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 De oprichters van het museum 



  Antieke sterilisatieapparaten 



Digesteur van 

Papin 

A new Digester or Engine for 

softning bones, containing 

the description of its make 

and use in these particulars. 

1680 



Papiniaanse 

pot 

18e eeuw 



Inmaakfles van 

Nicolas Appert 

De voedingsmiddelen 

werden in glazen 

flessen, afgesloten met 

een stevig ingedraaide 

kurk, gedurende een 

bepaalde tijd verwarmd 

in kokend water. 



Ignaz 

Semmelweiss 

 (1847) 

Advies aan artsen om eerst 
de handen te wassen met 
chloorwater, voordat zij een 
bevalling gingen doen. 



Louis Pasteur 

(1822-1895) 

Chemicus die wilde 

aantonen dat er niet 

zomaar uit het niets nieuw 

leven kon ontstaan. Hij 

ontdekte dat 

gistingsprocessen in 

voedsel vaak worden 

veroorzaakt door micro-

organismen.  

 



Robert Koch 

  

Ontdekker van de 
tuberculosebacterie 
(1882) 



Lister spray 

(1866-1870) 
Joseph Lister gebruikte fenol ter 
desinfectie, door een 5% oplossing 
te vernevelen boven het 
operatieveld. 



Lister spray 

Spiritus 

brander 

Electrisch 

verwarmd 



Lister gebruikt carbolspray voor desinfectie  

van het wondveld (1860) 



Houders voor 

korentangen 

 

 

 

 

Gevuld met  

desinfectans 

 

 

- Lysol 

- Sublimaat 

  (kwikchloride) 

 



Korentangen in hun houders 

 Compleet met 

sublimaatpastilles 





Formaldehydegas desinfectie van een woning van 

een patient met een besmettelijke ziekte (1900) 



Formaldehyde 
desinfectie 

          Breslauer ketel 

     (formaline verdamping) 

Gastoevoer door 

deurslot van kamer 



Stoomsterilisatietrommels van Schimmelbusch 

Afsluitbare openingen 

aan de zijkant 

Openingen boven en onder 

afgesloten met filterdoek 



Stoomsterilisatietrommel 

Klapdeksel voet bediend 



Uitkookbakje  met spiritusbrander voor huisarts 



Bewaren van steriele injectiespuiten en  

injectienaalden in een transportcontainer 

gevuld met alcohol 

PARATUS 



Nederlandse Farmacopee Editie V (1926) 

     Medicamenta sterilisata 
a. Gloeien; 

 

b. Droge verhitting gedurende 1/2 uur op 170 ͦ; 

 

c. Droge verhitting gedurende 2 uur op 120 ͦ; 

 

d. Verhitting in stroomende waterdamp, gedurende 1 uur op 100 ͦ; 

 

e. Verhitting in waterdamp onder druk gedurende ½ uur op 107-110 ͦ; 
 

f. Door koking gedurende ½ uur, bij waterige vloeistoffen,  

 waarbij het verdampte water door gesteriliseerd water moet worden 

 aangevuld . 
 
 



Het toestel van Lenz 

Bij belasting met  1 kleine schijf 102 

     1 grote schijf   105 

  1 grote en 1 kleine schijf  107 

    2 grote schijven   109 

 2 grote schijven en 1 kleine  110

   



Fruco pan 
 

Goedkoper alternatief voor het 

toestel van Lenz. 

Reith controleert of de nummering 

op het gewichtsventiel 

overeenkomt met de te bereiken 

overdruk. 

 

 

Sterilisatie met gespannen 

waterdamp door J.F.Reith 

Pharm. Weekbl. 67(1930)690-3 



Ketels voor de sterilisatie van vloeistoffen in de apotheek 



Sterilisatie rubber 

infuusslang 

Uitspoelen en van binnen uitvegen 
met een veer ter verwijdering talk; 

Uitkoken in 3% soda, naspoelen met 
gedestilleerd water; 

30 min steriliseren in Lenz apparaat; 

Op steriel filtreerpapier brengen en in 
droogstoof drogen; 

Opbergen in steriele fles. 

 



Nederlandse Farmacopee Editie V (1926) 

     Medicamenta sterilisata 
a. Gloeien; 

 

b. Droge verhitting gedurende 1/2 uur op 170 ͦ; 

 

c. Droge verhitting gedurende 2 uur op 120 ͦ; 

 

d. Verhitting in stroomende waterdamp, gedurende 1 uur op 100 ͦ; 

 

e. Verhitting in waterdamp onder druk gedurende ½ uur op 107-110 ͦ; 
 

f. Door koking gedurende ½ uur, bij waterige vloeistoffen,  

 waarbij het verdampte water door gesteriliseerd water moet worden 

 aangevuld . 
 
