokter, tevens rekening
houdende met den persoonlijken smaak en ook met
den eetlust van den zieke. Aan een koortsen de zieke
met ongestadige temperatuur geve men het voedsel,
zoo mogelijk, wanneer deze laag is.
Daar het gebruiken van voedsel dikwijls van het
grootste belang is, moet men alles vermijden, wat den
etenstrek kan schaden en zorg dragen, dat alle
voedsel op een smakelijke manier, op tijd en op de
juiste temperatuur wordt toegediend. Warm, wat
warm gegeten moet worden en koud, wat koud moet
zijn; men diene het nooit lauw op.
Het kan den eetlust van een zieke schaden, wanneer hij iets van de voedselbereiding ziet, hoort of
ruikt; of wanneer, als hij zal gaan eten, zijn servet,
lepel, vork of het zout vergeten is.
Ook moet men een zieke voor, of gedurende den
maaItijd,
maaltijd, met niets lastig vallen. Hij moet rustig
zijn gang kunnen gaan, vooral geen bezoek ontvan-
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gen, noch iemand met iets bezig zien in de kamer.
(fig. 11).
Men doet goed kleine porties te geven, minder dan

Fig.

II.

Patiënt leunende tegen een rugsteun.

de patiënt vermoedelijk zal willen gebruiken, doch
men zegt, dat er meer is; dikwijls zal de patiënt dan
om meèr vragen.
Het is een veel voorkomend verschijnsel, dat
zieken een gerecht, dat eerst met smaak werd gegeten, een volgenden keer weigeren.
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Van veel gewicht is een doelmatige bereiding van
het voedsel en vooral de noodige afwisseling; de
verteerbaarheid wordt door beide vergroot. Men moet
het eten vooral niet te hartig maken; over het algemeen vindt een zieke iets spoedig te zout.
Men dekt het blad, waarop spijs en drank wordt
binnengebracht, met een servetje, om glijden en daardoor morsen te voorkomen; de rand van het bord
moet steeds schoon blijven. Glazen en kopjes vult
men niet tot den rand en zorgt vooral, dat de voet
droog blijft. Men kan 's winters glazen en kopjes,

Fig. 12. Ziekendrinkbeker " Ideaal"
om liggende te kunnen drinken.
waarin warm drinken geschonken wordt, eerst met
heet water omspoelen; een warm waterbord kan ook
goede diensten doen.
Bij liggende patiënten brengt men het voedsel aan
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hun linkerkant, zij kunnen dan met de rechterhand
eten.
Wanneer men tijd heeft, gaat men rustig bij het
bed zitten, terwijl de zieke eet.
Moet de patiënt gevoerd worden, dan moet elk
hapje op de punt van vork of lepel liggenj men mag
vork noch lepel ver in den mond brengen. Men moet
met aandacht, geduld en zonder haast voeren; altijd
wachten met een nieuw hapje op te scheppen, totdat
men ziet, dat het voorgaande is doorgeslikt.
Heeft men geen idiaaldrinkglas (fig. 12), dan mag
glas of kopje, voor liggende patiënten, slechts voor t
gevuld .zijn; een servetje onder de kin voorkomt
morsen op het lijfgoed. Men schuift zijn linkerarm
onder het kussen en beurt dit, tegelijk met het hoofd,
een weinig op; een patiënt drinkt dan gemakkelijk.
Men laat langzaam drinken en geeft voldoenden tijd
om adem te halen.
Vele patiënten willen gaarne voor en na den maal·
tijd den mond spoelen.
Ledige kopjes, glazen of borden en restjes voedsel
worden zoo spoedig mogelijk uit de ziekenkamer ver·
wijderd.
Niemand mag iets eten of drinken, dat eenigen
tijd in een ziekenkamer heeft gestaan; ook niet, al
heeft de zieke er niets van gebruikt.

Het Wasschen
Ongeveer èen à anderhalf uur na het ontbijt wordt,
als de patiënt wat gerust heeft, alles in orde gemaakt
voor de volledige verzorging van den zieke.
Noodig is, behalve handdoeken, zeep, etc., voldoende
warm en koud water, een warme kruik en het schoone
lijf. en beddegoed. De temperatuur van de kamer
moet 60 à 65° F. zijn. Deuren en vensters worden
gesloten.
Men moet de huiselijke bezigheden zoo regelen,
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dat de huisgenooten niets te vragen hebben, terwijl
men met den patiënt bezig is; men moet volkomen
rustig en geduldig zijn en met een vriendelijk gezicht
helpen.
Tijdens het wasschen mag telkens slechts een klein
deel van het lichaam ontbloot worden om warmteverlies en kouvatten te voorkomen. Onder het te
wasschen gedeelte legt men een dikken handdoek,
opdat het bed niet nat kan worden.
Een ernstige patiënt moet men raden zich geheel
lijdelijk te laten helpen.
Moet een patiënt liggend gewasschen worden en
van kleeren verwisselen, zoo wordt eerst het goed zoo
hoog mogelijk opgeschoven, dan een arm gebogen en
de mouw over den elleboog heengetrokken; vervolgens het split over het hoofd gedaan en de kleeren
langs den anderen arm afgeschoven. Men wascht dan
den halven rug en stuit, nadat men den zieke naar
de eene zijde heeft opgebeurd en een drogen handdoek heeft neergelegd. Daarna wascht men het andere
gedeelte van den rug op dezelfde wijze.
Bij het weer aantrekken der kleedingstukken steekt
de zieke eerst de armen door de mouwen en dan het
hoofd door het split; men kan daarna zonder veel
moeite en inspannig voor den patiënt, de kleedingstukken onder den zieke glad neertrekken, zoodat hij
niet op een plooi komt te liggen.

Haarkammen
Het haarkammen is voor ernstige patiënten zeer
vermoeiend; men moet daarom opletten, of de zieke
het wel achter elkaar verdragen kan.
Bij het kammen moet men eerst de punten goed
uitkammen en dan telkens iets hooger beginnen; met
de linkerhand houdt men het haar stevig vast.
Lang haar vlecht men in twee stijve vlechten, die
Ziekenverpleging 3
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tijdens het wasschen, verbedden of verbinden op het
hoofd vastgestoken worden.

Mondverzorging
Een goede mondverzorging is van groot belang,
daar droge tong en lippen, en beslagen tanden oorzaak kunnen zijn, dat den zieke het voedsel niet
smaakt.
Heeft een patiënt veel beslag op de tong, zoo
reinigt men deze geregeld en voorzichtig met een
watje met boorwater; droge, gebarsten lippen penseelt men met glycerine (ev. borax- of boorzuurglycerine.)
Doorliggen
Bij een langdurige ziekte bestaat altijd gevaar voor
doorliggen. Meestal is doorliggen het gevolg van verwaarloozing. Doorliggen kan worden voorkomen door
uiterste zindelijkheid; door de teere plaatsen van het
lichaam (de stuit, heupen, knieën, hielen, enkels, ellebogen en het hoofd) te verzorgen; door den zieke, zoo
mogelijk, dikwijls van houding te doen veranderen
en er vooral op te letten, dat de patiënt niet op een
plooi van het laken of nachtkleed en nooit op
kruimels ligt.
Het eerst vertoon en de stuit en, bij op den rug
liggende patiënten, de ellebogen en de hielen een
roodheid der huid, die aan doorliggen voorafgaat.
Daar de huid uiterst zindelijk gehouden moet worden, is tweemaal per dag wasschen met lauw water
en zuivere (liefst medicinale) zeep aan te bevelen;
men moet vooral goed, doch voorzichtig afdrogen;
nog beter is afbetten. Daarna worden de plaatsen,
waarvoor dit noodig is, met de hand ingewreven met
eenige druppels kampferspiritus, of verdund citroensap, waarna men ruim inpoedert met talk, oppassend,
dat er zich geen klontertjes vormen; of men meent
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versch eiwit of collodium, dat men er met een penseel
oplegt. Ook wordt aanbevolen koele compressen van
koud gekookt water op de roode plekken te leggen,
of lapjes met vaseline. Het beste is, telkens iets
anders te doen. De behandeling geschiedt 2 X daags.
Een windkussen zoo opgeblazen, dat men, met
twee uitgestrekte handen er op drukkend, nog juist
de onderlaag voelt, kan goeden dienst bewijzen, daar
het de stuit tijdelijk van den druk van het lichaam
ontlast.
Bij ziekten van langen duur geeft het gebruik van
een waterbed soms groote verlichting. Aangenamer
nog ligt een patiënt op een rubbermatras, die gemaakt wordt van het materiaal, waaruit men gummisponsen vervaardigt; men overdekt deze met hospitaallinnen.

Lijf- en beddegoed
Door de huid van zieken worden meer schadelijke stoffen afgescheiden, dan door de huid van gezonde menschen; daarom is voor zieken een goede
huidverzorging en veel schoon lijf- en beddegoed
noodzakeli jk.
Moet de patiënt na wasschen, of baden dezelfde
kleedingstukken weer aan hebben, dan moeten deze
gedroogd worden, terwijl men met den zieke bezig
is. Gebruikt lijfgoed is altijd eenigszins vochtig.
In lakens en beddegoed komt ook een gedeelte der
schadelijke stoffen die een zieke afscheidt. Kan men
niet iederen dag schoon beddegoed geven, dan verdient het aanbeveling, van alles twee stel in gebruik
te hebben en het laatstgebruikte steeds te laten
luchten, - 't liefst in de zon!
Het Bed
Het bed van een zieke moet zorgvuldig opgemaakt
worden. Men moet de matras iederen dag omkeeren,

36

III. DE VERZORGING DER ZIEKEN

de ondersprei zonder plooien leggen en de kussens
flink opschudden. Lakens en dekens moet men
vooral goed instoppen; een slordig opgemaakt bed
ligt ongemakkelijk en ziet er onbehagelijk uit. Bij
op den rug liggende zieken moet men de dekens bij
de voeten een weinig optrekken, daar te strakke
dekens vermoeiend zijn voor den patiënt.
In een pas opgemaakt bed legt men voor een zieke
altijd een of twee kruiken.

