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Aan de hand van voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de handschriften gelezen
dienen te worden. Te zien zijn in Deel 2a:

Doodsoorzaken
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Doodsoorzaken

Van

tot

Scan Invoeren Opmerking

Doodgeboren / levenloos aangegeven

1 neen code voor intra-uterine sterfte

Syphilis

8 ja code voor intra-uterine sterfte

Prematuur

8 m; heeft geleefd 
minder; dan 1 dag; 
omstrengeling van hals 
Neen; door navelstreng 
v/d baarmoeder

8 neen code voor intra-uterine sterfte

Prematuur
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9 neen code voor intra-uterine sterfte

Moeilijke bevalling

13 ja code voor intra-uterine sterfte

Oorzaak niet opgegeven of 
onbekend

- A1 - code oorzaak levenloosheid

Syphilis

- A1 (Lues??)

- verm A1 -

- A2 - code oorzaak levenloosheid

Andere algemeene ziekten

A2 & E ; moeder vitium 
cordis & schrik

- A3 - code oorzaak levenloosheid

Habitueele voorbeschiktheid 
tot abortus
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- A4 - code oorzaak levenloosheid

Albumerie en andere ziekten 
met de zwangerschap in 
verband staande

- A5 - code oorzaak levenloosheid

Ondergaan geweld of 
overmatigen arbeid

A5 (overm arbeid)

A5 voor veertien dagen 
van de trap gevallen

A5 Waarschijnlijk is de 
vroeggeboorte 
opgeheven door een val 
waarbij de moeder de 
buik bezeerd heeft 

opgetreden

- B - code oorzaak levenloosheid

Ziekten van de placenta en de 
vliezen
(Placenta praevia)

- B (val)

- C1 - code oorzaak levenloosheid

Monstruositeit en andere 
vormgebreken, hydrocephalus 
enz.
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C1 (hydrocephalus);- D2 
& D4 -

- C2 - code oorzaak levenloosheid

Niet onder A te brengen 
ontijdige geboorten

C2 Vroegtijdige loslating 
der nageboorte door 
schrikken met hevig 
bloedverlies vóór de 
geboorte

- C2 & D2 -

- D1 - code oorzaak levenloosheid

Afwijkingen in den vorm van 
het moederlijk bekken

- D1 (aanleiding);D3 
(oorzaak) -

- D2 - code oorzaak levenloosheid

Liggingsafwijkingen van het 
kind

D2 (D4);uitgezakte arm
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- %D2 en% D4 door D2 -

D2 Voetligging

- D3 - code oorzaak levenloosheid

Uitzakking, inklemming van de 
navelstreng

- D4 - code oorzaak levenloosheid

Stikking bij de geboorte

- E - code oorzaak levenloosheid

Ander, niet onder de vorige 
rubrieken te brengen oorzaken

E Andere niet onder de 
vorige rubrieken te 
brengen oorzaken p 19 
circ MvBZ neen

E (lange duur v/d partus)

- F - code oorzaak levenloosheid

Oorzaak niet opgegeven of 
onbekend
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- F licht gemacereerd -

a

aan het Station 
Westerdok tusschen 
buffers beklemd geraakt 
- onder het vervoer naar 
het binnengasthuis 
overleden

Aandoening v de N 
Lyenpath, Zenuwkoorts; 
uitputting

Verschrijving van N(ervus) 
Sympath(icus)?

Aandoening v/d 
pleuraholte

Aandoening v/d prostata

Aangeboren borstgebrek
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aangeboren gebrek 
splijting in lip kaak en 
gehemelte

Aangeboren Sluiting der 
Darm

aangez kanker GH Aangezichtskanker GastHuis

Aangezichtsroos met 
voorzetting;naar de 
herzenen

Aangezigtsroos met 
opvolgende beroerte

aanhoudende koorts

Abcessus freger / regio 
dorsalis / febris ; hectica

Abcessus in Regione 
Ambilicie
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abnormaliteit van het 
kind monstrum neen

abortus criminalis 
peritonitis

abortus post nephritis 
haemorrhag (post 
u%os%sum Haarl olie) 

usum = gebruik

abortus provocatus 
criminalis

Absces aan het 
borstbeen, Longen 
hartevlies ontsteking

Abscessen in de regte; 
onderste extremiteit, 
verval ; van Krachten

Abscessus Cerebelli

Abscessus in dorso
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abscessus nasi

Abscessus unin:, 
Ichonaemie

abusis chron narcot 
Paralysis cordis

Abusus 
spirituosorum;gastro 
enteritis acutissima;ZG 
verm Paralysis cordis

Acid Bin viarum Prim

Acid prim viarum primarum viarum = 
spijsverteringskanaal

Acid prima viarum / 
Melk en Water /

acraniacus
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Acranius neen

Acromegalie

Acteno-mycose  Pyaemie

actinomycosis regionis 
lumbatis 

lumbalis

Acute beenmerg 
ontsteking a/h 
onderbeen

acute excarnatie en een 
chronische endocarditis 
chronische nephritis 
haemorrhagische infarct 
van longen en hersenen

Acute geele lever 
atrophie

acute gegeneraliseerde 
miliair tuberculose
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Acute labaire pneumonie

Acute Lever Atrophie

acute meningitis cerebri 
door aandoening v/h oor

Acute Morb: Brightii, 
Perocarditis 
deffici};endocarditis}

acute neurotische 
necrose van enkele 
huidpartijen

acute opstijgende 
bulbair paralyse

Acute Zomerdiarrhoea

acuut gewrichts 
rheumatismus met peri 
en endocarditis 
catarrhale 
longontsteking
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Afgeleefd

afknelling en 
Verscheuring v/d 
medulla oblongata

Afsluiting der gal;wegen 
Icterus nr 150

Afsterven der Vrucht Ja

afsterven gedurende den
partus ja

afsterving in de 9 E 
Zwangerschapsmaand 
zonder een bepaald aan 
te geven oorzaak neen

afwijkende vorm van 
moederlijk bekken neen

afwijking baringsweg 
neen
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Agina Angina

