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

Doodsoorzaken

Wat hoort bij wie
Tussen- en achtervoegsels
Voeding
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Doodsoorzaken

Van

tot

Scan Invoeren Opmerking

m

m d 1 d  7 m partus 
praematurus operatie 
wegens ovariaal  ja cyste

m d 1 d  9 m 
12 andere niet onder de 
overige rubrieken te 
brengen oorzaken Ja

minder dan 1 dag geleefd,
zwangerschapsduur 9 
maanden,
rubriek 12 van intrauterine 
doodsoorzaken

maagkanker v/d pylorus 
uitgaande

Maagverharding, 
Hartgebrek, WaterZucht 
Collapsus
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maceratio neen neen = geen onderzoek 
verricht ter verificatie van de 
doodsoorzaak

Malar Pottu, Morbus 
Brigthii 

Malum Potti

Malaria Cachenil Cachexie?

maligne tumor a/d buik 
(maagdarm pancreas?) 
die door druk op duct 
choledochus tenslotte 
elken galafvoer heeft 
belet

Malleus

Mania chronica & 
Arelacina tionibus 
apoplexia

Mania puerperalis

Mar Sen S IsrZH Marasmus Senilis Israelitisch 
ZiekenHuis
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Mararia

Marasm Senilis;
incontin urin Decubitus

incontinentia urinae

marasmus a senectute

Marasmus ex abum 
sprituoso 

abuso spirituoso?

Marasmus glycosurie

Marasmus ichthyosis 
infantilisme

Marasmus Senilis 
insultens 
Appo;plecticus /dextro/

Marasmus Senilis Kl lijst 
154
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marasmus Senilis n O 
154 Kl lijst

marasmus ten gevolge 
van Ovarium Kyste 
plotselinge dood 
vermoedelijk ten gevolge
van rupturus dier kijste

Marasmus tuberculosis 
pulmon et ossilei hep: 
amyloides

Martitis, pyaemia mastitis

Mazelen

Mazelen Kroep

Mazelen, luchtpijpstak 
ontst

md1d  9 m 
12 andere niet onder de 
overige rubrieken te 
brengen oorzaken Ja

minder dan 1 dag geleefd,
zwangerschapsduur 9 
maanden
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Mechanische beleediging

mechanische hindernis 
bij de geboorte door 
overgrootte ontwikkeling
neen

melancholische 
stemming;Suicidium 
door Strangulatie

Melanicterus Carcinoma 
hepatis (Sarcoma)

Meninchitis Cerebralis

Mening p T morbill Meningitis post Morbilli

Meningeale 
Verschijnselen

meningitis bas cerebri
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Meningitis basillaris 
elimocarti

Meningitis bisilaris basilaris

meningitis circum:

Meningitis convenitalis e 
traumat 

convexitalis

Meningitis corebro 
Spinalis inter culosa

Meningitis Nasilaris basilaris

meningitis Subacuta
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meningitis tuberculosa;
(N- O 28 v/d nieuwe lijst)

Bertillon 1901

Meningitis tubes Culosa tuberculosa

meningitis (Waarsch 
door druk bij verlossing

Mercurialismus acuta

Meshalismus chronicus Alcoholismus?

Meteorismus

Methroragia in gravidum 
Paralys pulmon (voor 
den dood verlost)

Metritis pneumonie
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Mictus Cruentus

Mikro-Bronchitis 
Bronchitis Capillaris

Mikro cephalia 
Convulsien

Mikroglossie 
Palatoschisis

Miltontsteking 
buikvliesontsteking

Miltverwekng en 
Melaena

miltziekte (Vergrooting)

misgeboorte
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Misvorming 
geslachtsorganen totaal 
afwezig (evenzoo anus 
beide beenen vergroeid 
buikswand ontbrekend 
neen

Misvorming / niet 
vatbaar om voort te 
leven /

moeder kreeg een stomp
op de buik gedurende de
zwangerschap

moeder vorige week 
gevallen neen

Moeijelijke tandvorming

moeilijk doorkomen der 
schouders bij de 
geboorte

Moeraskoortsen Typhus

Mongoolsche idiotie
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Monstruosit neen