Verbedden
Een patiënt, die naar een ander bed, of een ruststoel gedragen moet worden, slaat de armen om den
hals van degene, die verpleegt; deze houdt den eenen
arm onder de schouderbladen, den anderen onder het
kruis van den zieke, die de beenen slap moet laten
hangen.
't Beste wordt een zieke door één persoon gedragen, doch bij zware personen, kraamvrouwen, of
patiënten met verwondingen, moet een tweede persoon aanwezig zijn, om de beenen bij de knieën te
steunen.
Indien er geen gelegenheid is om den zieke op een
ander bed of divan te plaatsen, tijdens het verschoonen van het bed, zoo kan dit toch wel geschieden zonder de patiënt meer te vermoeien dan geoorloofd is.
Men legt den zieke voorzichtig op zijn zijde, het
kussen mee verplaatsende en legt deken en bovenlaken los over den patiënt heen. Het gedeelte van
het onderlaken, waar de patiënt niet op ligt, wordt
naar hem toe opgerold, het schoone vooraf uitgewasemde, opgerolde laken op de matras gelegd, ingestopt, en aan den kant van den zieke los neergelegd.
Ligt het laken goed glad, dan wordt de zieke over
het vuile en scnoone goed voorzkbtig verplaatst
op de andere zijde; het vuile linnen wordt wegge-

III. DE VERZORGING DER ZIEKEN

37

nomen en het schoone laken over de matras uitgerold en ingestopt. Wanneer de zieke weer gemakkelijk ligt, wordt een schoon bovenlaken gegeven, de dekens terechtgelegd, het kussen opgeschud en een kruik in het bed gelegd.

Het Bad
Wordt in een woning, waar een badkamer aanwezig is, door dokter een bad voorgeschreven, dan
moet men daarbij uiterst voorzichtig te werk gaan.
De temperatuur van de badkamer moet 60 à 65° F.
zijn en de badkuip met water van -+- 90 0 F. (35 0 c.)
worden gevuld - tenzij dokter een ander voorschrift
geeft; warm en koud water moet met de hand goèd
dooreengemengd worden en de thermometer daarna,
met het kwikbuisje in het water, worden afgelezen.
Het schoone en uitgewasemde lijfgoed moet klaar
liggen.
Grenst de badkamer niet aan de ziekenkamer, dan
moet er op gelet worden, dat de patiënt geen kou
kan vatten, terwijl hij zich naar de badkamer begeeft; alle deuren en vensters op de gang moeten
gesloten zijn.
Voor de patiënt gebaad wordt, legt men een heete
kruik in het bed, dat hij verlaat en slaat de dekens
toe, opdat de bedwarmte behouden blijft; de zieke
moet na het bad zoo spoedig mogelijk weer warm
worden.
De patiënt wordt in een deken, of warm kleedingstuk naar de badkamer geleid en daar vlug, doch
zonder overhaasting, geholpen.
Het bad moet zoo kort mogelijk van duur zijn;
blijft de patiënt te lang in het bad, dan werkt het
verzwakkend.
Daarna leidt men den patiënt weer met alle voorzorg naar de slaapkamer, brengt hem dadelijk in bed,
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stopt hem goed toe en geeft hem, zoo gewenscht,
tijdelijk een extra deken.
Waar geen badkamer aanwezig is, wordt de patiënt
met de meeste zorg gewasschen.
Na het wasschen, of baden moet de zieke iets
warms gebruiken en zoo mogelijk een poos alleen
gelaten worden om te rusten, alvorens de ziekenkamer in orde gemaakt wordt.
Deze rust is des te heilzamer, daar zieken, hoewel
vermoeid, zich toch zeer verlicht en behagelijk gevoelen, nadat zij zorgvuldig gewasschen en afgedroogd en van schoon linnengoed voorzien zijn. Door
het wegnemen der vuile stoffen zijn de levenskrachten opgewekt.
Verzorging gedurende den dag
Men doet goed van tijd tot tijd na te gaan, door
den patiënt aan handen of voeten te voelen, of er
neiging tot verkoeling bestaat; in dat geval geeft
men een nieuwe kruik en een glas warme melk, of
een kop thee of caoao.
Is een zieke in bed afgezakt, dan brengt men de
armen onder de schouderbladen en het kruis van den
patiënt en schuift hem, al of niet met zijn medewerking, weer hooger op het kussen, in gemakkelijker houding.
Veel verlichting kan den zieke gegeven worden
door het goed benutten van eenige kleine kussentjes,
om hoofd en hals, den rug, een elleboog of de kuiten
te steunen; voor 't laatste legt men een kussentje
onder de knieën. Bij zijligging kan een langwerpig
kussentje, tusschen de knieën gelegd, in staat stellen,
langer in dezelfde houding te blijven liggen.
Het eens rechttrekken van de lakens, vooral van
het onderlaken, vinden de meeste zieken zeer aangenaam.
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Bij zeer woelige patiënten kan men het onderlaken
op zijn plaats houden door aan de vier hoeken een
knoop te leggen en dan het laken om de matras te
slaan.
Een doortreklaken - d.i. een in de lengte dubbelgevouwen, dwars over het bed gelegd extra laken,
dat aan de uiteinden wordt opgerold en stijf wordt
ingestopt tusschen bedrand en matras - kan, bij geringe bevuiling, of bij warm weer, goede diensten
bewijzen. De patiënt kan, met weinig moeite,
telkens op een schoon, koel gedeelte van het doortreklaken komen te liggen, als één persoon de zieke
een weinig optilt en een ander het laken wat onder
hem doortrekt. Dit vermoeit den zieke veel minder
dan het verbedden.

Verzorging vóór de nacht
Een zieke moet tijdig gaan slapen, want tot middernacht neemt de sterkte van het licht af, na middernacht weer toe - en licht maakt den patiënt onrustig.
Slechts wanneer oogen en zenuwen volkomen rust
hebben, kan de slaap diep en vast zijn.
De zieke mag, kort voordat hij gaat slapen, geen
zwaren maaltijd gebruiken, daar hij dan kans heeft
op onrustig sl~pen en droomen.
Wanneer het bed niet geheel opnieuw wordt opgemaakt, moet het goèd terechtgelegd wordenj de
kussens verwisselt men, of schudt ze goed op. Kruimels veegt men zorgvuldig weg.
Nadat de zieke geürineerd heeft, de handen gewasschen zijn en de mond gespoeld is, wat vlug
achter elkaar en zonder veel praten gebeuren moet,
wordt hij terechtgelegd en alles nog eens even gecontroleerd. Er mag geen mam klepperenjde deur
moet goed aangetrokken worden, zoodat ze niet uit
het slot kan springen, enz. De zieke moet het veilige
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gevoel hebben, dat niets van buiten af hem meer
kan storen.
Wordt een zieke in zijn eersten slaap gestoord, dan
is het inslapen daarna dikwijls heel moeielijk. Is hij
door de stoornis geschrikt, dan kan het drinken van
een glas water en eenige diepe ademhalingen, hem
weer rust geven.
Voor sommige zieken, die moeielijk inslapen, helpt
het drinken van een glas warme melk, of suikerwater, of het eten van een paar biscuits; dit geeft
een kleine afleiding en werkt daardoor kalmeerend.

Waken
Vereischt de toestand van den zieke, dat er gewaakt moet worden, dan is het voor den patiënt het
rustigst, wanneer degene, die waakt, in een aangrenzend vertrek kan zitten. Is dit niet mogelijk, omdat
er voortdurend toezicht noodig is, dan moet het licht
met een schermpje afgedekt worden, terwijl het toch
voldoende licht moet zijn, om den zieke gade te
kunnen slaan.
De bezigheid, die men verricht, terwijl men waakt,
mag voor den zieke in geen enkel opzicht hinderlijk zijn.
De huisgenooten zullen er van zelf wel aan denken,
dat degene, die waakt, ook goed verzorgd moet worden. Door iets te gebruiken gedurende het waken
voelt men zich niet alleen krachtiger, maar wordt ook
voorkomen, dat men door slaap wordt overmand.
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Mag de patiënt opzitten, dan moet de kamer op
temperatuur gebracht worden; warme pantoffels,

Fig. 13. Ziekenjakje, hetwelk Florence Nightingale,
pionierster der ziekenverpleging, voor haar soldaten
maakte in den Krimoorlog 1853-I856.

een warm kleedingstuk en een plaid om over de
knieën te leggen moeten bij de hand zijn. Ook moet
een gemakkelijke stoel klaar staan (fig. 13).
Vóór het opzitten laat men den patiënt eerst iets
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gebruiken, daar de zieke anders licht onpasselijk
wordt.
Vooral de eerste keeren mag de patiënt niet veel
praten, noch zich vermoeien of opwinden. Bezoek
laat men dan ook liefst niet toe. Ook lezen is soms te
inspannend.
Tevens moet men opletten, hoe de patiënt het opzitten verdraagt; zijn bijv. de handen eenigszins koud
geworden, dan heeft het opzitten reeds te lang
geduurd.
Evenals gedurende het opzitten moet men den
patiënt bij de eerste loopoefeningen goed waarnemen,
en opletten, of hij ook bleek wordt, waarop flauw
vallen zou kunnen volgen.
Valt een patiënt flauw, dan legt men hem horizontaal op bed of ligstoel, desnoods op den grond, maakt
de kleeding los, zorgt voor frissche lucht en sprenkelt
koud water op polsen en slapen. De dichtgeknepen
vuisten moet men niet openmaken. Dadelijk dokter
laten halen. Voelt de patiënt zich weer geheel wel,
dan laat men hem nog ca. 10 min. goed toegedekt,
in dezelfde houding liggen, om herhaling te voorkomen.
Ziet een patiënt wit, zoo moet men het hoofd laàg
leggen, het kussen wegnemen; krijgt een zieke een
roMe kleur, dan moet het hoofd hoog gelegd
worden.
Plotselinge heftige benauwdheden, waaraan hartlijders blootstaan, kan men verlichten door het hoofd
te steunen, handen en polsen in warm water te houden
en een kouden doek op het hart te leggen. Men moet
den patiënt vooral zoo neerleggen of laten
zitten, dat het ademhalen den zieke zoo min mogelijk
bezwaart. Men laat den patiënt, zoo mogelijk, een
opwekkenden drank, bijv. een kop koffie drinken.
Dadelijk dokter waarschuwen.
Het herstellingstijdperk heeft eigenaardige moeie-
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lijkheden. De patiënt voelt de krachten toenemen en
wil meestal meer doen dan goed voor hem is; men
moet, zonder het zelfvertrouwen van den patiënt te
schaden, er voor waken, dat hij zijn krachten niet
overschat.
Een ligstoel, die het vermoeiende aan- en uitkleeden, althans in het begin, overbodig maakt, is in dezen
tijd van groot nut.

