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Apothekers in de vroegmoderne tijd

• Georganiseerd in een kramer- of 
apothekersgilde (resp kleine en grote steden)

• Als winkelier ondergeschikt aan de MD, die de 
apothekers examineerde en hun winkels 
visiteerde

• Geneesmiddelen bereid door zowel 
apothekers als chirurgijns en reizende 
meesters 



Misstanden in de apotheek
(casus-Groningen 1728)

• Oprichting collegium medicum: adviserende 
en toezichthoudende taak
– oudste raadsheer, voorzitter
– hoogleraar geneeskunde
– een doctor medicinae
– twee apothekers

• Lokale Pharmacopee, samengesteld door 3 
MD’s

• Reglement op de apotheken



• Apothekers moesten zich voortaan strikt 
bepalen tot de geneesmiddelenbereiding; 
mochten geen medisch advies geven

• Bereiding van simplicia voorbehouden aan 
apothekers

• Inspectie van de winkels door het - door MD’s
gedomineerde - collegium medicum





• Opheffing gilden en collegia medica 1798
• Opleiding vooral in de apotheek (ondanks de 

oprichting van de Klinische Scholen in 1823); 
geen landelijk apothekersexamen

• Visitatie door Commissies van Geneeskundig 
Onderzoek en Toevoorzigt (Geneeskundige 
wet 1818)



Een landelijke pharmacopee 1805, 1807
NB: samengesteld door MD’s



Oprichting NMP 1842

• Voortgekomen uit de chemisch-
pharmaceutische leesgezelschappen

• Heftige concurrentie: van MD’s, van drogisten 
en onderling; veel grensoverschrijdingen

• Apothekers niet betrokken bij de 
staatscommissie tot herziening van de 
geneeskundige wetgeving

• Discussie: accent op ‘materieele welvaart’ van 
de apotheker of op ‘beoefening der 
wetenschap’?



• Thorbecke, Over het hedendaagsche
staatsburgerschap (1844):
– armenwetgeving
– onderwijs
– gezondheidszorg: twee domeinen (Geneeskundig 

Staatstoezicht en NMG / NMP)



Eenheid van stand
(Geneeskundige wetten 1865)

• Doelen Thorbecke:
– scheiding tussen genees- en artsenijbereidkunst
– academisering van de apothekersstand
– drogisten beperken tot groothandel
– de staat voorwaardenscheppend; vormgeving door 

‘het veld’
• Algemeen belang (Geneeskundig Staatstoezicht)
• Specifiek belang (NMP en NMG)
• NB: monopolie voor artsen, niet voor apothekers; 

inspectie door Geneeskundige Inspecteurs; 
halfslachtige scheiding



Academisering
(Wet op het Hoger Onderwijs 1876)

• Vier faculteiten wis- en natuurkunde en vier 
leerstoelen artsenijbereidkunde en toxicologie 
gecreëerd

• Strekking van de vier oraties:
– de farmacie heeft zich losgemaakt van de 

geneeskunde en is autonoom geworden
– apothekers zijn van winkeliers tot wetenschappers 

geworden
– apothekers en artsen complementair

• NMP: beeld van de apotheker als ‘man van eer en 
wetenschap’. Stoeder: ‘La médecine et la 
pharmacie sont soeurs’



De praktijk

• Het ‘veld’ had minder verheven gedachten dan de 
NMP en de vier hoogleraren

• Zeer gering ‘civiel effect’ van de universitaire 
apothekersopleiding: na het staatsexamen 
promoveerde slechts 2% van de apothekers

• Geen eenheid van stand; daling van het aantal 
apothekers, stijging van het aantal drogisten

• Levendige handel in geheimmiddelen en andere 
bijhandel door apothekers

• Concurrentie van drogisten, artsen en fabrikanten



Trends in de 19e eeuw
• Galenische geneesmiddelen vervangen door 

chemische
• Farmaceutisch-chemische industrie nam hoge 

vlucht
• De markt overstroomd door (kant en klare) 

geheimmiddelen en spécialités



Afschaffing dagbladzegel 1869

• Tgv de afschaffing dagbladzegel werd de krant 
goedkoper

• Meer kranten, meer abonnees, adverteren 
aantrekkelijk

• ‘Holloway’s medicijnen zijn de onfeilbaarste 
geneesmiddelen voor slechte spijsvertering, 
ongeregelden bloedsomloop, kloppingen, 
misselijke hoofdpijn en hardlijvigheid die ooit zijn 
uitgevonden’ (NB: te koop bij ‘alle apothekers in 
Holland’)





Drogisten

• Drogistenexamen van 1818 afgeschaft
• Groothandel in geneesmiddelen behouden; 

handel in het klein (= tot geneeskundig 
gebruik) naar de apothekers

• Profiteerden van liberaal politiek klimaat:
– keuzevrijheid van patiënten
– vrijheid van bedrijf

• Verwachting: drogistenberoep sterft uit, maar 
ze werden de grootste concurrenten van de 
apothekers



Aangeboden door de ‘H.H. apothekers’

• Holloway’s pillen
• Powell’s balsem
• Emser pastillen
• Rob Lechaux’ zuiveringsmiddel
• Malaga tonique
• …