Ahlutasis pulm:

Aidium albicaar, atrophia
infantum

Akromegalia

Aktinomykosis abdominis
et cruris

albumenaria

Albuminurie en andere 
ziekten Ja m/d 
Zwangerschap in 
verband Staande
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alcoholirum chr: delirium
tremens Collapsus

Alg wegkwijning

Algem dyscratie dyscrasie

algemeene arterio 
Sclerose in het bijzonder 
van hersenen en nieren

algemeene atrophie v/d 
zenuwen v huid v gelaat 
(glossy skin)

algemeene branding met
Vuur

Algemeene uitputting 
tijdens de baring
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Alienatio Mentalis, 
Gangraena et Decubitis

aliquid in cerebro aliquid = iets, het een of ander

Alteratio colli uteri

Alyuid in thorace dextra Aliquid

Amaurosis totalis oculos 
duos acquisita

Amputatie na verbr van 
het regter been

amputatio violenta 
femorum tengevolge van
overrijding door den 
tram

Amuurose amaurose
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Amyloïd der interne 
organen

Amyloid v/d lever enz

Amyloidosis post 
empyema gripposa

Anaemia artificial

Anaemia grani gravis

anaemia gravior morbus 
addisonis? ; (suicide) 
Subermesio

Anaemia gravior post 
rupturam cervicis uteri
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Anämia post partum e 
causa atonia uteri

152 Andere Ziekten 
bepaald bij 
jonggeborenen 
voorkomend Stuipen

86 Andere ziekten van 
het hart of van de vaten 
(Pat- E had eene 
geweldige Dilatatio 
cordis Zij stierf vrij 
plotseling onder heftige 
Dysenoe) Dyspnoe

Anencephalus Ja

Aneurysma axteriae 
anonymae

 arteriae

Aneurysma Spurium 
aorte abdominalis 

angina Fonciallens tonsillaris
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Angina fulypata

Angina gangraenosa 
unalora post partum

Angina laecurarii lacunarii?

Angina membranacea

Angina tonsillaris

Angioma femoris 
Haemonhagica

Ankylosis gener 
Erysipelas post 
Resecticum gener

anthrax in nucha
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aphte tropica

Apolexie foedroyante

apoplexia (18 kl lijst)

Apoplexia alcoh:

Apoplexia basens Craniu 
medullae obligatio

Apoplexia fulimesans fulminans

Apoplexia pulmenasil pulmonalis

{apoplexia}; 
Rheumatismus Autea, 
Eclampsia {nervosa}
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apoplexia Serosa

Apoplexie fondragante verschrijving foudrayante

Aptae c viarium

Arachn exsud

arterio sclerosis Degeneratio et hypertrophia cordis 
nephritis Bronchitis Hypertrophia prostatae Empyema 
antri Highmore Hernia ing dextra ileus

arterio sclerosis 
universalis apoplexia 
cerebri

arterio sclerosis van de 
hersenvaten (apoplexie)

arteris klerosis
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Arteruitis deformans, 
apoplexia

Arthrocoxie

Ascites pijlephlebitide

Asphysia intrafantum Ja

asphyxia (door een stuk 
vleesch)

Asphyxia Submersorum

asphyxie ja

asphyxie neen
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Asthma Cardraemia 
Hydraemia

asthma Carratigum - 
Vitium Cordis

Asthma & Emphyzema C 
cassequentito

Asthma Koppris

Asthma Thynucum

Atelectasie der longen

Atheroma Aortae 
Degeneratio ; adiposa 
Cordis

Atheroma Arteriazum 
coronariae
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Athrepsia infantilis

Atonie na geboorte van 
het 1 E kind Plat 
rachitisch bekken 
schouderligging Versie 
neen

atresia ani et recti

Atrophesia

Atrophia / gemengd 
voedsel

atrophia acuta flava 
hepatis

Atrophia incipiens access
febrilis sub ; dentitiones

atrophia infant: / Carvat: 
ruggegraat
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Atrophia mucos intest 
trop (Psilosis)

Atrophia Musculos 
progress C CausaSpina 
tuberc: pulm: 
Pneumothorax, pleuritis 
putride

Atrophia neanotorum verschrijving neonatorum

Atrophia post tuss 5 AM 
quantam

Atrophia / Vitus mintus /

Atrophie ex tubercul

Audeemia

b
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Baarmoeder Ontst. in 
het  Kraam;bed / febr 
puerperalis /

baarmoeder 
verscheuring

Beenbreuk van het 
Schedeldak

Beenontsteking

behandeld met gebed;ZG
verm Stenose v/d 
oesophagus

bekkenanomalie Ja

bekl: lieschbreuk, 
Koudvuur in den darm

belangrijke hoofdwond 
na een val - piaemische 
koortsen
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beleediging van den 
onderbuik Sleepende 
Loodvergiftiging

Beleedigingen door het 
Oosterspoor

Belroos GH

Beri-beri

Beroerte

bersting der eenhoornige
baarmoeder Ja

bersting der Zwangere 
eenhoornige 
baarmoeder

billigging stuitligging
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blaasontsteking met 
ontaarding der Nieren

Blaasslijmvloed

BlaauwZucht

Bloedbederf

Bloedbraking

Bloedhoesten, phthisis 
Tubercul

Bloedloop

bloedontmenging
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Bloedsarmoede

bloeduitstorting binnen 
den schedel

bloedverlies na 
besnijding

bloedverlies na 
geadhacreerde placenta 

geadhereerd = vastzittend

bloedvlekziekte Werlhof

Boosaardig Halsgezwel

borst en huid waterzucht

borst Waterz
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Borstwervel ontsteking, 
Uitputting

braken t/gev van 
Zwangerschap (inanitie)

