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Mededeelingen en
verscheidenheden

[1990 NOV 9;125(45):1163]

Vlucht door de jaargangen

[1870 MEI 8;7(2):4-ADVERTENTIE]
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Ignaz Semmelweis stelt dat,
om overbrenging van ziekten
tegen te gaan, medici regelmatig
hun handen moeten wassen.
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Introductie van de
koortsthermometer
door Carl Wunderlich.
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Herexamen

[1918 OKT 26;55(43):1437]

1

Hoe kunt u bij het dichtsmelten van een ampul eenvoudig voorkomen
dat zich in de hals druppels vormen van de injectievloeistof?

a.

de hals goed verhitten

b.

de ampul in ijs plaatsen

c.

de ampul voorzichtig schudden

d.

een krachtige luchtstroom over de opening leiden

Zie voor het goede antwoord, pagina 11
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[1910 APR 16;47(16):411]

[1906 OKT 27;43(43):1126]
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[1962 AUG 17;97(18):650]

1853

Voor het eerst gipsverband
gebruikt, een uitvinding van
de Nederlandse militaire
arts A. Matthijsen.
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1855

Oprichting van Brocades &
Stheeman te Meppel.

1856

G T E N

1 5 0

J A A R

B E R I G T E N

1 5 0

J A

11

Het toesmelten van de ampullen
levert geen moeilijkheden op. Men
kan dit doen door uittrekken of door
eenvoudig het uiteinde in een klein
vlammetje te houden, de opening
dicht te knijpen of te wachten, tot
deze door de hitte dicht smelt. Men
zorge er voor, dat in den hals geen
druppels voorkomen van de vloeistof,
hetgeen door een kleine schuddende
beweging gemakkelijk is te bereiken. Alleen bij aether en dergelijke

vloeistoffen wordt eenige meerdere
handigheid vereischt. Volgens mijne
ervaring geschiedt dit het beste door
de gevulde ampullen in ijs te plaatsen en ze bij het dichtsmelten met
vingers of pincet vast te houden aan
de lange buis, zoodat het eigenlijke
reservoir niet met de warme hand in
aanraking komt.

1863

[1864 MEI 22;1(4):1]

Hofman JJ. De bereiding van subcutane
injecties in ampullen. Pharm Weekbl.
1914 jan 31;51(5):117-22.

[1966 FEB 25;101(8):198 - FRAGMENT]
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Goede antwoord: c (soms b)

1864

De Nijmeegse apotheker
R.J. Opwijrda richt het
Pharmaceutisch Weekblad op.

[1870 MEI 8;7(2):4 - ADVERTENTIE]

1865

1866

Totstandkoming van de Geneeskundige wetten van Thorbecke:
het stond in beginsel ieder vrij om geneesmiddelen te
verkopen, maar de bereiding was wettelijk toebedeeld aan
de apotheker. De Engelse chirurg Lister introduceert phenol
(carbol) als antisepticum in de operatiekamer.

