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Afbeeldingen
op rotswand
laat spataderen
zien.
Ambroise Paré

Hipocrates

Vóór Chr.

16e eeuw

Door: Katinka Rutjens, productspecialist en troubleshooter Varodem SA

Keep It Simpel,
daar kun je een oorlog
mee winnen
De geschiedenis van de compressietherapie in relatie tot beenziekten.

Beschrijvingen van spataderen en open benen komen al in de aller
vroegste medische literatuur voor en de eerste afbeeldingen stammen uit de
tijd van de Griekse wijsgeren. Deze laten een afbeelding op een rotswand zien,
waarop personen staan afgebeeld met duidelijke spataderen op de benen.
Dit geeft aan dat vergrote, zieke aderen ook in die tijd al veelvuldig voorkwamen.
Enerzijds waren die dus normaal, anderzijds bijzonder genoeg om af te beelden.
De Griek Hippocrates, die ook wel de vader van de geneeskunst wordt genoemd
en leefde van 460 tot 375 voor Christus, was de eerste die varices (spataderen)
beschreef én behandelde. Dat deed hij door middel van verschillende puncties
in de varix (aderlaten).
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De beenwindsels of ‘gamaschen’ van de Franse chirurgijn
Pierre Dionis (1650 – 1718).

18e eeuw

17e eeuw

De eerste berichten over chirurgische
behandeling van spataderen dateren
uit ongeveer 100 na Christus. In die
tijd dacht men nog dat de aderen hun
oorsprong in de lever hadden.
Spataderen werden zonder verdoving
en zonder ontsmettingsmiddelen uit
de benen gesneden. Deze barbaarse
methode ging uiteraard gepaard met
helse pijnen en had nog al eens een
ontsteking van de aderen (flebitis)
of trombose tot gevolg, hoewel dat
toentertijd nog niet zo genoemd werd.
Pas in de 16de eeuw verschenen er
nieuwe inzichten en publicaties.
De Franse chirurg (vroeger chirurgus,
chirurgijn of wondheler genoemd)
Ambroise Paré, iemand met een voor
die tijd behoorlijke anatomische
kennis, schreef dat spataderen
ontstonden door droefgeestigheid en
kwade lichaamssappen. Zo zei hij:
“Vrouwen die een kind dragen,
hebben teveel slecht bloed, doordat
de menstruatie wegblijft. Dat bloed
hoopt zich op in het lichaam”.
Er was in die tijd nog niets bekend
over de bloedsomloop en men dacht
dat het bloed in het lichaam steeds
hetzelfde bloed was, dat voor altijd in
het lichaam bleef.

Het blijft verwonderlijk dat het zo lang
moest duren, maar pas in de 17de
eeuw kwam er een Franse chirurgijn
aan het hof van de koningin, Pierre
Dionis geheten (1650 – 1718), die
als eerste de kleppen in de aderen
beschreef en ontdekte dat men door
middel van druk op het been van
buitenaf, de benen in goede conditie
kon houden en kon voorkomen dat
veneuze ulcera terug kwamen.
Hij gebruikte hiervoor beenwindsels,
die ‘gamaschen’ werden genoemd.
Deze waren gemaakt van hondenleer,
omdat dit erg soepel materiaal was en
goed te verwerken. De gamaschen
werden met lederen veters aan de
voorkant strak rondom het been
gebonden. Dionis had de windsels
gezien op tekeningen van de Romeinen.
De Romeinen (400 voor Chr. - 400
na Chr.) wisten toen al dat door het
inwikkelen van de benen de conditie
van de benen verbetert en dat zo
de kans op open benen en andere
wonden voorkomen kan worden.
Deze kunst hadden de Romeinen
afgekeken van de oude Egyptenaren
(± 100 na Christus). De Egyptenaren
waren namelijk al op de hoogte van de
heilzame werking van drukverbanden
bij beenlijden. Na de val van Rome
echter, raakte hun kennis in de
vergetelheid. 800 jaar lang waren de
Romeinen zeer succesvol geweest in
de kunst van het bandageren, maar nu
ging hun kennis verloren, totdat Dionis
de kunst herontdekte.
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Rondom het jaar 1800 beschrijft de
Engelse generaal Home, in dienst van
het leger van koning George III, in een
beschouwing over beenzweren, dat
geen enkele ziekte het leger van zijne
majesteit zoveel levens had gekost
als “open benen”. De eerste die echt
de grondslag heeft gelegd voor de
verzorging van veneuze ulcera’s is
echter de Engelsman Thomas Baynton
(1761-1820).
Hij schreef een boek dat als titel “Een
Nieuwe Methode voor de Behandeling
van Open Been” had. Vanaf dat
moment verschenen er regelmatig
publicaties en boeken van de hand
van medici. Deze bevalen afwisselend
chirurgische en conservatieve (alle
niet chirurgische behandelingen, zoals
het gebruik van verband of lappen stof)
behandelingen aan. In de loop der
jaren won de ambulante compressie
therapie steeds meer terrein, maar
met de verbeterde inzichten rezen er
ook vragen over hoe open benen
voorkomen konden worden en over
een permanente nabehandeling.
Het antwoord op die vragen zijn de
therapeutische en elastische kousen.
Vervolgens voerde een zekere Theden
de verbanden opnieuw in. Nu was het
de eerste keizer van het Duitse rijk,
Frederik de Grote (1712-1786), die
oorlog voerde en wiens soldaten last
hadden van open benen. Het was
echter een groot probleem dat de
windsels die men gebruikte, steeds
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Ouderwetse
breimachine
Omsponnen natuurrubber