Branding

Branding door Stoom  
Delirium potatorum

branding van de buik, 
uitputtende koortsen

Brandwonden aan gelaat
armen en beenen 
Hersenvliesontsteking

Brandwonden der 
onderste leden maten

Breuk der wervelkolom 
en verscheuring en 
kneuzing der 
ingewanden
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Breuk van 6 ribben, 
Longontsteking

breuk vande 
borstwervelen

breuk vde halswervelen 
na uitwendig geweld

Brightia Nierziekte, 
Waterz

brightische nier 
ontstek(ing) x GH

bronchiectatische 
carcine long gangreen

Bronchiektasie

Bronchitis Capill: pneum 
Caaeosa 

caseosa
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Bronchitis Capillaris

id acuta

Bronchitis Capillaris, 
Pneumonia desquamat

Bronchitis Chr Oedema 
pulm; acuta

Bronchitis Chron c 
Emphysemea feb interm 
comitata

Bronchitis Chronica et 
Ulc ventriculi

Bronchitis chronica 
macopurulenta 

mucopurulenta

Bronchitis Chronica 
Syncope

Bronchitis met 
hartzwakte
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Bronchitis pneum post 
Eclamps durante partum

Bronchitis viffine acuta diffusa

Broncho-pneumonie, 
emaliatio 

emaciatio

bronchopneumonie post 
Corpora aliena in bronchi

Bronchopneumonie 
Sepsis

Bronchorrhoea

Bronchovica

Bulbiar lijden bulbair
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bij komst i/h gasthuis 
reeds overleden

Byonshystercotomie

c

Cachexie door veeljarig 
opium schuiven

Cacus phthisis

Cagestie Scrophul 
Piaemie 

cachexie scrophul pyaemie

Calculi vesicales etc

Cancer Aguaticus Cancer Aquaticus 
(Waterkanker)
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Cancraea maxillae

Capsul supra renalis

Carbunkel

Carc eusoph oesoph

Carc eusophagi

Carc Omenti

Carcin vesie

Carcin Antri Highmorii
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Carcinoma Antri 
Highmori

Carcinoma apertum 
manmae et 
cir;conferentiae, 
algemeene Cachexia

mammae

Carcinoma Auris interna

Carcinoma axillaris

Carcinoma cocci colli?

Carcinoma cocci cum 
metastasibus

Carcinoma colli van 
meerdere organen

Carcinoma Cystic fill
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carcinoma flexurae 
hepaticai

Carcinoma flexurae 
sygmoidea c metast 
pneumon pharyngea

Carcinoma hepatis, 
Abcessus 
retriperitonealis 

retro

Carcinoma Linguid

Carcinoma Lingune

Carcinoma lobus sup

Carcinoma mammae C 
metastasen pulmonis et 
pleura

Carcinoma mammae 
cutis metastatica 
Carcinoma chorioideae 
OS
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Carcinoma mammae 
metastasis at columnae 
vertebralis

carcinoma mammae 
recidief na operatie voor 
10 jaar

Carcinoma mammarum, 
morbus ; phthisicus

Carcinoma Manillae 
inferidris 

maxillae inferioris

Carcinoma oesophagi et 
baseos linguae

Carcinoma oltophaghi oesophagi

Carcinoma papillae 
Vaterii

Carcinoma 
peritonei;caxanavis 
generalis
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Carcinoma pharyngis, 
malae, glotae

Carcinoma terisel bedoeld is vesical

Carcinoma Uteri

Carcinoma Uteri et 
adnesax 

adnexae

Carcinoma uteri 
inoperabiles

Carcinoma Uterino

Carcinoma v/d rechter 
arcus palatoglossus 
gecombin- verslikkings 
pneumonie (39)

Carcinoma v/d wang 
Cachexia
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Carcinoma ventriculi

Carcinoma Ventriculi

Carcinoma Ventriculi 
aeque hepatis 

aeque = evenals

Carcinoma Ventriculi 
fractura colli femoris 
aangereden door een 
rijwiel

Carcinoma vesicae

Carcinoma Vesicae 
Felleae

Carcinoma v/h coecum 
(darmkanker)

Carcinoma Vulose
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Carcinomatosis

Carcinoom v/d ingeniaal 
lymphklieren 

inguinale

Carcinosis generalis

Carditis Rheum:

Caries der 
bekkenbeenderij

caries humeni car 
renectie degeneratio 
amyloidea hepatis et 
renumi

Carius der ribben met 
uitgebreide ulceratien

Carsinoma mamma Carcinoma
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Caru van het 
handgewricht 
pneumonia

Catarrh febr typhoides 
collapsis

Catarrh Gastro-
duodemale

Catarrh intest:

Catarrh intestinorum

Catarrh naso-pharyngeae
(verm infectiosa)

Catarrh S intestinor: /ZG/
vermoedelijk aan de 
borst der moeder in den 
nacht gestorven

Catarrhus activel, 
Marasmus
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Causa ignota - 
herhaaldelijk hevige 
benauwdheden

Causa ignota mortuus 
receptus

Causa incognita Onbekende oorzaak

Causa incong:

Causa incongnita verschrijving

Causa Meti incognieta

Causa mihi ignota de oorzaak is mij onbekend

Caxechie;%Cachexie%
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Cenhaemie anaemie

Cerebrale 
Kinderverlamming

Cestike

Cheilognatho-
palatonchysis

Cheilognathopalatoschisis

cheilopelitoschisis 
pneumonia kath 

cheilopalatoschisis

Cheirartritis & 
Olenarthritis ; 
Suppurans, Pyohaemia

cheirasthocace Verbastering van 
cheirarthrocace

Chlocystitis Cholecystitis
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Chlorosis

cholangitis

cholangoitis infectiosa cholangitis

cholerine en symptomen
van peritonitis

cholerine ten gevolge 
Van Sterk drinken 
gangraena intestinorum

Cholo- Urolithiasis

Chron: bronchitis, met 
opvolgende 
hypostatische
pneum: waterzuch 
hersenoedeem met 
opvolgende paralysis van
Longen en hart
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chron Schrompelnier

chronische catarrh der 
spijsverteringsorganen

chronische 
loodvergiftiging;ZG verm 
ruptura arter coron 
cordis

{chronische nephritis};
{c hypertrophia cordis}

chronische Ontsteking 
van het beenmerg; 
bloedbederf

Cirrhonis hepatis (Laev)

cirrhosis hepatis 
(Laënnec)