Bezoek
Het is een moeielijke taak voor degene, die een
zieke verzorgt, om de quaestie van "het bezoek" te
regelen. Hartelijke belangstelling van familie en
vrienden is voor den zieke even noodig als goede
verzorging. Maar ook kan een bezoek meer kwaad
dan goed doen. Niemand mag daarom ooit beleedigd
zijn, als het bezoek niet wordt toegestaan.
Het zou wenschelijk zijn, dat ieder, die een zieke
gaat bezoeken zich van te voren den tijd gunde, om
zich in den toestand van den patiënt in te denken;
ook moet men geen haast hebben en de eigen zorgen
tijdelijk op zijde kunnen zetten. Zieken zijn uiterst
gevoelig voor stemmingen en als men hier niet aan
denkt, dan is er veel kans, dat het bezoek geen bevrediging schenkt, den zieke ontstemt en dus schade
berokkent. Soms doet men veel beter een hartelijk
briefje te schrijven.
Wordt men tot den zieke toegelaten, dan moet men
zich voornemen slechts kort te blijven. Men brenge,
zoo mogelijk, een kleinigheid mee; liefst iets van
geringe geldswaarde, maar waaraan te bespeuren valt,
dat' men zich moeite gegeven heeft iets uit te zoeken,
dat werkelijk genoegen geven kan.
Na de begroeting moet men niet aan het hoofdeinde van het bed blijven staan, maar op een stoel
aan het voeteneinde gaan zitten; nooit op den bedrand; ook niet aan 't hoofdeinde, omdat de patiënt
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dan het hoofd moet omwenden, om met den bezoeker
te praten.
Daar het vermoeiend voor een zieke is om in 't
licht te kijken, moet men zorgen, zoo te gaan zitten,
dat dit niet noodig is.
Men spreke rustig, met zachte duidelijke stem; de
zieke moet vooral .niet den indruk krijgen, dat hij
het gesprek moet gaande houden.
Wil de zieke van zijn toestand vertellen, dan
luistert men natuurlijk met belangstelling; vervalt
hij echter in zelfbeklag en uitweidingen, dan doet
men beter het gesprek tactvol een andere wending te
geven.
Men moet nooit met den zieke over zijn geneesheer praten en ook liefst niet over andere zieken.
Sommige patiënten houden er van voorgelezen te
worden, bijv. uit de courant. Gewoonlijk doet men
een zieke echter meer genoegen met hem iets vroolijks te vertellen.
Er moeten geen twee, of meer bezoekers bij een
zieke worden toegelaten; het kijken van den een
naar den ander vermoeit en het denken aan de verschillende belangen der bezoekers kan oorzaak zijn,
dat de zieke te veel praat en zich inspant. Zeer vermoeiend is het voor den patiënt, wanneer bezoekers
te zamen een gesprek voeren.
Wie tactvol is, bemerkt wel, of de patiënt met het
bezoek eenigen tijd alleen gelaten wil worden en
indien de toestand van den zieke het toelaat, zal
men zich terugtrekken.
Blijft een bezoek te lang, of vreest men, dat het
den patiënt te veel vermoeit, dan is men verplicht
vriendelijk tot vertrekken aan te manen.
De bezoeker moet kort en rustig afscheid nemen
en een indruk van gezondheid, levenskracht en opgewektheid achterlaten.

r----~:;~;~~;~~~~~--I
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Is het verplegen van zieken een moeielijke taak,
ook het ziek-zijn is een kunst!
Er zijn dan ook sympathieke en onsympathieke
zieken. Er zijn er, die het degene, die verpleegt, heel
moeielijk maken en huisgenooten en vrienden vervelen met verhalen over hun kwalen; zieken, die
onnoodig kermen en jammeren en de zorg nog vermeerderen, die de ziekte reeds aan de huisgenooten
geeft.
Maar er zijn ook zieken, die een beschaming zijn
voor gezonden en van wie een zegenende invloed
uitgaat; zieken, die dankbaar zijn voor iedere kleine
attentie en nog meeleven in vreugde en leed van
anderen. Zulke zieken te verplegen is een genot.
Doch gewoonlijk komen bij het verzorgen van
zieken toegevendheid en zelfverloochening meer dan
ooit te pas, want tal van patiënten zijn verdrietig of
ontevreden gestemd en 't is dan moeielijk steeds
geduldig en opgeruimd te blijven. Ook schijnt het,
alsof elk hunner zintuigen dubbel gevoelig is geworden. Zoo hooren zij bijv. veel scherper dan gezonde menschen en de zwakte van het hoofd maakt
al wat naar leven of gedreun zweemt, bijna ondragelijk voor hen. Ook kan o.a. een èven te fel licht, of
een gordijn, dat èven scheef hangt, of een geurtje
een zieke zeer hinderen. Toch zal de patiënt dat
dikwijls uit erkentelijkheid niet kenbaar maken,
hoewel deze kleinigheden, die nietigheden schijnen
voor gezonden, voor den zieke van groot belang
zijn.
Vele zieken worden dan ook materieel uitstekend
verzorgd en lijden toch door een moeielijk te omschrijven ongevoeligheid van hun omgeving, meer
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speciaal van degene, die hen verpleegt. Daarom moet
deze trachten te raden, bijv. uit het pijnlijk vertrekken van het gelaat, of de patiënt ergens last van
heeft; men zal dan dikwijls gemakkelijk verlichting
kunnen geven!
Dat al het vermoeiende werk aan de verpleging
verbonden en het hierboven genoemde een groote
toewijding vorderen, behoeft wel geen betoog.
Mogen daarom deze kleine wenken er toe bijdragen om degene, die verpleegt, de taak te verlichten!
Alles wat de patiënt zelf doen kán, moet men hem,
indien hij dit wenscht, zelf laten doen; actieve personen lijden, door hun hulpbehoevendheid, die men
hen dus zoo min mogelijk moet laten gevoelen.
De voorwerpen, die telkens noodig zijn, (bijv. het
glas, de bril enz.,) en welke de patiënt gewoonlijk
neerzet, of legt, zooals het hem 't gemakkelijkst is,
moet men zoo min mogelijk verplaatsen.
Laat een patiënt nooit genoodzaakt zijn een verzoek
of boodschap te herhalen. Bedenk, dat zieken zoo afhankelijk zijn. Doe dadelijk wat er gevraagd wordt, of
bereid den zieke er op voor, hoeveel tijd het zal
nemen, om hem het gevraagde te kunnen verschaffen; onnoodig wachten maakt ongeduldig en verdrietig en duurt voor zieken dubbel zoo lang als voor gezonden.
Fluister nooit in een ziekenkamer en houd ook
geen lange gesprekken in een aangrenzend vertrek,
of in de gang. Moet er iets gezegd worden, dat de
zieke niet mag weten, doe het dan buiten het bereik
van zijn gehoor.
Onzekerheid, vrees of angst doen een zieke meer
kwaad, dan eenige inspanning zou kunnen doen; bevrijd hem dus, zoo spoedig mogelijk, van alles wat
hem onrust geeft.
Is er twijfel of onzekerheid in uw eigen gemoed,
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onverschillig of het om groote of kleine dingen gaat,
beheersch u dan en deel het den zieke niet mee.
Patiënten vreezen niets· zoozeer als besluiteloosheid; zij verzamelen dan liever al hun krachten en
nemen zelf een besluit.
Laat 't in de ziekenkamer nooit merken, als ge ongerust zijt; tracht ook dan steeds opgewekt te blijven.
Ontneem den zieke nooit het vertrouwen in zijn
dokter; hij heeft dit vertrouwen zoo hoog noodig
om te kunnen doen en laten, wat de geneesheer heeft
voorgeschreven.
Zwakke en ziek~ personen vertellen soms dingen
aan degene, die hen verpleegt, welke zij in normale
omstandigheden zeker zouden verzwijgen. Toon dan
belangstelling, maar &preek zelf niet veel; prikkel
niet door tegenspraak; vergeet wat de patiënt heeft
meegedeeld en spreek er nooit met anderen over.
Wees niet ',·erbal.:l.:d, dat een patiënt, die niet staan,
zelfs niet zitten kan, wel eenige passen kan loopen.
Houd een patiënt, die loopt nooit staande, spreek
niet tot hem als gij hem vergezelt, of steunt.
Spreek nooit tot een zwakke, wanneer gij u achter
hem bevindt, of wanneer gij op een afstand van hem
staat en evenmin als hij bezig is, iets te doen.
De officieele beleefdheid van dienstboden maakt
het zwakken personen in deze opzichten zoo gemakkelijk, zoodat velen, zonder zich rekenschap te geven
waarom, het liefst dienstboden om zich heen hebben.
Wees op uw kleeding en op uw lichaam en vooral
op uw handen uiterst zindelijk.
Wees eenvoudig en vastberaden bij alles, wat gij
doet.
Noodeloos, hoewel licht gedruisch hindert een zieke
meer, dan noodzakelijk, hoewel veel harder geluid;
vermijd daarom alle onnoodige drukte en omslag.
Draag geen krakend schoeisel.
Loop niet hard een trap op en af.
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Zingen of neuriën kan soms hinderlijk zijn.
Waak tegen slechte gewoonten als: wippen op een
stoel; trommelen tegen het een of ander voorwerp;
spelen met de vingers, of met den horlogeketting;
luid of druk praten of lachen.
Een zeer zwakke patiënt kan zelfs last hebben van
het bewegen uwer vingers bij een handwerk, van het
omslaan van de bladen van uw boek, of van het
krassen van uw pen. Als een ernstige zieke slaapt,
moeten zelfs die geluiden vermeden worden.
Als gij tijd hebt, ga dan rustig bij den patiënt
zitten met een of ander werkje, dat gij kalm kunt
doen. Doet gij niets, dan heeft de zieke onwillekeurig het gevoel, dat hij u moet bezighouden.
Vertel uw patiënt, liefst eenigen tijd vooraf, wanneer gij u zult moeten verwijderen en wanneer gij
weer terug zult zijn; of 't voor een dag, voor een
uur, of slechts voor tien minuten is. Zet eerst alles,
wat de zieke noodig kan hebben in zijn onmiddellijke
nabijheid, als: de bel, zakdoek, water, boek, bril enz.
Zorg, dat de zieke u zoo min mogelijk mist en geef,
bij langere afwezigheid, nauwkeurige inlichtingen aan
uw plaatsvervangster, ook wat bezoek enz. betreft.
Vele moeilijkheden, die zich bij het verzorgen van
zieken kunnen voordoen, zijn ongetwijfeld in het
bovenstaande niet genoemd; wie een gezond verstand,
een warm hart, innerlijke beschaving en algeheele
toewijding bezit, zal zeker in alle omstandigheden
den rechten weg wel weten te vinden. Dan is het
verzorgen van zieken een bron van genot en van
innerlijke voldoening.