Ambachtslieden in de
kousenfabriek.

19e eeuw

afzakten en loslieten. Er bestond nog
geen elastiek en de windsels werden
gemaakt van lappen stof. Theden loste
dit op door de verbanden aan elkaar
te naaien. De gamaschen van Pierre
Dionis waren Theden niet onbekend.
Deze beenkappen, die, zoals gezegd,
in de tijd van Dionis nog van honden
leer werden gemaakt, werden nu van
tricot, linnen en Chinese kaliko, of
Nanquin, gemaakt en soms ook van
rubber. Niet het rubber zoals wij dat
nu kennen, maar de onbehandelde,
pure grondstof.
Begin 19de eeuw werden de gamaschen
omgedoopt tot ‘stützstrümpfe’, of te
wel het nog steeds gebruikte ‘steun
kousen’. Daarna was het geen vraag
meer óf de elastische kous effectief
werkte tegen oedeem in de benen,
maar van welk materiaal de kousen
gemaakt dienden te worden. De
kousen moesten namelijk elastisch
zijn, zodat ze niet zouden afzakken,
maar tegelijkertijd wel een goede
drukverdeling geven. En natuurlijk
moest het niet al te moeilijk zijn om
de kousen aan te trekken. Het heeft
echter tientallen jaren geduurd
voordat het zover was.
Vervolgens komen we in de negen
tiende eeuw uit, bij de Engelse Charles
Goodyear (inderdaad, van de auto
banden), die ontdekte hoe men
rubber bruikbaar en houdbaar kon
maken door het te vulkaniseren.
Rubber kon nu verwerkt worden tot

20e eeuw

verschillende producten (waaronder
dus de autobanden). De geboortedag
van de eerste echte elastieken kous
is 26 oktober 1848. Toch was deze
kous nog steeds niet de ideale kous.
De kousen die uit de fabriek kwamen,
waren namelijk niet echt prettig om te
dragen. De gevulkaniseerde, rubber
draden werden niet eerst omwikkeld
voordat ze werden verwerkt in de
geweven stof. Pas toen de rubber
draden werden omsponnen met ander
garen (zijde of katoen) werd het draag
gemak iets groter. Deze kousen hadden
echter een nieuw groot nadeel: ze
zakten af en het maakte niet uit hoe
veel rubber er in verwerkt was, ze
bleven afzakken.
In 1861 lukte het Julius Römpers, die
samen met zijn broer een elastiek
fabriekje runde in Zeulenroda, in het
oosten van Duitsland nabij de Poolse
grens, om kousen te fabriceren die
beter bleven zitten. Tien jaar later
kwamen de eerste gebreide elastische
kousen op de markt, gemaakt met
elastieken draden. Niemand had
kunnen denken dat er 50 jaar later 30
van deze fabriekjes zouden floreren.
De allereerste rondgebreide kous met
draden die onder spanning werden
mee gebreid, dateert vanaf begin
20ste eeuw.
Anno 2014 is er een onwaarschijnlijke
diversietijd aan therapeutische
elastische kousen op de markt. Het
principe is echter steeds het zelfde.
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Handmatig bediende breimachine

Er zijn rondgebreide en vlakgebreide
kousen, allen gemaakt van natuur
rubber of van kunstrubber. De ene
kous geeft meer tegendruk dan de
andere. Wat de keuze van de juiste
kous betreft: de indicatie, de sociale
omstandigheden en de lichamelijke
bijkomstigheden bepalen wat de
juiste productkeuze is. Wat u echter
ook kiest, onthoud het Romeinse
principe “KIS”: Keep It Simpel, want
daar kun je een oorlog mee winnen.

Bronnen: Eigen onderzoek, (2008),
oude literatuur (anthologica phlebologica) en
wijsheden gevonden op het internet.
Foto’s uit privécollectie
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