Cirrohis hepatis cirrhosis
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Coailis tuberculosa coxitis

Colica neuvosis spinalis neurosis

Colica Stercoralis

Collapsus gedurende de 
baring

Comat Tusschenp Koorts

Combustio C aqua 
fervida 

heet water

Combustio door 
Zwavelzuur

Combustio III derdegraads verbranding
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Comethritis

Commotio Cerebri antes 
Sex hebdomades

zes weken geleden

Commotie cerebri val uit 
een ledikant

Communitio thoracis

Congenitale gespleten 
zacht verhemelte

Congestio Cerebri

Conguasatio pedis 
tetanus

Conquassatio pedum
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Constipatie tenacissinie, 
Marasmus

Constipatis Isr ZH

Constipatis tonacissima, 
Hernia serotali

Consumptio conporis corporis

consupatio chronica

contusio halsgedeelte 
v/h ruggemerg gevallen 
van een schip o/een 
spoorwagen

Convuls

Convuls.S
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Convulsiones -71- codering Bertillon 1901

Coryent stenosis v-d 
trachea

Coscärtröcace Coxarthrocace

Cospus alilarum in 
pulmone ? 

corpus alienum ?

Coxarthrocace

Crethismus Universalis

Croup

Croupeuse pneumonie 
van rechter achterkant
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Crusta Lactea

Cyanosis Cardiaca

cyneope syncope

Cyste v/h ligamentum 
lutum darm catarrh 

latum

cystitis ammoniaemie

Cystoma dermoid ovar 
suppurat

Cystoma parovarii

d

Darmkrenkel Darmkronkel
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Darmontsteking - 
Syphlitis

Darmteering

D d= R Doodgeboren dochter

DD R Doodgeboren Dochter

DD R / berekend in de 
maand Juni /

De overledene leed aan 
chronische bronchitis en 
asthma bronchiale 
Plotseling ZG verm 
Degeneratio Cordis

de gevolgen van een 
doorgestane kraam

de gevolgen van een val 
volgens verklaring der 
politie
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de gevolgen van Lordosis

de moeder is gevallen op
de buik

De schedelbeenderen 
waren abnormaal week 
en verschuifbaar, de 
navelstreng groen 
gekleurd

debilitas senectudine

debilitas Senilis

Debilitas vitae / febr 1 A 
Catarrh

Debilitas Vital

Debilitest

53



Debilitus

deco m pensatio cordis

Decompensatio cordis

Decompositie

decompositie pyelitis

decompositio  sepsis

decrepiditas

Degeneratio Acuyloid 
Organi addominis 

Amyloid 
abdominis
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Degeneratio cordis et 
vasorum

Degeneratio et dilatatio 
cordis

Delirium potatorum

Delirium potatorum 
Apop

Delirium tremens ZG/ 
exhaustione nervorum, 
promiam potater fuit 

(prominam potator fuit?)

Dementia 
Senilis;Suicidium door 
creoline

dentitio diff 
Hydrocephalus ; acutus

dentitio diff tussis quinta dentitio difficilis tussis quinta
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dentitio pneumonie

dentitis

dermato neuro myosites

Diabetis Sacchannis diabetes saccharinus

Diarrh: Collignativa

Diarrh. cum 
convulsionibus

diarrhoea

Diarrhoea

56



(Diarrhoea;& enteritis) 
Groep V, N.R 105 

V = Ziekten van het 
spijsverteringsapparaat

Diarrhoea Aeftiva

Diarrhoea et Vamilus

Diarrhoea paradoxa, 
Marasmus

diarrhoea / Subiet 
overleden

Diatesis uratie

Dibilitas

Difformatio Thoracis 
(gibbus)
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difformitas thoracis

Diffuse nierontsteking

diphtherie van neus en 
navel

Diphtheritis

Diphtheritis f&l

Diphtheritis (in nato 
comio) nephritis

dira Necessitas et labor 
impribus, marasmus 
Senilis

dood binnengebr trauma
(van stelling gevallen
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dood binnengebracht bij 
brand omgekomen

dood binnengebracht 
schedelfractuur, 
ingedrukte borstkas, 
linker onderarm 
afgereden

dood in het gasthuis 
gebracht, beide beenen 
afgereden Verbloeding

Dood ingebr;Onbekend 
(Ongeluk m-een 
schommel)

dood 
ingebracht;onbekend. De
politie deelt;mede dat de
man overreden is

dood ingebracht 
schedelbasis fractuur 
door omvallende 
schutting getroffen

dood is binnengebracht. 
patient zou hebben 
geleden aan pleuritis 
sicca sinistra et pleuritis 
scropurulenta dextra ?? 
na pneumonia

dood op bed gevonden 
(ZG) was om half 6 vm 
thuisgekomen van 
familiefeestje
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dood op het privaat; 
gevonden Z G onbekend;
bij zijn patroon 
Kinkerstraat 108

dood sinds geruime tijd

dood voor de geboorte 
door omsnoering v/d 
hals met den streng neen

doodgeboren 9 m 
schouderligging - 
bemoeilijkte keering 
Neen

doodgeboren 9 1/2 m 
Neen Missed labour

doodgeboren 10 m, 
omstrengeling bij 
ontbreken van 
vruchtwater Ja

door een Val Van een 
Stijger

door instort van een 
muur
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door uitwendige oorzaak
Schedelfractuur 33 Korte
lijst

doorbraak van een 
tuberculeus 
halslymphoom in de 
larynx

doorbraak van een 
tuberculeus lymphoon in
een bloedvat

driedubbele 
omstrengeling v/den 
hals;van het foetus

Droesziekte

dubbel Heupgewrichts
verzwering

Dubbelzijdige ovariaal 
cyst;myoma uteri 
Peritonitis acuta;diffusa 
post operationem

Dubilitus
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Dwarsche ligging van het
kind bij de baring en 
opvolgende aninitio 
virium 

inanitio

dyscrasia alcoholica 
pneum catarrh

Dyseraica porbutica ? 
ook de  statisticus had geen 
idee

Dyspavea

dyspepsia infant, 
Scrophulosis 
Blennorrhoea Confuret

dyspepsio / Convulsiones

dyspnoe kort na de 
geboorte ontstaan 
oorzaak onbekend neen

Dyspnoem
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Dyssenteria

DZ Doodgeboren Zoon

DZ N Doodgeboren Zoon

DZ- N Doodgeboren Zoon

e

Ecclampsia parturentum parturientus

Ecclampsia niet 
afhankelijk van 
darmstoornissen

ecclampsie der moeder 
doodgeb 10 mnd 
geneesk

63



Ecclamsia gravid

Echinoccus omenti 
Alegatis 

Hepatis?