Merkenwet 1880

• Bood bescherming aan de naam van het artikel 
en het beeldmerk van de producent

• Registratie bij arrondissementsrechtbank, 
gepubliceerd in de Staatscourant

• Het ging om de bescherming van commerciële 
belangen, niet om de kwalificatie van de 
producent

• Een greep uit het eerste jaar: pijnolie, purgerende 
thee, mineraalwater, levenselixers, zalven, 
jodiumpillen, laxeerpillen, kinawijn, tandpoeders, 
siropen, levertraan, pijnstillers, kininesulfaat, 
ether-, chloroform-, teer- en terpentijncapsules



Vereeniging tegen de kwakzalverij 1880
Maandblad tegen de kwakzalverij 1881

• ‘het willens en wetens plegen van bedrog op 
geneeskundig gebied met geen ander doel 
dan om zich zelf te verrijken’

• Uitvoeren van analyses
• Informeren van het publiek



Jurisprudentie
Weekblad van het Regt

• Veel wetsovertredingen, zowel door artsen als 
door apothekers

• Geneeskundige inspectie had geen macht; 
slechts onderzoek en advies als taak

• Artsen bedreven de artsenijbereidkunst (ook 
in de steden), apothekers gaven medisch 
advies

• Semantische discussies in de rechtbank over 
‘geneesmiddel’, ‘geneeskundige raad’, ‘plaats’, 
‘uitoefening als bedrijf’



Rede tgv 50-jarig bestaan afdeling 
Rotterdam van de NMP 1894

‘Bezorgd voor miskenning van zijn 
wetenschappelijk karakter en zich toch bewust 
van de nederige plaats, door hem in de 
wetenschappelijke wereld ingenomen, naar 
omlaag getrokken door den kleinverkoop van 
pepermunt en drop heeft de apotheker steeds 
de grootste moeite gehad het juiste midden te 
houden’



Het adres van 1913

• Mr. Samuel van Houten (oud-Minister van 
Binnenlandse Zaken)

• Prof. J.A. van Hamel (hoogleraar strafrecht te
Amsterdam)

• Jhr.mr. Rudolf van Holthe tot Echten
(raadsheer bij het Haags gerechtshof)



Uit het adres:

• ‘Deze wetgeving [van 1865] brengt een onbeperkt 
monopolie van den artsenstand mede, en beoogt het 
den burgers praktisch onmogelijk te maken, 
daarbuiten hulp voor genezing te zoeken’

• ‘Ieder objectief oordeelend arts zal erkennen, dat het 
inzicht zijner wetenschap in de ziekteoorzaken, voor 
een goed deel onvolledig is’

• Veel patiënten vinden baat bij magnetisme, 
hydrotherapie, natuurgeneeswijzen, …



Overwegingen
• Strafrechtelijk: zeer gebrekkige vervolging van 

onbevoegden, hetgeen had geleid tot ‘volkomen
rechtsonzekerheid’

• Staatsrechtelijk: zelfbeschikkingsrecht van 
burgers is beperkt

Verzoek
• Liberalisering van de WUG van 1865:
– afschaffing van het behandelmonopolie van artsen
– instellen van het principe van geneesvrijheid
– de staat regelt slechts de opleiding van bepaalde

beroepen
– strafbaar stellen van bewuste misleiding en

‘kunstfouten’, door wie ook begaan



Kabinet Cort van der Linden
(1913-18)

• Advies Centrale Gezondheidsraad: onderzoek ‘of 
er inderdaad grond is voor het beweren, dat 
sommige personen over tot nog toe bij de 
wetenschap niet bekende krachten beschikken’

• Juridische Staatscommissie: voorstel tot 
wetswijziging (geneesvrijheid)

• Medische Staatscommissie: behandelresultaten
van onbevoegden mager tot negatief

• Kabinet Ruys de Beerenbrouck liet (na
verkiezingen) alles bij het oude



De ‘Gouden Eeuw van de geneeskunde’
(Lefanu, The rise and fall of modern medicine)

1941: penicilline geneest acute dodelijke infectieziekten
1949: cortisone mobiliseert het lichaam zichzelf te genezen
1950: streptomycine geneest tuberculose (RCT!)
1952: chloorpromazine tegen psychiatrische aandoeningen
1952: geboorte van de intensive care
1955: open hart chirurgie en de hart-long machine
1961: kunstheup (total hip) bij artrose of artritis
1963: niertransplantatie (afstoting opgelost)
1964: triomf van preventie: screening op CVA
1971: behandeling van kinderkanker
1978: de eerste geslaagde in-vitrofertilisatie
1984: helicobacter pylori ontdekt als oorzaak van maagzweren



De Wet BIG: ventielmechanisme?

• Uitgangspunt: vrijheid en bescherming. Vrije keus 
voor een zorgverlener, bescherming tegen 
onzorgvuldig handelende behandelaars

• Verbod op de onbevoegde uitoefening van de 
geneeskunde (WUG 1865) vervallen

• Registratie van acht soorten medische
beroepsbeoefenaars (o.a. artsen en apothekers)

• Titelbescherming
• Voorbehouden handelingen (o.a. chirurgie, 

verloskunde, endoscopie, narcose)
• Medisch tuchtrecht



Anno 2022: FTO geïnstitutionaliseerd