:···~;:···;~~···~~~·~~··~~·~·~···~~~~~~··~~~~···I.
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Hoewel, zooals vanzèlf spreekt, de behandelende
geneesheer bij elke ongesteldheid het diëet zal
regelen, volgen hier enkele aanwijzingen van algemeenen aard, die de keuze van voedsel en dranken
voor zieken kunnen vergemakkelijken. 1 )
Koortsende zieken hebben gewoonlijk meer dorst
dan eetlust. Aanbevolen wordt dan: Vruchtensap
met water of spuitwater. (verwarmt men een citroen
voor het uitpersen, dan krijgt men er meer sap
uit.)
Wijn met water (suiker naar smaak).
Zeer goed helpt bij dorst het drinken van warm
of lauw water bij kleine slokjes (vooral als de maag
weinig verdragen kan).
Slappe thee (ca. 3 min. getrokken, zonder suiker
of melk).
Verdunde zoete melk.
Karnemelk.
Zure room.
Dikke melk (deze verkrijgt men 's winters door
f glas karnemelk te vermengen met dezelfde hoeveelheid kokende, zoete melk; als 't koud is geworden
de melk klutsen).
Amandelmelk G L. melk koken met 2 zoete en 2
bittere amandelen, die van het schilletje ontdaan en
fijngewreven zijn; daarna de drank zeven).
Vruchtenmelk (men wrijft aardbeien, frambozen,
1) Als receptenboek voor het klaarmaken van dranken en
voedsel voor patiënten wordt aanbevolen: "Ziekenvoedselrecepten", bestemd voor Geneesheeren, Huisvrouwen en
Verple')gsters, bewerkt door A. Romkes-Nijhoff. (Hierbij
eenige recepten daaruit, vrij gevolgd).

Ziekenverpleging 4
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of pruimen door een paardenharen zeef, vult hiermee
een glas tot i en voegt er koude, gekookte melk
en een weinig suiker aan toe).
Verder melksoep ; groentesoep.
Beschuit met bessensap (een beschuit overgiet men
ruim met kokende bessensap, suiker naar smaak;
men dient het koud voor).
Geroosterd brood met citroen- of vruchtensap. (Op
geroosterd broocl. doet men suiker met citroensap en
giet daarop wat kokend water; koud voordienen).
Keert de eetlust terug, dan geeft men melk, beschuit, geroosterd brood, griesmeel, maïzena, havermout, karnemelksche brij en ook zacht gekookt wit
vleesch en kalfssoep.
DRANKEN, DIE DE INGEWANDEN NIET PRIKKELEN

Indien een der volgende dranken den patiënt koud
gegeven wordt, doet men goed deze, met een houten
lepel in een steenen kom, eenigen tijd te kloppen in
koele zuivere lucht de drank wordt daardoor
luchtiger.

Water met eiwit
Knip met een gereinigde, vernikkelde schaar het
rauwe eiwit eenige malen door, totdat het niet meer
aan elkaar hangt. Voeg hierbij al roerende 1 d.L.
koud water en giet het door een schoonen doek.
Of: eiwit stijfkloppen, laten uitlekken, door een
schoonen doek gieten en vermengen met 1 dL. koud
water.
Naar voorschrift van den dokter kan deze drank
door verschillende toevoegsels smakelijk worden,
door hem te vermengen bijv. met suiker (saccharine
voor suikerzieken), citroensap, aardbeiensap, frambozensap, bessensap, kersensap, boschbessensap,
bramensap, sinaasappelsap enz.
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Deze vruchtensappen verkrijgt men door versche
vruchten uit te persen. In huishoudwinkels verkoopt men voor dit doel linnen zakjes, waar de
vruchten ingedaan worden; men perst er dan het
sap uit door er een bijgevoegden houten ring over
heen en weer te trekken.

Water met eierdooier
Voeg 1 dL. koud water onder voortdurend roeren
bij den eierdooier en maak dezen drank naar voorschrift op de een of andere wijze smakelijk.

Rijstwater
Laat 50 gram, vooraf gewasschen rijst (één eetlepel) met 1 dL. water in een open pannetje zoolang koken tot de helft van het water verkookt is
(ca. 20 min.). Is het te veel verkookt, dan vult men
het met gekookt water tot t L. aan. Giet het daarna
door een schoon en doek of fijne zeef. Maak het
smakelijk met het een of andere vruchtensap en
geef het warm of koud, naar dokter's raad.

Gortwater
Week 100 gr. (twee eetlepels) gort in 1 L. water,
gedurende 4 uur, zet de gort op met dit water en
laat het op een klein vuur één uur zacht koken.
Zeef den drank en maak hem met een toevoegsel
smakelijk.

Arrowroot als drank
Kook 7! dL. water, giet hierin voorzichtig 40 gr.
met water aangemengde arrowroot en laat dit 10
min. zacht doorkoken. Maak het smakelijk met
sinaasappel- of citroensap naar voorschrift. Ook kan
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men bij iedere
dooier voegen.

2i dL. van dezen drank een eier-

Sago of tapiocawater
Zet 40 gr., in lauw water gewasschen parelsago of
tapiocakorrels op met 1i L. koud water, kook het 2 uur
op een zacht vuur en giet den drank door een fijne
zeef. Maak het naar behoefte en voorschrift smakelijk.

Sago- of tapioca water met appels
Bereid dezen drank als in het vorige recept, maar
kook 250 gr. geschilde, aan stukjes gesneden, appels
mee en een klein stukje citroenschil. Zeef den drank
en voeg er een weinig suiker aan toe.

Havermoutwater
Kook 20 gr. havermout met 1 L. koud water !
uur en giet den drank door een zeef. Voeg er naar
voorschrift van den dokter citroen- of ander vruchtensap en suiker aan toe.

Broodwater
Rooster 80 gr., in reepjes gesneden wittebrood in
een koekepan goudgeel, leg het met een weinig
zout in een kom en overgiet het met 1 L. kokend
water. Giet het broodwater, wanneer het afgekoeld
is, door een zeef.
Moet 's zomers een koude drank bewaard worden,
zoo doet men hem in een pannetje met deksel en zet
dit in een grootere pan met koud water op een
koele plaats, liefst in den kelder.
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DRANKEN OM TE ZWEETEN

Lindebloesem- Vlier- en Kamillethee
Doe 8 gram lindebloesem, vlier of kamille in
een verwarmden porceleinen trekpot, giet daarop
i L. kokend water, sluit den trekpot (ook de tuit met
een propje watten of papier) en laat de thee 5 min.
trekken. Geef de thee door een zeefje gegoten.
Warm water met wat citroensap en suiker.
Heete melk met anijs, salie, enz.
Voor kinderen vlierconserve met of zonder heet
water.
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EENICE AANWIJZINCEN OMTRENT DlËET 1)

Verkoudheid
Bij verkoudheid wordt veel drinken en weinig eten
aanbevolen. Warme melk, of water en melk, thee,
vruchten, pap en beschuit is voldoende.

Keelontsteking
Keelontsteking en keelaandoeningen vragen lauwwarme, slijmerige afkooksels van rijst, gort, haver,
enz. Verder vruchten, compote, limonade, enz. Heet
drinken en zout vermijden.

Kinkhoest
Bij kinkhoest moet, als 't kind gebraakt heeft,
direct na de bui eenig licht voedsel, 't best in papvorm, gegeven worden; men mag vooral niets geven,
wat kruimelig is, als koekjes, beschuit, enz. Aanbevolen wordt groenten, boon en, aardappelen, enz. gezeefd te geven, omdat ze gezeefd lichter verteerbaar
zijn.

Diphtherie
Bij diphtherie geeft men, als de patiënt slikken
kan, vloeibaar voedsel, vooral melk. Mocht dokter
ijs voorschrijven, zoo wordt vanilleijs aanbevolen,
daar dit, door den room, waaruit het is bereid, nog
eenig V()edsel bevat.
1) Een eenvoudig kooktoestel, waarin het mogelijk is
groenten te koken, zonder ze af te gieten en zoodoende
alle voedingsstoffen in de groenten te behouden, is een
"Gnom". Er kunnen ook andere gerechten als vleesch
(na eerst gebraden te zijn), aardappelen, rijst, enz. in
worden klaargemaakt.
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Diarrhee
Bij diarrhee is het 't beste te vasten; door rust
herstellen de betrokken organen zich het snelst. Bij
dorst kan thee zonder melk, of lauwwarm rijst- of
gortwater, of lauwwarm verdund boschbessensap
(zonder pitjes) gegeven worden.
Biscuits eten is geoorloofd. Keert de eetlust terug,
dan geeft men eerst beschuit; oud of geroosterd
brood; dikke vermicellisoep en papjes (vet vermijden) en keert langzaam tot de gewone voeding
terug.
Gisting- en rottingdiarrhee vereischen ieder
een geheel verschillende behandeling; helpt bovenstaande bij volwassenen dus niet spoedig, dan moet
men dokter halen. Nooit mag men eigenmachtig
laudanum of een dergelijk middel aanwenden.
Bij zuigelingen en jonge kinderen, die diarrhee
hebben, moet men altijd dadelijk dokter roepen.

Verstopping
Verstopping wordt gewoonlijk beschouwd als iets,
dat wèl lastig, maar nièt gevaarlijk is; toch kan
verstopping oorzaak worden van verschillende ernstige ongesteldheden. ln vele gevallen is er met een
verstandig diëet veel te bereiken. Meestal helpt
reeds het eten van versch of gekookt fruit vóór eIken
maaltijd en het drinken van een glas koud of warm
water 's morgens bij het opstaan en tusschen, niet bij
de maaltijden. Langzar.m eten en zèer goed kauwen
wordt aanbevolen, ook niets eten tusschen de maaltijden, of wanneer men vermoeid is. ln plaats van
versch wittebrood geve men bruin brood, roggebrood
en oud wittebrood, met honig, koek, appelstroop, pinda's, hazelnoten, radijs, en vruchten, vooral appels,
peren en pruimen. Goed is ook karnemelksche brij
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met stroop. Geen kaas, rookvleesch, worst, ei, havermout in melk gekookt enz. Als drank: karnemelk,
dikke, zure melk; zoete melk is niet geheel verboden; (bij sommige menschen werkt melk echter in
eIken vorm stoppend). In enkele gevallen wordt
room voorgeschreven om het vet, dat het bevat.
Bij het middagmaal tijdelijk geen of weinig
vleesch; geen soep, tenzij groentesoep zonder
vleesch; geen eieren of meelspijs; geen purée of gebakken aardappelen. Véél bladgroenten (niet afkoken), rapen, wortels, bloemkool (savoye en roode
kool vermijden)en dagelijks salade. Als toespijs:
rhabarber, appelmoes, vruchten, compotes; rijst of
gort, met krenten, rozijnen, bessensap of citroen;
grutjes in karnemelk; dikke melk enz. Verboden
zijn: cacao, chocolade, sterke thee, koffie, biscuits.
Visch en witvleesch verteert gemakkelijker dan
rundvleesch en wild. Over het algemeen verteert
"zwaar" alles wat gebraaen of gebakken, gerookt of
ingemaakt is.