Echinocoreus Hepatis 
Tabes

echte knoop in 
navelstreng

Eclamps

Eclampsia in partu

Eclampsia in Stadio 
provomorum;Morbillosa

Eczema acutum Tatius 
Corporis ;
Meningitis 

verschrijving Totius?
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eczema faciei + bronch

Eczema squamonem, 
Catarrhus intestin 

squamosum = schubachtig

Eczema zeborrh 
universalis Staphyloma 
Corneae 

seborrh

een leverlijden

een schop van een paard
tegen de slaap v/h hoofd

een val

Een val in 't water met 
borstkneuzing

Een van een tweeling die
één week te voren als 
vrucht van 3 md 
uitgestoten is C2 neen
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eene leverongesteldheid

eene Rheumatische 
Ziekte

Eijerstokswaterzucht

eigema a Vaccinia

ekklampsia infant paralys
cordis

Ekzema infectum

Elleboog gewrichts 
verzwering, pyaemie

Emaciatie door 
hyperemesis neen 
gravidarum
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embolia aposs sylvii a foss = arterae fossae

Embolus in 
hersenbloedvat in 
aansluiting aan 
Endocarditis

%emersio%;ZG verm 
%verdrinking%;............

(ZG verm verdrinking)

verdrinking is doorgehaald en 
vervangen door emersio
daarna is emersio doorgehaald 
en de doorhaling van 
verdrinking ongedaan gemaakt 
met de puntjes eronder

Emollio Cerebri a 
Circulatione impedita ; 
Apoplexia

Verschrijving? Emollitio

Emphyseem Arterio 
sclerose v/d 
hartspiervaten

Emphysema & 
consecatio 

consecutio

Emphysema Asthma

emphysema pulm
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empijema

Emputatie na beenbreuk

Empyema antr 
mastoidaci;Abscessus 
cerebelli thrombosis sinis
petrosum 

antrum

Encephalitis

Encephalitis Exsudatio in 
Cerebri

Encephalo malacia Encephalomalacia

Encephalocele neen
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Encephalomalacia luetica

Endarterutis & 
hypertrophia Cordis, 
Apoplexia Cerebri

Endarterutis chron 
oblit;Haemorrhagia cum 
encephalo-malacia 
pontis 

endarteritis 
obliterans

Endocarditis chron c 
exacerbalione 

exacerbatione

Endocarditis chron Insuff
aortae Nephistri chronica

Engwervel fractuur, 
uitputting

Enteralgie Cholerica

enteritis infectiosa?
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Enteritis - paralijsis 
Intestinorum

Entero helkosis

Enterodiabrosis

Entero-peritiviti

Epi dydimitis Hernia 
permagna

Epilepsia Zildopathica

Epilepsum

Epileptiform insult
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Epileptische Stuipen, 
hartverlamming

Epiteleamus fungosum 
Colli Uteri ; peritonitis c 
perforatione recti

Epiteprea

Epithelioma lab infer, 
Marasmus

Epithelioma palate dori duri

Erisypelas Phlegmonodio
Gangrenosa

erysipelas corpora

Erysipelas faciei 
Arachnitis
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Erysipelas GH

Erysipelas traumatica, 
pyaemia

Erysipelas trunci

erysipolos cusi erysipelas cutis?

erythema bullosum 
toxicum

Erythromelalgie 
Decompensatio cordis

erytrodermia 
desquamatica

Eteritis Enteritis
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etterige ontsteking van 
het voetgewricht

Ettering v/d navelstreng

Etterk na Kraambed

Etterkoorts na kneuzing 
der bil

Etterzak

etterzak in den rug, 
Etterkoorts

Euriphelomalacia Encephalomalacia

exhaustio infant
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Exophthalmus 
prilsaris;Thrombosis 
carot int 

pulsaris

Exsudaat aan de bacis 
Cerebri

Exthipatie uteri c adnisis 
per lapurotonium

Extravasatio Sanguinis 
abdomin

Extravastio in Cerebrum

Exust(io) Intern(a) C(um) 
Inf(usione) Terr(inae) 
Coffeae

f

f typh (?) (1 dag in 
Verpleging)
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Favus

feb Contin Catarrhalis

feb Quotidiana hydrops

febr hectica

febr IJ interm foutje, het was febris in 
februarij

febr Nervosa in 
puerperie die XV

febr typhoid

febr typhoidea c deliria 
tremente
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febris apoplextica

Febris Catarrh Meningitis

febris interm irregul

febris lent A nervosa

febris pituitalis

febris typhoïd neglect

Febris Verminosa

Fibromijoma uteri 
gevolgen van de Extri 
Epatie
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Fibro Myama Uteri 
Peritonitides c. incamo 
criptae catarrh: vesicae 
chron:,nephritis 
parendryen Hydrops 
Universalis

Fibroma ovarii, pneum A 
labalris dextr lobularis

fibromyomata uteri, 
Lapardomi 

laparotomie?

ficit Idiota

Finkelstein's intoxicatie; 
Voedingsstoornis

fistels rondom den anus, 
buikvlies ontsteking

Fistula vesica post 
operationem
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Foetus 6 maand