Monstruositeit

morbilli 
bronchopneumonie

Morbilli (debut met 
convulsies waaronder 't 
kind is bezweken)

Morbilli en hare 
gevolgen

morbilli, Longen 
Complicatie

morbilli met plotselinge 
dood (zonder 
lijkstijfheid)
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morbilly

Morb: macul: Werlh: en 
Ulcus Noma

Morbus Basedorus Basedowii

Morbus Brigchtie

Morbus Builour

Morbus Cordis Apoplexia
foudroyante

Morbus Hispanius; et 
croupeuse pneumonie
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Morbus Lithe Little

Morbus Loxae Senilis Coxae

Morbus Maculosum 
Werlhosus, Colapsus 

Werlhofii

Morbus Stokes Adams

Morbus weili icterus 
infectiosus acutus)

morbuus est durante 
partus praematurus 
neen

moribunda intravit stervend binnengebracht

moribunda intravit scatis 
non licet

sectio ?
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Moribundus intrav in 
nosoc

Mors abrupta per 
suffocationem (in 
hoestaanval)

Mors Accidentalis, 
Eventeralis 

Eventualis

Mors belli

Mors improvisa

Mors subita 8 dies post 
laparotomiam (cystoma 
ovarii) causa ignota 
Embolie ?

Mors Subita (aan tafel 
zittende te 
middagmalen)
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Mors subita hoestaanval 
(suffocatio?)

Mors Subitanea 
Apoplexia

mortua intravit stervend ingebracht

Motho Coeruleo

multipele heftige 
traumata (door den tram
overreden)

multipele tuberculose 
haarden

Multiple tuberc 
beenfistel

multiple tumor (cc) van 
hepar, lien enz (primair 
cc ventriculi)
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Myacorditis sines 
Thrombose

Myasthenie gravia

Mydraemie

Myelitis adscendus, 
paralysis mylievaji

Myelitis, pneumonia 
chron: desquemativa, 
degeneratio amyloides, 
renum lienisque cirrhosis
hepatis

Myelomeningocele

myocarditis

Myomatomia myomotomia?
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Myxoedema Erysipelas

n

n O 9 en 11 v/d circ v/d 
Minister v Binn Zaken dd 
1-511

N O 65 
Hersenverweeking

Nummer 65 = codering op Lijst 
Bertillon 1901

N O 150 gebreken van 
eersten aanleg

N R 71 Stuipen Nummer 71 = codering op Lijst 
Bertillon 1901

na maaglijden van 2 
dagen plotseling 
gesuccombeerd. 
Vermoedelijk perforatie 
van de maag, of arosie 
van een bloedvat met 
doodelijke verbloeding

narcose van de moeder 
voor eene operatie een 
week voor de bevalling 
neen
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Necrosis kijsti onarii

Neonat

neon atorum neonatorum

Neoplasmata in 
Ventriculi et hepatis

nephr chron 
multipelinoarden

Nephritis;oed pulm

Nephritis Aanval van 
Uraemie
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Nephritis Albuminuria

Nephritis chron 
interstitialis Degeneratio 
cordis Insufficientia 
mitralis;Embolus arterii 
Cava Pylori Embolus 
longarterie longgangreen
Pleuritis

Nephritis chron 
myodegeneratio ; Cordis 
pneumonia lobularis

nephritis chron 
oedeemen te veel 
vermoeid, reis naar 
familie gemaakt

Nephritis Chronica; 
Catarrhes intestinalis 
aestivis z.g. cholerine

nephritis enteritis chron

Nephritis interstitialis, 
abscessus glandularum 
inquinaten
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Nephritis luetica

Nephritis 
parenchijmalose

Nephritis 
parenebymatiza

Nephritis Subacuta ; 
apoplexia cerebri

Nephritis Uraemia

Nervaphus ? 
Hysteria;Paralysis cordis 
&c

etc

Nervie en extractie neen Versie

Nervosismus
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Nescio Latijn voor "Ik weet (het) niet"

Neuritis ascendens, 
pneum hijpostatica

neuritis peripherica

Neuvalgia Coeliaca en 
daaropvolgende febris 
continua

neuralgia

Neuvotis Cordis 
phlegmehymenitis 

Verschrijving voor neurosis?