Hoofdpijn
Hoofdpijn kàn het gevolg zijn van een bedorven
maag of van verstopping; een dag vasten wordt dan
aanbevolen en het volgen van het hierboven beschreven diëet.

Galsteen
Voor patiënten met galsteen is geoorloofd het
gebruik van gekookte, niet vette visch; meelspijzen
gekookt in karnemelk; bladgroenten (niet afkoken),
schorseneeren, jonge sla, aardbeien, frambozen, druiven, appels, sinaasappels enz.; verder plantenboter,
noten, karnemelk, yoghurt, kefir. Kruiderijen en koffie zijn verboden. - Patiënten met galsteen en moeten veel drinken, bijv. karnemelk, warme, slappe
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thee en vooral veel water. Aanbevolen wordt meestal,
vele, doch kleine maaltijden te nemen.
Voor ruime ontlasting helpt ook hier o.a. het
drinken van een glas koud water 's morgens bij het
opstaan, en 's avonds bij het naar bed gaan; of, een
lepel sla- of olijfolie ('s morgens te nemen, ! uur
vóór het ontbijt).

Bleekzucht
Voor bleekzucht wordt aanbevolen het overvloedig
gebruik van groenten, fruit en brood. Verboden is
alkohol, vleesch, bouillon, azijn, koffie, gebak en
peulvruchten. Het drinken van veel melk wordt
meestal aanbevolen, evenals het gebruik van alle
met melk bereide spijzen.

Rachitis (Engelsche ziekte)
Zuigelingen met rachitis moeten met moedermelk
of koemelk, niet met geitenmelk, gevoed worden.
Kinderen boven den zuigelingenleeftijd geeft men
geen papjes, wel bruin brood en aardappelen in de
schil gekookt. Aanbevolen wordt: gezeefde bladgroenten, vooral spinazie; wortels, bieten (weinig
boter of vet toevoegen), erwten- en boonenpurée en
veel vruchten, als: bessen, frambozen, appels en
appelmoes, sinaasappels, radijs, tuinkers. Weinig
zoete melk. Eieren worden aanbevolen en noten, die
men liefst gelijk met brood moet geven, daar ze dan
beter gekauwd worden. (Noten zijn zeer aanbevelenswaard om de phosphor, die ze bevatten).

Scrofulose (Klierachtigheid)
Scrofulose vraagt een diëet van veel goede melk
en veel vruchten, groenten en noten. Vleesch en
bouillon vermijden.
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Tuberculose
Bij tuberculose geeft men vegetarische voeding
met melk, room, karnemelk en eieren.

Vetzucht
Een lijder aan vetzucht moet vloeibaar, vet en suikerbevattend voedsel en meelspijzen vermijden. Aanbevolen wordt: bruin brood, zonder boter, met ooft.
Voor middagmaal overvloedig sla met citroensap; wat
mager wit vleesch (visch, gevogelte, kalsvleesch);
bladgroenten; een weinig rijst, boekweit; griesmeel
enz. (alles met zeer weinig boter toebereid) en vruchten Voor avondeten rauwe wortelen, sla, radijs
en bruin brood.

Suikerziekte
Bij suikerziekte (diabetes) regelt dokter het diëet
voor iederen patiënt afzonderlijk evenals bij hart- en
nierziekten, typhus en een maagzweer.

Rheumathiek
Voor rheumathiek, jicht, graveel, waterzucht en
urinestoornissen wordt aangeraden een diëet zonder
vleesch of jus; geen wild en .eieren, noch erwten en
boonen. Zout vermijden. Veel groenten, vooral bladgroenten (niet afkoken) is aan te bevelen, evenals
het gebruik van hazelnoten en walnoten. Alle fruit is
goed, behalve aardbeien; (fruit liefst vóór de maaltijden en 's avonds te gebruiken); ook veel frisch
water drinken is goed, evenals versche melk, dikke
melk en karnemelk. Thee en koffie mag slechts spaarzaam worden genomen; spiritualiën moeten in elkeo
vorm vermeden worden, ook azijn, specerijen en
cacao.
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Nervositeit (Zenuwachtigheid)
Zenuwachtigen menschen wordt aanbevolen een
diëet als het bovenstaande te volgen.

Onanie
Kinderen, die aan onanie lijden, worden het best
gevoed door niet-prikkelend voedsel, weinig zout en
geen snoeperij; natuurlijk nooit alkohol.
Goed is: versche melk, veel groente, fruit, bruin- en
roggebrood en alle eenvoudige spijzen.

Voeding voor Ouden yan dagen
De voeding voor ouden van dagen moet vooral
zóó zijn, dat veel kauwen niet noodig is; dus brijachtig of vloeibaar. Om overlading der maag te
voorkomen, wordt aanbevolen inplaatsvan enkele
grobte, meerdere kleine maaltijden per dag te geven.
Overmatige vleeschvoeding moet vermeden worden,
evenals het gebruik van rauw fruit, tenzij het zoet,
rijp en sappig is; vruchtensap is geoorloofd, ook gekookt fruit. Honig, melk, room, kaas en boter wordt
aanbevolen. Hoofdzaak is: maathouden en een goede
verdeeling en regelmaat der maaltijden.

·........ - ..................................................................................................................

VII. LAXEERMIDDELEN
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Schrijft dokter langzaam werkende laxeermiddelen voor, als: bitterwater, rhabarber enz., zoo kan
men deze 's avonds geven; zij werken dan gewoonlijk
den volgenden dag. Wonderolie geeft men 's morgens, daar dit spoedig werkt.

Wonderolie innemen
1. Met giet wat sterke koffie op een lepel; daarna
druppelt men de wonderolie langzaam op de punt
van den lepel; de koffi ~ ligt dan achter de wonderolie. Spoedig ingeven.
2. Een zilveren lepel verwarmt men even in
kokend water en druppelt op den, niet afgedroogden,
lepel citroensap; daarna giet men vlug de wonderolie op de punt van den lepel en geeft direct in.
3. Sommige patiënten verkiezen de wonderolie geklutst in kokende melk. (1 lepel wonderolie op 2
lepels melk). Voor kinderen aanbevelenswaard.
Een zakdoek om de lippen af te vegen en een
beschuitje om na te eten, wordt vóór het ingeven
klaar gelegd .•

Lavementen
Schrijft dokter een lavement voor, zoo geeft men
dit liefst 's morgens vóór het ontbijt; of 2 uur er na.
Voor een lavement gebruikt men een irrigator,
een ballonspuit, of een glycerinespuitje.
Het glycerinespuitje wordt meestal voorgeschreven, wanneer zich reeds ontlastingstoffen in den
endeldarm bevinden. Glycerine prikkelt anus en endeldarm en is niet geheel ongevaarlijk. Personen,
die lijden aan aambeien, mogen geen glycerine-
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spuitje nemen. Ook voor kil.deren worden glycerinespuitjes meestal door dokter ontraden en een zeepwater- of olielavement voorgeschreven.
Irrigator en ballonspuit (mot slappe canule voor
kinderen) vult men Of met lauw water (37 0 C.), Of
met zeepwater (van medicinale zeep), Of met eenige
andere, door dokter voorgeschreven, vloeistof.
Den irrigator mèt slang vult men met iets méér
dan de aangegeven vloeistof, want vóór het inbrengen der (liefst buigzame) canule moet men iets laten wegloopen, opdat de vloeistof in de slang van
dezelfde temperatuur zij, als het overige vocht. Het
bed wordt beschut door hospitaaldoek, of een dikken
handdoek en de kamerpot gereed gezet. De patiënt
moet op de linkerzijde liggen, omdat, wegens het
verloop van den endeldarm naar links, het vocht dan
beter naar binnen loopt. De canule wordt dun ingevet met slaolie of vaseline, of bevochtigd met water
en voorzichtig en langzaam in den anus gebracht. De
meeste patiënten doen dit liefst zelf.
Als men den irrigator even boven bedhoogte houdt,
loopt de vloeistof langzaam in den darm; houdt men
den irrigator te hoog, dan gebeurt dit te snel.
Ballonspuit en glycerinespuitje worden vóór 't inbrengen eveneens ingevet en even opgespoten, opdat er mèt de vloeistof geen lucht in het darmkanaal
kan komen. De canule wordt voorzichtig ingebracht
en de ballon langzaam leeggedrukt, terwijl van het
glycerinespuitje de zuiger langzciam omlaag wordt
gedrukt.
Hoeveelheid glycerine; voor volwassenen 5 à 10
c.M.3, voor kinderen minder en voor zuigelingen
2 cM.3. De glycerine moet even verwarmd en voor
zuigelingen met een gelijke hoeveelheid water verdund worden.
Vóór het geven van een lavement, waarbij men
zorgen moet, dat è-e zieke niet teveel afkodt, legt
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men een kruik in bed, opdat de patiënt spoedig weer
goed warm wordt.
Den irrigator, liefst een van glas in metalen omhulsel, hangt men aan den wand, bedekt met een
schoon doekje of papier tegen l,et stof, met de slang
recht naar beneden. De canule mag niet aan den
vloer raken; is dit onvffmijdelijk, dan hangt men
de kraan der canule op den rand van den glazen
bak; de canule mag niet in den bak worden gestoken, daar de slang dan een knik krijgt en spoedig
sI; jt.