Foetus immateesus immaturus

Foetus praematurus

foramen Ovale niet 
gesloten

fortasse Febris typhoidea fortasse = misschien

fract colli fem, humeri 
sin (aangereden door 
een kinderwagen) 
pneumonie

fract pelvis + rupturen et 
fract complicata cruris 
dextr et sin 
fabrieksongeluk

fractura basis cranii ; 
dood ingebracht (een 
val)
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fractura Canis Crani

fractura colli femoris; 
decubitus; val van een 
trap

fractura complicata; 
femoris Sin(istra) pedis 
dextri; shock (overrijding
Spoorwagon 

fractura complicata 
brachis en fractura 
pelvus? moribundus 
intravit val door het 
breken van een ladder

pelvis

Fractura costarum met 
verwonding der longen 
pneumothorax ten 
gevolgen van een val

fractura Crani door 
uitwendig geweld

Fractura Cranie, gevallen 
van een hoogte 
Haemorrhagie

fractura cranii et 
amputatio traumatica 
man d 

manus dextrae = rechterhand
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fractura Cruris Commid: 
Gangraenae post ; 
amputation

Fractura dens 
epistrophei

fractura femoni femori

Fractura Spontanea, 
Marasmus

fractura vertebrae III of 
IV laesio medullae 
spinalis

fractura vertretranen

fractura van het rechter 
onderbeen; Delirium 
traumaticum

fractura vertebrae 
dorsalis undecimae ; 
Decubitus gangraenosa
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fractuur van de 
halswervel, drukking op 
't ruggemerg

fractuur van de linker II, 
III IV V en VI rib en van 
de rechter VI en VIII rib

Fungus Medullaris 
mammae

furunculosis labri

Furunculus labii 
superioris Septichaemie

g

Galsteenen ouderdom

Garnalenvergiftiging
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/GH S/ Gasthuis

Galopeerende teering

galsteenkoliek

Gangraena senilis 
incipiens

Gangraena Umbilici   
/koemelk /

Gangraenae Pottio

Gastralgia Chronica 
Abscessus diffusi

Gastritis chronica 
Kuematemesis 

Haematemesis
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gastritis chronica, 
Vermoedelijk tengevolge 
van toevallige Koper 
vergiftiging

Gastro enteritis acutis 
pina

Gastro-enteritis c 
debilitate

Gastromalacia Diarrhoea

Gasvergiftiging

Gebarsten meningocele 
ja

Gebr ontwikkeling
/ 7/m kind /
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Gebrek aan Anusopening

Gebrek aan goed voedsel

gebrek aan 
Levensvatbaarheid

Gebrek, Zonder geneesk 
behandeling

gebrekkige Nutatie, 
uitputting algem: zwakte 

Nutritie?

Gebroken rib

Gebruik van alcohol door
de zoogende moeder
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Gebruik van Garnalen 
vden vorigen dag, 
Cholera nostras

Gebruikte Geregeld 
Sterkendrank, Apoplexia

geen aanwijzing te 
vinden vrucht reeds 
eenige dagen in Utero 
afgestorven ja

(geen misdaad) ZG verm 
haemorrhagia interna

geen voedsel opname 
door anusvernauwing

? / GH S / gehaald lijk

gehouwen Wond 
purulente Kniegewr..

geinfecteerd ulcus cruris
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Gekneusde wonden van 
de pisbuis

Gemis van Moedermelk

geopereerd voor hazelip 
vijf weken geleden gastro
enter stoornissen daarna
en loopende ooren In 
stuipen gebleven

geringe 
levensvatbaarheid

(2lings);ZG verm Geringe 
vitaliteit (kind)

(7 mnd;(tweeling;ZG 
verm Geringe vitaliteit 
(kind

geschoten wond v/h 
voorhoofd

Geschoten wonden in de
mondholte
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Gesneden 
%hals%huidwonden aan 
den hals ; Angina 
diphtherina / Gasthuis 
overl

Gespleten Ruggengraat

gestikt in een 
moddersloot

Gestoorde voeding, 
Diarrhoea

gestorven door dat het 
door de uterus ruptuur 
in de buikholte kwam te 
liggen neen

gestotis Anus gesloten

gestremde Menstruatie 
appoplexia

Getroffen door een 
houtstapel
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gev v Anthrax michal

gev van miskraam

gevallen in een kuip met 
bleekwater

Gevolge van 
Aderspattige verbloeding

Gevolge van 
bloeddissolutie na 
Roodvonk

gevolge van overrijden

gevolgen van Diarrhoea
 / gecollabeerd /

gevolgen van een 
Spoorwegongeluk, 
Ribbenbreuk algemeene 
huidemphyseem
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gevolgen van een Val, 
Scheur van de Hersenen

gevolgen van 
Verbranding (val in heet 
water)

gevonden in een put

gevorderde leeftijd

geweldadige dood door 
beleediging van de 
machine (Nieuws van 
den dag)

Gezel aan de Kaak gezwel

Glioma in cerebro

glomerulo nephritis 
uraemia
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Glossitis acuta

Glottis kramp

Gonarthrocace 
pneumonia duplex

Granuloma ossis frontalis

Graviditas estra eilerina extra uterina

Graviditas tubaria

Gyncope Syncope
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Gijnlosse Syncope

h

habitueele abortus 
Wegens tuberculose der 
moeder neen

Haematophijllia

Haematuria

Haematurie (verm%na
%door chronisch 
blaaslijden);Collapsus

Haemoplae haemoptoe

haemoptoe
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Haemorrhagia cerebri 
interna;(3 E apoplexie)

haemorrhagia cerebri 
van de tram gevallen

Haemorrhagia et 
conquassatione 
abdominis

haemorrhagia post 
lapsum e fenestro

na val uit het raam

Haemorrhagia 
Umbreoculis

Haemorrhagie durante 
partij

Hallucinationes Phthisis 
pulm

halsbreuk door het 
vallen eener plank

92



hard werken v/d moeder
neen

hartverlamming door 
schrik van aanrijding 
door auto (shock)