Neyelitis Myelitis

Nier en darm amyloide 
degeneratie ten gevolge 
van hard absces aan den 
rug N O 33
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Nierabsces

Nierblaas ontsteking 
door Steen

nierKanker

Niersteenen;Uraemie

niet geleefd 6 m 
onbekend neen

niet geleefd 8 m voor 
ongeveer 4 weken reeds 
overleden althans in zeer
verregaande neen 
ontbinding

niet geleefd 9 m 
Baringsstoornis neen

niet geleefd 9 m 
retroplacentaire neen 
bloeding
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niet geleefd 10 m Neen 
onbekend talrijke 
misvormingen hazenlip 
enz

niet geleefd - Ja 
verlengde uitdrijving

niet genoegzame 
levensvatbaarheid

niet levensvatbaarheid

niet met 
waarschijnlijkheid aan te 
geven, is na enkele 
dagen verschijnselen van
lichte ongesteldheid 
plotseling overleden

niet op tijd voleindigde 
Zwangerschap 
(Zwangerschapsduur 6 
mnd)

niet te bepalen daar 't 
kind reeds +/- 4 weken 
dood moet geweest zijn 
neen

Niet zeker maar 
waarschijnlijk syphilis ja
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Noli Mehorrgere Noli Me Tangere = Lupus

Nostra

o

obesitas cordis

Occluro intestinorum occlusio?

Occlusio tractus 
intestin;Exhaustio

Occulitas Gangraenosa 
/GH S /

oedema anasoris
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Oedema Pulmonum

Omphalitis

Onbek Oorzaak Onbekende Oorzaak

Onbekend

onbekend 7 maandsch 
gemacereerd foetus 
Neen

onbekend alleen de 
beenige schedel is zeer 
klein voor de ouderdom 
der Vrucht (7 mnd) neen

onbekend intra uterin 
gestorven neen
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onbekend mogelijk is 
meningitis tuberculosa 
of hersenabsces

Onbekend, reeds dood

onbekend (Waarsch 
uitputting door slechte 
voeding enz ten gevolge 
eener psychose)

onbekend (zou 8 dagen 
ziek geweest zijn zonder 
gen hulp)

onbekende ziekte 
gedurende een paar 
dagen

Onder een Stuipaanval

onderbuiksverstopping

Onderbuiksziekte
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Ongelukkig toeval

Ongenoegz: werking der 
klapvliezen in den aorta

ongeval bij het 
uitstappen uit een in 
beweging zijnde trein

Ontaarding v-d lever 
(cirrhosis hepatis)

onthoofding door de 
spaken van een in 
beweging zijnd vliegwiel 
van een stoommachine

ontsteking der pees 
Scheeden V.d Hand 
Bloed stremsel in de long
slagader

Ontsteking v/d blinden 
darm

Ontsteking van het 
Bindweefsel aan den hals
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Ontsteking van het 
buikvlies na verlossing

Ontwikkeling van tanden

Ontijd Ontijdig, vroeggeboorte

Onvoldragen

onvoldragen kindje dat 
thuis een tijdje 
ondoelmatig is gevoed 
en verpleegd

onvoldragenheid

Onvolk: Ademhaling en 
bloedsomloop - 
vroegtijdig geboren

onvolkomen 
ontwikkeling 
(couveusekind)
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Onvolkomen Sluiting van 
het hart

Onvoltooide 
ontwikkeling

Onvoorzichtig gebruik 
van Schadelijk vocht

Oophoritis en 
Haematrocele retro 
uterina 

haematocele retro-uterina

Oorklierontsteking

openblijven van de 
Ductus Botalli 
aangeboren hartgebrek

Ophanging 157 nieuwe 
nomen;clatuur

Ophanging in 
dronkenschap
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ordantio teleu cellulos induratio telae cellularis

Organische Zenuwziekte 
Sclerose en placques

Ost carcinoma ossis sacri Osteo

ot med chron. otitis media chronica =
chronische middenoor 
ontsteking

Otitis interaa interna

Otitis media purulenta 
caries ossis temperatie

Ouderdom

Ouderdom / kinds /
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Ouderdom, versleten

Ovareaal kijste

overleden in het 
Binnengasthuis ten 
gevolge van een val uit 
een bovenverdieping

overmatige arbeid of 
althans te veel beweging 
van de moeder 
gedurende de graviditeit 
neen