..............................................................................................................................
VIII. WATERVERBANDEN ENZ.
:.......................................................................................................................... ~

De naam "Priesnitz"-omslag wordt gebruikt voor
alle waterverbanden, onverschillig of deze warm,
lauw of koud, tijdelijk of constant worden toegepast.
De aanwending wordt door dokter voor elk speciaal geval voorgeschreven.
Koude verbanden worden toegepast, als een middel om warmte te onttrekken bijv. bij keelontsteking,
koorts enz.
Warme verbanden werken kalmeerend en pijnstillend en worden voorgeschreven bij buikpijn, stuipen
enz. Bij verhoogde temperatuur houde men het
hoofd koel.
Constante omslagen worden toegepast, wanneer
de vochtige warmte blijvend moet zijn, bijv. bij een
zwerenden vinger enz. Zij bestaan uit een natten
do~k of watten, met taf of Billroth batist, en flanellen doek of zwachtel. Men verwisselt ze, als het
verband droog wordt.
Is plaatselijke vochtige warmte of koude noodig,
dan wordt een comprès voorgeschreven. Een comprès is een natte, vierdubbel gevouwen, uit koud of
heet water gewrongen doek, die, bedekt met een iets
grootere flanellen lap, op het zieke lichaamsdeel
wordt gelegd en door een zwachtel wordt vastgehouden.
Geeft men een verband zeer koud en laat men
den doek zeer nat, of wordt deze telkens verwisseld,
dan oefent men een zéér sterken prikkel uit. Met
een doek, stevig uitgewrongen uit heet of lauw
water, verkrijgt men een zachtere werking, die door
zwakke personen beter wordt verdragen.
Voor een omslag of wikkel gebruikt men zachte,
losgeweven, katoenen doeken, breed naar gelang van
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het doel en zóo lang, dat de doekeinden minstens een
handbreed over elkaar vallen, wanneer de doek is
omgedaan.
De doek moet goed aansluiten om het lichaamsdeel, doch nooit zoo, dat er een druk wordt uitgeoefend, of dat de bloedsomloop wordt belemmerd.
Bij bronchitis of longontsteking moet de wikkel zeer
los worden omgedaan, daar bij het hoesten, vooral
wanneer dit niet "los" is, de borstkas belangrijk
wordt uitgezet en de patiënt, in een iets te stijven
omslag, een gevoel van benauwdheid krijgt. Vooral
bij kinderen hierop te letten.
Nooit mag een omslag binnen 2 uur na een maaltijd worden gegeven en evenmin mag een omslag
worden toegepast bij personen, die koude voeten
hebben.
Een omslag mag niet droog worden, want dan
wordt het doel gemist, daar het uitgezweete vocht
dan niet meer kan worden weggewasschen.
Voor het aanleggen van een waterverband wordt
de patiënt eerst met lauw zeepwater, Of met water
met wat brandewijn gewasscheni dit voorkomt het
optreden van puistjes op de huid. Deze worden ook
vermeden door een zwakke boorzuuroplossing te
nemen in plaats van water.
Wikkeldoeken en compressen moet men dikwijls
in heet zeepwater wasschen en goed uitspoelen, om
de vuile stoffen, die er in trokken, te verwijderen.
Het is aanbevelenswaard, ze daarna eenigen tijd in
de zon te hangen.

Buikomslag
Moet een buikomslag gegeven worden, dan legt
men reeds eenigen tijd te voren een of meer kruiken
in het bed en schuift onder den patiënt een baaien,
flanellen of moltonnen doek, die aan alle kanten groo-
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ter moet zijn dan de natte wikkeldoek. (Baaien doek
voor volwassenen ca. 40 cM. bij 2 meter; Wikkeldoek
ca. 30 cM. bij li meter). Als de patiënt goed warm
is, ook de voeten, wordt de wikkeldoek een paar minuten in heet water gelegd en stijf uitgewrongen,
onder den patiënt geschoven en omgedaan; de baaien
doek wordt er dadelijk omh :cn geslagen en met
veiligheidsspelden. vastgestoken.
Dan dekt men den patiënt goed toe. Vooral bij den
hals moeten de dekens volkomen sluiten, (bij kinderen sluit men ze daar met veiligheidsspelden aan
het kussen). De dekens worden dan aan beide zijden
van den patiënt goed aangedrukt en nog een of twee
extra dekens, naar verkiezing, over hem heengelegd.
Duur van den omslag 2 à 3 uur. Aangeraden wordt
den omslag 's avonds bij gedempt licht te geven; de
patiënt zal dan, nadat de wikkel is omgedaan, eerder'
den slaap vatten. Wanneer de patiënt in den wikkel
koud wordt, niet slaapt en zich onaangenaam voelt,
is de wikkel niet goed omgedaan, niet genoeg aan·
gesloten geweest; de omslag moet dan weggenomen
worden.
Het afnemen van een omslag moet uiterst zorgvuldig gebeuren.
Men verwijdert den omslag onder de dekens,
(die dus het bovenlichaam van den patiënt goed
moeten bedekken) wascht buik en rug af met koud,
of warm water, naar verkiezing, trekt het ondergoed
terecht en stopt de dekens goed toe. De opening,
waardoor men den patiënt bereikt, mag maar zoo
klein mogelijk zijn. In gèen geval mag de patiënt
kouvatten.
Wordt een omslag niet met de uiterste zorg gegeven, dan doet men er dikwijls meer kwaad dan goed
mee.

Ziekenverpleging 5
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Inwikkeling van het geheele lichaam
Wordt door dokter een geheele inwikkeling
voorgeschreven, dan legt men eenige heete kruiken
of guttapercha zakken met heet water in het bed
en zorgt, wanneer de patiënt koude voeten heeft,
eerst voor verwarming van de voeten.
Het bed kan men voor natworden beschutten door
hospitaaldoek onder het onderlaken of de ondersprei
te leggen.
Voor deze inpakking neemt men twee dekens, die
men, op elkaar uitgespreid, op het bed legt; de
onderste tot aan de helft van het hoofdkussen, de
tweede iets lager.
Daarna legt men een laken, liefst ven reformstof in een teiltje met heet water en wringt
het stijf uit met behulp van een tweeden persoon.
Het laken wordt op de deke!1s gelegd, bij het hoofdeinde iets lager dan de tweede deken. De zieke legt
zich op het laken op den rug, zoo, dat de ooren
boven den rand van het laken uitkomen. Daar het
laken spoedig afkoelt, legt men vlug den e'~nen kant
van het laken onder de armen en den anderen kant
over de armen en vervolgens achter de schouders.
Bij het omslaan van het laken bij de beenen, die
naast elkaar uit 6 estrekt moeten liggen, zorgt men,
dat een plooi van het laken tusschen de beenen komt
te liggen.
Daarna bedekt men het laken zoo spoedig mogelijk met de eerste deken; niet tè strak, maar toch
vooral zorgend, dat er geen gapingen zijn, waar lucht
naar binnen kan dringen; vooral bij den hals moeten
de dekens goed aansluiten. Ook moet men een
plooi der dekens tusschen de beenen leggen. Dan
doet men om den patiënt de tweede deken, die met
veiligheidsspelden wordt vastgestoken. Bij de kin
kan men een linnen servetje leggen, om aanraking

VIII. WATERVERBANDEN ENZ.

67

met de dekens te voorkomen. Men legt de kruiken
bij de voeten en zijden van den patiënt, geeft den
zieke een uitgewasemd bovenlaken, liefst van
reformstof, en zooveel dekens, als hij aangenaam
vindt. Men moet ze overal tegen het lichaam aandrukken, waar men vreest, dat ze niet genoeg aansluiten; een volwassene geeft daarvoor dikwijls zelf
aanwijzingen. Verder kan men hem, in een ideaaldrinkglas, heet water met wat citroensap, of heete
melk of thee geven om het transpireeren te bevorderen. Men legt een koude comprès op het voorhoofd,
welke men iedere 5 minuten ververscht.
Duur der inwikkeling gewoonlijk! à 1 uur. Wordt
de patiënt in den wikkel onrustig of zweet hij te veel,
dan moet men hem er uit halen; valt hij in slaap, dan
kan men hem ongeveer 2 uur in den wikkel laten
liggen.
Dadelijk na afloop der inpakking moet men de
zieke afsponzen met koud of lauw water, naar verkiezing; men lette er op hem daarbij zooveel mogelijk onder de bovendekens te houden, vooral bij den
hals. Vervolgens trekt men hem een uitgewasemd
nachthemd aan, terwijl men hem weer, zooveel mogelijk, goed bedekt houdt. Dan stopt men hem, na de
vochtige dekens weggenomen te hebben, goed toe.
Men geeft den zieke een verwarmenden drank, bijv.
heete melk, maakt het donker in de kamer en laat
den patiënt rustig slapen. Deze rust is zeer noodig
voor den patiënt, daar een geheele inwikkeling sterk
aanpakt. 't Beste is deze inwikkelingen 's avonds (2
à 3 uur na een maaltijd) te geven, daar de nachtrust er dan op volgt.

Borstinpakking
Bij een borstinpakking handelt men als bij "Geheele- Inwikkeling" is aangegeven, alleen neemt men
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dan een klein reformlaken, groot genoeg om slechts
de borst in te pakken.

Halsomslag
Bij hals- en keelongesteldheden kan een halsomslag goeden dienst bewijzen.
Hij bestaat uit een dubbel gevouwen strook poreus
weefsel, overdekt door een dubbele strook baai, flanel
of een wollen kous, en al of geen taf of wasdoek. Het
baai moet den omslag overal goed bedekken en aan
weerszijden 2 cM. breeder zijn. Men maakt den omslag nat in koud of warm water, naar voorschrift,
doet hem om den hals, legt er het baai overheen en
speldt hem met veiligheidsspelden vast. De huid moet
goed bedekt worden, anders wordt de goede werking
gemist.
De omslag moet nat blijven, zoolang hij om den
hals ligt; wordt hij droog, dan is hij onaangenaam en
kan slapeloosheid en zenuwachtigheid venorzaken.
Men moet den omslag dan weer nat maken (nog
liever een anderen omslag nemen), den hals afwasschen en den omslag weer aanleggen.

Voet en kuitinpakking
Een voet en kuitinpakking bestaat uit dunne, tot
aan de knie reikende katoenen kousen, uit warm water
stijf uitgewrongen, waaroverheen men grootere,
droge, wollen kousen trekt, zoodat de vochtige inpakking er geheel door bedekt wordt. Men legt
van te voren een kruik in het bed en tijdens de voetinpakking niet tègen, maar bij de voeten. Vóór de
aanwending moet de zieke warme voeten hebben.
Deze voetinpakking kan men toepassen bij koorts,
keelongesteldheden en alle vormen van congestie; bij
kinderen, bij verkoudheid, hoest, tandenkrijgen, stuipen enz.
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Duur: totdat de natte katoenen kousen droog zijn,
hetgeen, naar den aard der ziekte, verschillend is.
Bij een hoestend kind bijv. bemerkt men het droog
worden door het weer optreden van den hoest. Zijn de
vochtige kousen droog geworden, dan trekt men ze
uit, wascht voeten en kuiten met lauw water af,
droogt ze niet na en stopt de dekens zoo spoedig
mogelijk weer goed toe. Zoo noodig herhaalt men de
inpakking met schoone kousen, hetzij dadelijk, zooals dokter bij hoest gewoonlijk voorschrijft, of na
1 of li uur rust.
Bloedarme zieken en ouden van dagen houden gewoonlijk niet van waterbehandeling. Om de huidwerking en zweetafscheiding te bevorderen, laat men
hen veel drinken (zie "Dranken om te transpireeren").
Pappen

Pappen worden soms voorgeschreven, waar een
heet waterverband nièt geschikt is. Pappen blijven
veel langer warm dan een waterverband. (-I- 3 à 4
uur).
Voor een lijnmeelpap strooit men, al roerende, in
kokend water vlug versch lijnmeel, tot dit een dikke
brij vormt, die niet aan het pannetje mag kleven. (Als
het lijnmeel niet versch is, bindt het niet.)
Met een spatel, in heet water natgemaakt, strijkt
men de pap uit, 1 à 2 c.M. dik, op een schoonen
doek (welke aan alle kanten 10 cM. grooter moet zijn
dan de pap-oppervlakte), dien men daarna om de
pap toevouwt. Op een warm bord, en bedekt met een
dik stuk watten, brengt men de pap naar den patiënt,
onderzoekt met den bovenkant van de gewasschen
hand, of de pap ook te heet is en legt haar op de zieke
plaats. Daarover spreidt men de watten en verbindt
met een schoonen doek.
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Een mosterdpap, welke gemaakt wordt van i lijnmeel en i mosterdzaadpoeder, moet zeer dun
H cM.) uitgestreken worden. Men handelt daarbij
evenals bij lijnmeelpap is aangegeven. Een mosterdpap mag slechts 20 à 30 min. blijven liggen. Na het
wegnemen moet de huid van het lichaamsdeel, waarop de pap heeft ingewerkt, dun ingevet worden met
vaseline.