Hartverlamming na 
langdurig zenuwlijden

hartzakwaterzucht

hartzwakte tengevolge 
van gezwel van het 
ruggemerg

Hebephremie

%heeft geleefd%
m d 1d  8 m
Gemacereerde Vrucht  Ja

Helcosis intestinorum 
post Cholera 
asciticum;1866 - Stenosis
Canilis intestinalis - 
haemorrhagia
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Hemi Paresis dextra 
chronica post 
apoplectica 

hemiparesis

Hemoty%phus%sis vermoedelijk verschrijving van 
Hemoptysis

herhaalde aanvallen van 
beroerten

Hersen Sijphilis

hersen waterz

Hersenberoerte uit 
verweeking

Hersenkneuzing en 
verettering

Hersenschudding en 
Uitstorting tengevolge 
van een val, door een 
razende koe 
aangebracht, 
verlamming
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Hersenvlies Ontstek

Herzen Ziekte

herzenschudding door 
een val

het innemen van geest 
van Zout

Het kind dat 1 dag 
geleefd heeft had tal van 
aangeboren 
misvormingen waardoor 
het sterven begrijpelijk is
neen

Het kind werd na een gemakkelijke bevalling geboren. Het
bleek dood en bij nader onderzoek bleek het reeds hier 
en daar ontvelt. Een onderzoek naar de toestand van de 
nageboorte leverde niet het geringste resultaat

het nakomende hoofd 
werd niet tijdig genoeg 
ontwikkeld neen
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het onvoldragen zijn 
neen

het te water geraken met
een automobiel 
drenkeling en 
pneumonie

Het was een foetus van 
+/- 4 maanden neen

Heteroplasma in 
abdomine

hetWater

heupgewrigt 
verzwering / GH S /

hevige verwonding van 't
been door het trappen 
van Een paard, ligte 
Apoplexie aanval

hezenkoorts herzenkoorts
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Hikpneumonie

Hitzschlag zonnesteek

hoemorrhagiea

Honigpis / GH S /

Hoofd beleediging 
Stuipen

Hoofdwonden gev: van 
verwonding

hooge leeftijd, Peritonitis
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hoogzittende placenta 
partus praematurus ja

Hijdrops

Hydr Pericard (Cuphosis / Kyphosis

Hydramnion of 
abnormale hoeveelheid 
vruchtwater is 
waarschijnlijk de oorzaak
van den dood neen

Hydrocephalus et 
Hydrorachis lunetalis 
congenita Pes valgus 
sinistra

Hydrocephalus ex en 
internus;Leptomeningitis
chronic 

(ontsteking van het weke 
hersenvlies)

hydrops ascites spurie valse buikwaterzucht

Hydrops GH gasthuis
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hydrops univ: post 
interm Quartum

Hydrops universalis 
/JGH S/

Joods Gasthuis

hydrorachis Congenita

Hydroso post Interm x

hydroth

Hydrothorax

id

Hydrothorax d et 3 f 
(Pleuritis exsudativa)

Hyperaemie ; pulm: 
/GH S/
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Hypermathesia cerebri  
Paralysis 

Hyperaesthesia?

hyperplasia Colli Uteri, 
febr pyaemia

hypertrophia Cordis et 
insuffic: valvulus, 
hydrops ;
anasarca et paralysis

Hypertrophia der Milt, 
verzwakking

hypertrophia gloudolve 
brostativa

Hypertrophia Orificii 
vetica

Hypertrophia prostatae c
seq

hypochondriatis
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Hypoplasie v/d dunnen 
darm

hypostatische 
pneumonia; post 
operationum hernia; 
cruralis incarcerata

i

I 40 I = algemene ziekten
40 = kanker en andere 
kwaadaardige tumoren van de 
maag, lever

ichtyosis foetalis

Ict S Catarh S

Icterus / Mulesteraemia

Icterus Chronicus
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icterus - (Zonder Verdere
Symptomen)

id

id acuta

id id / K479 Kinder Zh S /

id inf.

idiotie madice 
(doodsoorzaak 
onbekend)

Idiotie Vitium Cordis 
Congenitum

III = ziekten van de 
bloedsomloop 
78 = acute endocarditis

III N- R 78 
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Ileotyphus

Ileus ex invaginatio ileo-
coccalis

ileus (strengvorming)

Imaginatio ileo-
coecalis;Peritonitis

Invaginatio

Immatur atrophia Immatuur

immersio in aquav;
Melancholia Suicidum 

in asphyxie geboren 
neen

in de geboorte overleden
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in de Kraaminrichting 
Stervende opgenomen 
ten gevolge van Ruptura 
Uteri incompleta

Inanitie, paedatrophie 
hazenlip, gespleten 
verhemelte

Inanitio, nutritio 
ureficiale 

artificiale?

Inanitis x inanitio, voedselgebrek, 
uithongering

{ %behoort% ; Inantio 
Aphtae { % in WW%

was geregistreerd in buurt YY 
in plaats van WW

Incarceratio interna 
(rubriek 108)

Bertillon 1901

Indigestri

Indoratio hepatis induratio
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induratio telo Acculary telae cellularis ?

Infam Septi mens infan

infarctus haemorrhagea 
pulm: ;
gangraena pulm@

Infectie (chron) 
uropietisch apparaat 

uropoetisch

Infectie post abortum

Infectus digit III digitus III
middelvinger of derde teen

Influenza bij zwakke 
constitutie

Infroctus pulmonalis
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Ingew Ontstek

Ingew: perforatie met 
Open van abces door 
den navel

ingewandslijden

Inhalatio micomi durante
partu ; Atilect pulm 

meconii 
atelect

inorgenatio intessius 
orassi

ins c sten mitr  ins c dil 
aortoe

insufficientia cum stenosis 
mitralis 
insufficientia cum dilatatio 
aortae

Insuff aortae arteris 
orchleroris

Insuff mitralis etc
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Insuff rhenoris v mitralis stenosis

Insuffic aortae ; nephritis
chronica

Insuffic: der Trocuspidalis

Insuffic: valvul: 
bicuspidalis ; oedema 
pulm

Insufficientia cordis na 
appendectomie bij sterke
anaemie en heftige 
epistaxis

Insufficientia et stenosis 
ostii umbralis 

mitralis?

insufficientia valantae 
mitralis 

valvulae

Insufficientia valv: 
metralis hydrops 

mitralis
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Insufficientia valvulae 
trincuspitus tricuspidalis

Insulties Apoplexia 
insparcha palati mollis 
pneumonia sinistra

insultus apoplectif

Int Pern

Intercranieele conticties contusies ?