Overreden

overreden aanmerkelijke
verwondingen

overrijding door een 
melkwagen

(overrijding);Vulnera 
interna
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Ozaenae post 
Scarlatina,febris 
pijaemica

p

Paedatr Paedatrophie

paedatrophie bij 
zuigelingen

paedatrophia / geen 
voedsel /

paedatrophia / 
Moedermelk / gemelli

tweelingen

Paedatrophia / overl 
FF222

overleden buurt FF 
huisnummer 222

Paralijsis
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paralysis cordis acuta 
(over inspanning)

Paralysis cordis e causa 
chloroformii

Paralysis dolorosa

paralysis extrens infer extrem ?

Paralysis progressive

paralzum pulmonum

parametritis et pelves
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parametritis et 
peritonitis acuta post 
abortum infectum

Parametritis Phlegmona 
alba dolens;Supraemie

Parotitis neppa 
(metastasii)

parpus praem aturus 
Atelectasis ; pnemonum

verschrijving van
partus praematurus Atelectasis
pneumonum

partus door exceratie na 
dood der moeder door 
fluxus placenta praevia 
neen

extractie ?

Partus praecipitatus 
Exhaustio virium 
Paralysis cordis Seilicet 
Embolia art pulmonalis

Partus praematurus 
mensium VII

34



Passive dilatatie van het 
hart, Hydrops anasarca

patiente is een paar keer 
van de trap gevallen ja

Paupertas Atrophia

Pelues peritonitis Pelvis?

Pemphygus Neonat.

Penephegus pemphigus

Pereostitus interma periostitis interna
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perforatie van een ulcus 
carcinomatosum

Perforatio Ulceris 
duodeni

Perforitie peritonitis post
Echinoi Papen 

Perforatie, Echinoc hepatis

Periodieke Melancholie 
Marasmus Senilis

Peritonitis adhaesia 
oophoritis

Peritonitis et pleuritis 
foetidis Sin

peritonitis ex 
perforatione processus
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peritonitis p Abortem

peritonitis perilyphlebide

Peritonitis suffocatie 
door aspiratie van 
uitgebraakte 
maaginhoud

peritonitis tengevolge 
van Punctio vesicae 
urinariae

Pethechianosis 
haemorrhagia 

petechianosis

phemphigus

Phlebitis Sin cavernosus
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Phlegmasia albudolius

phlegmone ligneux

Phmisis pulmonum phthisis

phopherus vergiftiging

phthisis, Encaratio apuis 
pulmonis dextra

phthisis Pituitoza Pituitora

phthisis pulm plotseling 
na eene hevige 
gemoedsaandoening
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Phthisis pulmon et 
chondro sarcoma costae 
III

Phthisis pulmon et 
Laryngea

phthisis tragealis verschrijving trachealis

phthysis piterritorus & 
Angina chronica

Picksche pseudo 
Levercirrhose

Pierre Marie'sche Ziekte

pilysiasis rubra (tbc) pityriasis
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pisbuis Vernaauv x IZH verschrijving Vernauw

Pistoolschot (Suicidium) 
links v/d neus

placenta adhaerens met 
heftige fluxus

placenta praevia, 
lypothymia & horas post 
partum

placenta praevia 
spoedverlossing 
hersenbloeding 8 mnds 
vrucht

pleuritis dextra, olitipatio
aloi

Pleuritis diaphragmalum

pleuritis scrofchinosa
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plotsel temperatuurstijg 
bij de moeder gedurende
de baring

plotseling / Een hoestbui

plotseling na Eene 
Verlossing

Plotseling ophouden der 
menstruatie Eclampsie

Plotselinge collaps bij 
een paedatrophisch kind

plotselings

Pneum catarrh et 
Phaetitis

Pneum croup belat 
asthen

bilateraal asthenisch
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Pneum- croup bilot bilat

Pneum croup l i d lobulair inferior dextra

Pneumococciose pneumoconiose 

pneumonia 3e die post 
partum praematernum

praematurum?