IJ.blaas
Men vult de ijsblaas of den ijszak met kleine stukjes ijs, die met een dikke stopnaald en een houten
hamertje van een ijsblok worden afgestooten. Zijn
de stukjes ijs scherp, waardoor de ijsblaas beschadigd zou kunnen worden, dan legt men ze even in
koud water. Voor men den dop op den ijszak schroeft,
legt men de blaas plat op een bord om de overtollige lucht te verwijderen; de lucht doet het ijs spoediger smelten en maakt de blaas maar onnoodig hoog.
Voor men den ijszak aanwendt, wordt er op het
zieke lichaamsdeel een koude comprès gelegd en
daarop de ijsblaas, die men nu en dan moet afdrogen.
Ijs kan men lang bewaren door het met zout te
bestrooien, het in een wollen of flanellen doek te
wikkelen en het op een vergiet te leggen, dat op
een emmer of kom is gezet. Men bewaart het in den
kelder of op een koele plaats.

Leitersche buis
Aangenamer dan een ijszak is de aanwending van
een Leitersche buis, die bestaat uit een, spiraalsgewijs gelegde, gummislang, waardoor men water laat
loopen. Het eene eind van de buis wordt aan de
waterleidingkraan, het andere aan de afvoerbuis bevestigd. De koudwateraanwending heeft dan gelijk-
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matig plaats, is niet zoo "ijskoud" en vernieuwen,
zooals bij de ijsblaas, is onnoodig.

Stoomen
Het stoomen bij zieken gebeurt het beste door het
gebruik van een z.g. croupketeltje. 1) (fig. 14). Een
croupketel van koper is beter dan een van blik, daar
de laatste aan roesten onderhevig is.

Fig. 14. Croupketel met druppelopvanger voor
stoomen bij keelziekten.

het

Men vult een croupketel slechts tot ï gedeelte;
vult men hem geheel, dan zal er, voordat er stoom
uit de pijp komt, een scheutje kokend water uitspuiten. Tuit en vulopening schroeft men goed dicht en de
pit moet hoog branden. Voor alle zekerheid zet men
de croupketel eerst bij het bed neer, als er stoom
uit de pijp komt.
Het gedeelte van het bed, waar de stoom overheen
gaat, overdekt men met een stuk hospitaaldoek of
zeiltje, om natworden te voorkomen.
Vooral opletten, dat de ketel niet droogkookt en
hem tijdig bijvullen.
1) Waar een afd. Groene of Witte kruis gevestigd is,
meestal gratis verkrijgbaar.
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Men kan zich behelpen met een ketel kokend water op een spirituslicht, niet te ver van het bed geplaatst. Ook kan men daarvoor een fluitketel gebruiken, waarop men een croupketeltuit met druppelopvanger laat maken. Men neemt de dop er af
en plaatst de tuit op de opening.
Onder geen voorwendsel mag men een kind, dat
op de een of andere wijze, kokend water bij zich
heeft staan, alleen laten.

IX. REINIGEN VAN VERPLEGINGS.
ARTIKELEN 1)

Na een ziekte is het goed, om de voorwerpen,
welke in directe aanraking met den patiënt zijn geweest, aan een grondige reiniging te onderwerpen.
De wijze, waarop die artikelen moeten worden gereinigd, houdt verband met het materiaal, waaruit
zij vervaardigd zijn.
Een wollen deken wascht men bij voorkeur in
zout water. Men dompelt de deken in lauw water,
waarin op iederen emmer water ~ K.G. zout is opgelost, laat deze daarin 2 uur staan en spoelt de deken
een paar maal in een ruime hoeveelheid schoon lauw
water uit; daarna wordt ze uitgeknepen (niet uitgewrongen) en gedroogd.
Voorwerpen van glas, porcelein, en vernikkeld of
geëmailleerd ijzer worden met heet zeepwater afgewasscheni hout en bamboe met heet zeepwater afgeboend, met schoon water afgespoeld en daarna
gedroogd; bamboe kan daarna in de zon worden
gezet.
Indien urineflesch en ondersteek niet beIder zijn,
spoelt men ze om met een scheutje azijn of verdund zoutzuur en daarna met schoon water.
Azijn of zoutzuur mag er niet in blijven staan.
Gummi-artikelen worden met lauw zeepwater afgewasschen, met schoon water omgespoeld en afgedroogd (gummi niet in de zon). Hospitaaldoek wordt
ter nadroging over een stok gehangen en daarna op
een stok gerold. Bij spanzeilen steekt men de stokken door de zoomen, rolt het spanzeil om den stok
en bindt de banden er los om heen.
1) Vrij gevolgd naar Zr. A. G. v. Hulst, "Het Groene en
Witte Kruis Magazijn", bI. 202-204.

Ziekem;erpleging 5*
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Zijn luchtkussens onoogelijk geworden, dan
wrijft men de leelijke plekken af met alkohol, waarin 10% glycerine is gemengd.
Een ijsblaas wordt met schoon water uitgespoeld;
daarna laat men ze uitdruipen, door ze onderste boven
op een dikken stok te hangen.
Luchtkussens, waterbedjes, waterzakken en ijsblazen worden na de reiniging met wat talk ingewreven
en er wordt wat talk ingeblazen. Ietwat opgeblazen
bergt men ze op.
Rubbermatrassen (sponzen bedden) laat men in
stoom reinigen en ontsmetten. Daarna moeten ze
goed uitluchten.
Een irrigatorslang reinigt men als volgt: Door het
oog van een rijgpen steekt men een dun touw, dat
ruim tweemaal de lengte der slang heeft en knoopt
het aan de rijgpen vast; in het midden van het touw
bevestigt men, met een draad, een dun laagje ontvette watten, in brandewijn gedoopt en daarna uitgeknepen; dan laat men de rijgpen door de slang zakken en trekt het touw met de watten er doorheen.
Zoo noodig moet deze bewerking herhaald worden.
Na de reiniging wordt de slang opgerold in een blikken koker, (bijv. een beschuitbus). De canule wordt
in den irrigator gelegd.
Bij guttaperchazakken is het hoofdzaak, dat zij
niet hard worden en barsten. Hardgeworden gummiartikelen kan men hun elasticiteit hergeven, door ze
in een mengsel van i ammoniak en i water te leggen. Zij kunnen goed bewaard worden in een trommel, waarin een tweede bodem met gaatjes wordt
gezet van een paar cM. hoog; op den bodem der
trommel doet men petroleum.
Een croupketelt) e moet van binnen volkomen
droog zijn, alvorens het wordt opgepakt, evenals alle
andere artikelen van metaal.
Een badthermometer reinigt men door van onderen
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de kurk uit het hout te trekken, den thermometer er
uit te nemen en thermometer en omhulsel afzonderlijk te reinigen.
Alle in dit boekje genoemde verplegings-artikelen
zijn, in de plaatsen waar een afdeeling "Groene of
Witte Kruis" gevestigd is, meestal aldaar verkrijgbaar.
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Men verstaat onder ontsmetting (desinfectie) vernietiging van schadelijke kiemen (bacillen). Zij kunnen vernietigd worden door kookhitte, of door sterk
werkende stoffen, als carbol, lysol, sublimaat, enz.
Onafgebloken
Onafg,ebloken toevoer van frissche lucht voorkomt opeenhooping van bacteriën. Daarom is het
noodig in alle vertrekken, maar vooral in ziekenkamers, privaten, bewaarplaatsen van vuile wasch, enz.,
steeds een venster open te houden.
Indien men besmettelijke zieken verpleegt, moet
men waschbare kleeding dragen en de handen
dikwijls met zeep en een ontsmettingsvloeistof reinigen. Bij het verzorgen van besmettelijke keelziekten moet men zelf gorgelen met verdund citroensap,
of een ontsmettende vloeistof.
Tevens moet men de uiterste zindelijkheid betrachten; het vuile linnen der zieken terstond in sodawater
zetten en in water laten koken in een daarvoor bestemde waschketel. Degene, die verpleegt, moet zelf
de kleedingstukken in den waschketel leggen.
Het in de ziekenkamer gebruikte steengoed, de
vorken, lepels, messen enz. moet men zelf afwasschen met kokend water, soda en zeep; de vloer met
warm zeepsop dweilen; 't behangsel bij den patient
met vochtig oud brood reinigen; in de W. C. dikwijls een heete 5% lysol- of 5% creolineoplossing
gieten en de W. C. daarmee reinigen. Bij typhuspatiënten zijn vooral urine en ontlasting uiterst besmettelijk.
Instrumenten maakt men kiemvrij door ze, gedurende 10 minuten, in I % sodawater te koken, in een
pan met een vischplaatje of schoteltje er in; aangeraden wordt hiervoor gezuiverde soda van den
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apotheker te gebruiken, daar de gewone soda soms
zwavelverbindingen bevat, die nikkel en koper aantasten.
Na afloop van een besmettelijke ziekte als typhus,
dysenterie, cholera, pokken, roodvonk, diphtherie,
moet de kamer, het beddegced en alles wat met den
patiënt in aanraking is geweest, ontsmet worden.
Dokter geeft hiervoor aanwijzing.
Het eenvoudigste is als de ontsmetter een formaldehydlamp kan laten branden, die een damp verspreidt, welke overal intrekt; kasten worden geopend, kleeren en beddegoed cver een daarvoor bestemd rek gehangen en deuren en vensterreten met
ondoordringbaar papier dichtgeplakt. Na -I- 6 uur
kan men rekenen, dat alle ziektekiemen zijn gedood.
De onaangename lucht der ontsmetting verdwijnt, als
veel zon en buitenlucht kan toetreden, en een schotel
met ammoniak op den grond wordt gezet.
Kan men deze wijze van ontsmetten niet laten toepassen, zoo moet beddegoed, gordijnen en wat
met den patiënt, ook kort voor de ziekte, in aanraking
is geweest en niet kan worden uitgekookt, naar een
ontsmettingsoven worden gezonden. De geheele
kamer, ook het behangsel, moet met een 3 % carbol-,
lysol- of creolineoplossing worden schoongemaakt.
In ontsmettingsovens wordt besmet beddegoed enz.
in een grooten tpetalen cylinder gelegd en verhit. De
te kiezen temperatuur hangt af van den aard der
ziekte; daarom moet, bij het verzenden van het
goed, de ziekte vermeld worden.
Degene, die een besmettelijke zieke verpleegd
heeft, moet, zoo mogelijk, een bad nemen, de haren
met lysol wasschen en de kleeren, die niet gekookt
kunnen worden, ook laten ontsmetten.
Men kan met en na een besmettelijke ziekte niet
voorzichtig genoeg zijn!
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Eenige der meest voorkomende benoodigdheden.
Koortsthermometer (liefst geheel van glas, bijv. die
van Uebe) met temperatuurlijstje.
Ideaaldrinkbeker (om liggend te kunnen drinken).
Sputumfleschje (vooral een fleschje of bakje, dat
goed gesloten en gereinigd kan worden).
Inneemglaasje (met gramindeeling).
Oogbadje.
Indruppelaar voor oog, oor of neus (geheel van
glas, peermodel met 2 openingen).
Staalbuisje (buisje voor het innemen van staal).
Pincet (met wat scherpe punten voor hulp bij
splinters) .
Spatel (klein z.g.oogzalfspateltje).
Verbandschaar (deze kan, bij reiniging, uit elkaar
worden genomen).
Verbandbakje en kommetje.
Hand- en nagelborstel (die goed uitkookbaar zijn).
Doosje met veiligheidsspeldjes.
Glazen of porceleinen maat van 100 of 250 gram.
Ondersteek (liefst het platte model, van porcelein).
Urinaal (van glas, strijkijzervorm).
Irrigator (liefst van glas, in metalen mantel, met
slang, kraan en canules, één voor lavement en éen
voor irrigeeren) .
Croupketeltje met metalen wand.
(De laatste vier voorwerpen zijn, waar Groene of
Witte Kruis gevestigd is, gratis verkrijgbaar op advies
van den geneesheer).
Gummi-artikelen in huis te nemen, is, om het vrij
spoedige bederf, te ontraden.
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Verbandmiddelen
Paar brandzwachtels. (Bismuthzwachtel, kan droog
op de versche wond gebracht worden).
Flanellen- en hydrophiel- of cambric-zwachtels
in verschillende breedten (de wat duurdere cambriczwachtel heeft op den hydrophielzwachtel de grootere
stevigheid voor).
Paar snelverbanden.
Paar vingerverbandjes.
Carton "Uco" met steriel hydrophielgaas.
Verbandwatten (hetzij in Uco, hetzij in tabletten),
Stukje Billroth- of Mosetigbatist.
Hansaplast.
Rolletje leucoplast.
Driekanten doek (Mitella). Liefst een doek waarop
de verschillende verbanden geteekend zijn.