Interm Tertiana

intermitteerende tetanie 
(trousseau)

Intoxicat C cyanet kalic
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Intoxicatie door middel 
van Acid solforiecrud

intoxicatie m. Sublimaat

Intoxicatio acuta cum 
Bichromata Kalico

Intoxicatio c ac hydro 
chloricum

intoxicatio c chloreto 
hydrasgyrie 

hydrargyria

intoxicatio c chlorito 
hydrargyrico

intoxicatio cum acido 
phenylico
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Intoxicatio cum 
nitrobenzol

Intoxicatio post 
insurgitationem 
tincturae colchici

Intoxicatio sanguinis 
(infectie door een 
wondje a/h voorhoofd)

Intoxicatio urä%in%mia

Intoxicatio volgens 
opgaaf met Zoutzuur

intracranieele bloeding 
val van een brug in het 
dok

Intussusceptio
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Inveniele paralyse Juveniele?

Inwendige Kneuzing, na 
een val van de stoep

inwendige oorzaak ZG 
verm hartverlamming

Inwendige Schedelbreuk

Irritatie der Slijmvliezen

Ischias Rheumatica

k

Kanker borst en buik
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Kanker van de 
baarmoeder : Recidief na
totaal extirpatie

Kanker van de bovenkaak

Kanker van de mamschijf

Kanker van den 
einddarm

Karbonkel aan den Nek, 
Vaatverstopping in de 
hersenen

Keeltering

Kieuwvorming (Kanker) 
van de bovenkaak 
uitputting 

Nieuwvorming

Kinderpokken
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Kinderteering

Kingeboorte ja

Knobbelzucht vd 
darmscheds Klieren

Koliek

Koma (apoplecticum?)

Koma uraemicum ?

Kooloxydegas intoxicatie
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koorts & stuipen

Koortsen na Ontijdige 
bevalling

Koperzuur maag- en darmcatarre

kort na inbrengen 
overleden

Koude Koorts

Koudvurige beenzweer 
Aderverstopping

Koudvurige roos

Koudvurige Zweeren
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Koudvuur aan het 
darmkanaal

Koudvuur absces / GH S

Koudvuur der teenen

Koudvuur door 
Ouderdom

Koudvuur na bevriezing

Koutvuur wegens 
doorleggen

Kraambed peritonitis

Kraamvr: koorts
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Kraamvrouw, 
vermoedelijk of zeer 
zeker convulsien

Kraamvrouwen Koorts

krampach Engborstigh

Krampkoliek, in weinige 
uren overleden

Kuit abces - Etterkoorts

Kunstverlossing

Kurts verschrijving van Koorts

Kwaadaardige Koortsen
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(Kwakzalverij) x 
(Hersenontstek) x

Kwetsing van het 
Ruggemerg

Kyanosis Cyanosis

Kypho scoliosis; 
Bronchopneum

l

Laennecsche lever 
cirrhose

laesio traumatica 
medulla spinola spinalis

Lage insertie v placenta 
(Nephritis chron) neen
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langdurige extractie v/h 
nakomende hoofd neen

langdurige 
uitdrijvingstijdperk ja

Lange duur v/d baring  ja

lange duur van de partus
na blaassprong ja

Langzaam geboren 
worden van het hoofd bij
stuitligging neen

Lapverwonding van den 
Schedel 
Hersenvliesontsteking

Laryngitis Crouposa

Laryngitis crouposa 
incipiens
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laryngitis; oedema cirium
glottidem

circum

Laryngospasmus

Lenkomie Marasmus Leukemie

Lepra Arabum

Leucaemia fix Cachexia 
palydosa

Leucomie, paralysispulm

Lev J levenloze jongen

Lev M levenloos meisje
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Leververharding

leverz

Levl D Levenloze Dochter
(als leveloos aangegeven 
dochter)

Levl dochter

LevlD- R Levenloze Dochter

LevlZ Levenloze Zoon

LevlZ N Levenloze Zoon
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lichaamszwakte (7 
maands kind van een 
tubercul moeder)

lidteeken strictuur van 
de oesophagus

Ligchaams gebrek

liggingsafwijking en 
daardoor noodzakelijke 
perforatie v/d Schedel ja

Little 'sche ziekte

L K Levenloos Kind

lobaire pneumonie

Lo%g%ng tering Verschrijving bij Longtering
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Long en Hersenlijden, 
Asphyxia antochizia

longabas

longbloeding

Longbloeding 
vermoedelijk op Syphil 
bodem

Longgangreen

Longontsteking bij reeds 
bestaand Hart en 
Nierlijden

Longontsteking 
Etterverzameling in de 
longen

Longontsteking, 
Longenluchtzucht 

emphysema pulmonum
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longontsteking na eene 
operatie wegens 
carcinoom van de tong

Longpijp bezetting

longverlamming

Longversterving

Lontering verschrijving Longtering

Luchtbuis ontst

Luchtbuis ontsteeking

Luchtpijpsontsteking

123



Luchtpijpstering

Luchtpijptaksontsteking, 
longluchtzucht

lues adnata neen

Lues hereditarie

lues neen

Lunatis humeri , hypost- 
pulm

Lupus faucium

Luxatie van den voet met
verbrijzeling der 
Enklaauwen, 
Septhichaemie na 
amputatie van het been
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lijkje pasgeboren kind - 
voldragen met 
navelstreng

Lymphangioitis chronica 
Bronchitis

Lymphomata maligna ad 
muchan ab in medullae 
medularum

lymphosarcoma 
mediastini

lymphosarcomata (colli 
et mediastini)

lymphosarcomatis 
hepatis sarcomatosis 
generale

Lijpothijmia

Lythiase
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