 



Nederlandse Farmacopee Editie V (1926) 

   Medicamenta sterilisata  

g. Door verwarming op 60-65 ͦ gedurende 1 uur op 5 achtereenvolgende dagen, 

of op 70-80 ͦ gedurende 1 uur op 3 achtereenvolgende dagen, waarbij de 

temperatuur in de tusschentijden niet lager dan 15 ͦ mag zijn; 

h. Door de inwerking van bacteriedoodende stoffen; 

i. Bij de bereiding van gesteriliseerde oplossingen van stoffen welke door  

verhitting ontleden of die alleen volgens g kunnen worden gesteriliseerd, en 

wanneer de tijd daartoe niet toereikend is, kan worden volstaan met sterilisatie 

van het oplosmiddel en van de bij de bereiding en aflevering benoodigde 

voorwerpen, terwijl het geneesmiddel onder aseptische voorzorgen moet 

worden opgelost. 

Bij sterilisatie volgens g en i moet bovendien het glaswerk vooraf gesteriliseerd zijn  

 

 



Doultons 

waterfilter (1862) 

Gemaakt in opdracht van 

koningin Victoria voor 

gebruik in haar paleis. 



Berkefeld filter (1890) 

 

Met filterkaarsen van kiezelgoer 



Ontwikkelingen in sterilisatiemethoden 

Ned.Farmacopee  1926 Ned.Farmacopee 1966 Europese Farm. en  

Richtlijnen Steriliseren en 

steriliteit 

(Recepteerkunde 1992) 

Europese Farm. en  

Richtlijnen Steriliseren en 

steriliteit 

(PractPharmaceutics 

2015) 

a. Gloeien (flamberen) a. Gloeien (verhitten tot 
250 ͦ)  
 

 --- 

Flamberen van utensilien 

niet effectief;evt. enige 

minuten gloeien. Neem 

liever wegwerpmateriaal. 

b. Droge verhitting 0,5 

uur bij 170 ͦ 

b. 1 uur bij 170 ͦ 2 uur bij 160 ͦ minimaal 2 uur bij 160 ͦ , maar kan 

eventueel korter bij 

hogere temperatuur 
 

c. Droge verhitting 2 

uur bij 120 ͦ 

c. 2 uur bij 150 ͦ 



Ontwikkelingen in sterilisatiemethoden 
Ned.Farmacopee  1926 Ned.Farmacopee 1966 Europese Farm. en  

Richtlijnen Steriliseren en 

steriliteit 

(Recepteerkunde 1992) 

Europese Farm. en  

Richtlijnen Steriliseren en 

steriliteit 

PractPharmaceutics 2015 

d. 1 uur stromende 
waterdamp 100 ͦ 

e. 30 min stromende 

waterdamp  

Alleen bij kort bewaren 

en onder voor micro-

organismen ongunstige 

omstandigheden. 

--- 

Wel genoemd in 

leerboek, maar alleen 

met additionele 

kiemreducerende maat-

regelen.  

--- 

Leerboek: als het 

geneesmiddel er tegen 

bestand is, waardevolle 

aanvulling vergeleken 

met alleen filtratie. 

e. In waterdamp onder 

druk- 30 min bij  
107- 110 ͦ 

d. In verzadigde water-
damp 30 min bij 115 ͦ- na 

voorafgaand evacueren 

Stoom- of heetwater-

sterilisatie - 15 min bij 
121 ͦ 

Stoom- of heetwater-

sterilisatie - 15 min bij 
121 ͦ. 

f. 30 min koken van 

waterige oplossing-

aanvullen met steriel 

water 

f. 15 min koken van 

waterige oplossing – 

aanvullen met steriel 

water en: zie bij e 

   ----     ----- 

g. ‘gefractioneerd’ 
verwarmen bij 65-70 ͦ 

   ____    _____   _____ 



Ontwikkelingen in sterilisatiemethoden 

Ned.Farmacopee  1926 Ned.Farmacopee 1966 Europese Farm. en  

Richtlijnen Steriliseren en 

steriliteit 

(Recepteerkunde 1992) 

Europese Farm. en  

Richtlijnen Steriliseren en 

steriliteit 

PractPharmaceutics 2015 

h. Door bacterie-

dodende stoffen 

  ___ Gassterilisatie 

(ethyleenoxide) 

Gas(plasma)sterilisatie 

(ethyleenoxide, 

waterstofperoxide) 

i. Aseptische werkwijze 

met gesteriliseerd 

oplosmiddel en 

glaswerk 

g. Door filtreren (Filtratie) (Filtratie) 

      ____     ____ Gammastraling Gammastraling 