Verachillende vloeistoffen enz.
Fleschje lysoloplossing (3%).
Fleschje creolineoplossing (3%).
Fleschje zeepspiritus.
Fleschje byroline (boorglycerine en -lanoline, voor
brandwonden; pijn vermindert hiermede zeer snel)

of:

Lijnolie en kalkwater, gelijke deden (goed schudden voor het gebruik).
Fleschje boorwater (3%). Een boorzuuroplossing
maakt men door boorzuurpoeder - (3 deelen boorzuur op 100 deelen water) - in heet water op te
lossen, nadat flesch en trechter met kokend water
zijn omgespoeld. Het kan gebruikt worden op de
helft verdund Ot %, als oogwater, voor neusinspuiting, mondspoeling of wonden; voor 't laatste wordt
ook koud gekookt water gebruikt).
Fleschje kampferspiritus (tegen verkoudheid druppelsgewijs verdampen).
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Fleschje glycerine.
Tube lanoline (cream, tegen gesprongen lippen en
winterhanden).
Tube boorzalf.
Tube perubalsem. (Wat men aan zalven in voorraad neemt, neme men in tuben, daar dit het zindelijkst is).
Talkpoeder (of fijn gestooten, zuivere rijststijfsel).
Verbandtrommels, die in hoofdzaak het bovenstaande inhouden, zijn in vele winkels verkrijgbaar.
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XII. FLORENCE NIGHTINGALE'S
ZIEKENJAKJE
:.................................... ___ .. __ .. _... _......__ ••___ •__ .. __ •• _____ ._ ... _____ ._... _. __ ... _... __ ...•. _.• _........0._ ....:

,,,..
Fig. 15- Florence Nightingale's ziekenjakje.

Bovenstaand jakje wordt vervaardigd van baai, dik
flanel of molton.
De geheele rand wordt naar buiten omgeslagen en
mét een flanelsteekje vastgenaaid (letten op het
kraagje). De eindhoek van den inknip goed voorzien
tegen inscheuren. Bij A-A en B-B zet men een of
twee drukknoopjes voor de mouwsluiting.

'_··_····;;;;;~~~··_·····-1
............................................................................................................................

BLZ.

VOORWOORD

5

AAN DEN LEZER .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

77

1.
I. DE ZIEKENKAMER ..
II. THERMOMETERS ENZ.

9
. .................

22

lIl.
III. DE VERZORGING DER ZIEKEN . . . . . . . . . . . . . .

29

. . . . . ........
......

4I
41

IV.

HET HERSTELLINGSTIJDPERK

V. KLEINE WENKEN
WENKEN.. .
. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

45
45

VI. WAT MOGEN ONZE ZIEKEN ETEN EN DRINKEN? 49

60
63

VII. LAXEERMIDDELEN
VIII. WATERVERBANDEN ENZ.
IX. REINIGING VAN VERPLEGINGSARTIKELEN

X. ONTSMETTING
XI. KLEINE HUISAPOTHEEK

73

. . . . . . . . . . . . . . .. 76
78

XII. FLORENCE NIGHTINGALE'S ZIEKENJAKJE

8I

i,
!
i B IBIJ
J DE
KOOPE
i:
:
,

i
:
=.:!

:i

~
i:

!tii

i.i!
:

!t

ii

':::::::.

0

~

I
i:.
.

•

:

:

MIJ. VOOR GOEDE EN GOEDLECTUUR VERSCHENEN REEDS
EERDER DE NAVOLGENDE WERKEN
OP HET GEBIED VAN:

GENEESKUNDE &
& HYGIENE

:/,:'B:::=~:~:; ~:s~~:: ;:;.;;;~:~ ~~'o

Ing. i/Band
E. J. ABRAHAMS: .Arts. Kwakzalverij ............... 0.10
i/Band
Dr. E. D. BAUMANN: Geschi.denÏl der Geneeskunde. (Geillustreerd)
kllnde.
(GeII1ustreerd) ................................. K3.I5
K3.15
Werken van Prof. Dr. SIGMUND FREUD:
In/eiding
Inleiding tot de Psychoanolyse.
Psychoanalyse. Vertaald en
ingeleid door Dr. A. W. van Renterghem.
Deel I: Vergissingen en Droomen ...............
K3.I5
_.............
K3.15
Deel 11:
K3.I5
lI: Leer der Neurosen ........................
K3.15
Het Ik en de Psychologie der massa (Vertaling
Dr. Nico v. Suchtelen)
0.75
1.25
1.:15
Prof. K. VON FRISCH: Bacteriologie voor ZiekenI>erpleegsters (met 30 ill.) ..............................
••••••••••••••••••••••••••••••
1.75
,,"pleegsters
J. HAGA: D.
De Vegetarische
Vegetarüche lee/wijze
leefwijze den menschwaardig en tevens d.
de gezondste ........................ 040
o.go
HEYBROEK, Kinderarts: Hoe voed en beN. I. HEYBROEK.
handel ik mijn zuigeling ( ........................... 0.10
M. E. LELIMAN-BOSCH: De hygÏlne
hygilne onzer
woning ...................................................
wonilll
.••••...•.••.•••••••••••.••••.•••••••••••••••••••.•
Dr. A. MAEDER: Genezing en Ontwikk.ling
Ontwikkeling in
het Zieleleven, (Psychoanalyse). Vertaald door
het N.
Ziele/even,
(Psychoanalyse).
Vertaald door
Dr.
van Suchtelen,
Suchtelen.
met een voorwoord
van
Dr. J. R. Katz ..........................................
Dr. A. H. OORT: Eerste geneesheer aan het Sanatorium Rhijngeest. De Alkohol en zijn werking
het Menschelijk Lichaam ...........................
FELIX ORTT: H.t Rooken ...........................
Werken van Dr. M. W. PIJNAPPEL: Inspecteur
Geneeskundig Staatstoe~cht:
Ziekt. en Gezondh.id....................................
Ziekte
Gezondheid....................................
De Tuberculose en haar bestrijding. (2e
(:Ie dr.
ge-IBe dui~end) .......................................
Dr. C. N. V. D. POLL: Verloskundige. ZwangerIChap en Kraambed ....................................
schap
J. A. SAl-OMONS, Tantarts: Hoe "erzorg ik mijn
J. gebit ( ...................................................
J. ST
STARCKE,
ARCKE, Arts: De Pokken en de VaccillafÏ8.
Vaccinatr..
(GeIIllustreerd) ..........................................

0'

1::0':::::.

1
~
1!
:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
. . ..................
. . . . . . . . .,••••••••• "!
.........................................

:~"""""""'"''''''''''f'''''_''''U'''''''''.'''''''
............................ , . . . . . . u . . . . . . u ................... _

1

!.
::.:1

ii

ii~

I
i

i
!i

!!::
i.
i

1!
-

0.10

0.55

1.05

0.10
0.55

1.05

0.55

l.os
I.D5

~gi~;::;=; : : ,.,
:;bi~~O~~~~:.~~~:.~~.~~~:~~~..~.~~~

!
!

:' : :

i.::::.:::::

0.10

0.10
0.10
o.ao

i
i~

I
ii::

!

........................................................................................................................