Pneumonia catarrhalis 
hals phlegmone

Pneumonia crouposa

Pneumonia crouposa lob
Super et mutii dextra

Pneumonia Dixolutio 
Sanguinis 

dissolutio
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pneumonia door 
inslikken van 
vruchtwater bij de 
geboorte

pneumonia  / Drenkeling

Pneumonia duplex (post 
influenza Hisp)

pneumonia, lijdende 
bovendien aan 
Spondylitis

Pneumonia met 
zoogenaamd typheuze 
verschijnselen

pneumonia na morbus 
Ibericus

pneumonia post lapsum 
in aquam

pneumonia post 
(Morbus Ibericus)
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Pneumonia / Vero 
Similiter post Morbillos

Pneumonie na operatief 
ingrijpen (gastro 
enterostomie en 
cholecystectomie)

pneumonie (niet post 
influenza)

pneumonie Sinistre

pneumotyphus 
pethicheales abortus

polynus recti Entero 
peritonitis

polypus

Polyo encephalitis acuta

Polypus narium Sina 
Frontalis et Maxillaris
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Post-diphtheritische 
verlamming van Slik- 
Stem en respiratie-
spieren

Presbyophrenie

Priostitis alverlaris periostitis alveolaris

progressieve anaemie 
met milt en lymphe klier 
zwelling

Progressieve 
locomotorische Ataxie

progressive paralyse van 
het ruggemerg

Prolapsus foeniculi D3
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Prolapsus funiculi

Prostaatsbeen cystitis prostaatsteen

prostratio virium verval van krachten

prucigo senilis prurigo

Pseudo 
hermaphrodism S

pseudoleukaemie 
hydrothorax

psleris ventriculi 
peritonitis 

febris

Psoas Abces
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psychose;Suicidium 
(vergiftiging met loog)

Ptomaine-intoxicatie 
(geen %zelfm% suicidium
ontstaan door 't drinken 
van bedorven 
karnemelk)

puerpera moribunda fuit 
dunc; quaeritur auxilium 
meum; exhaustio virium 
post diarrhoea

pulm.S

pya salpesia Sinistra Pyosalpinx?

Pyaemia lanata

pyaemia post 
Combustionem ante dies
16
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Pyaemie

Pyaemie (verm ex causa 
Caries ossis Temporale)

pyelonephritis strictura 
urethrae

Pyloris reveche ?

Pyonephrore;Collaps Pyonephrose

pyothaan Sen

Pyothorax 
bronchiectatische 
cavernen 
subdiaphragmaal absces
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Pyrosis

Pyssalpina pyosalpinx

r

rachitis

Rachitis;oedema rimae 
glottides

rechterzijdige 
borstvliesontsteking

Rechtszijdige griep 
pneumonie

Regter pneumonie
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Resolutie Stadium van 
pneumonie

Rheumacata

Rheumatismus articul 
acut;vitium cordis 
aequititaem 
(Endocarditis);(ulcerosa)

Rheumatismus 
articulorum chroniens

Roodvonk Slecht 
opgekomen Stuipen

Roos met Koudvuur, 
uitputting /GH S/

Rubriek n O 123 Debilitas
post; operatione van 
Retentio Urinae door; 
Hypertrophia mucosae 
vesica urinariae

ruggegraatsverzwering
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Ruggemerks verzwering

Ruggengraats verzwering
/GH S/

rugmerg schudding

Ruim 92 Jaren

Rumelatia

ruptura cordis (van een 
muur gevallen)

ruptura urethrae pars 
posterior

s

Sarcoma Cruris, Metarta 
et pulmon
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Sarcoma gland 
myxoedema

Sarcoma humsi humeri

Sarcoma medullae 
spinalis

Sarcoma ossisilei ossis ilii

Sarcoma pulmonis 
Zirrigtri

Sarcoma Spieren v/d 
rechterborstkashelft

Sarkoom aan den 
bekkenwand
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Sarkoom van lymphklier 
& longen

Saturnismus chronic 
Nephritis saturnisma 
Pleuritis exsudativa dextr
Stenosis et Insufficien 
valv mitralis 
Decompensatio cordis

Scarlatina c Parotitido 
Gangraenosa

Scarlatina + Pneumonia 
Croup dextra

Scarlatina in puerperii 
(die 9.p.p.)

Scarlatina Nephritis (sine
medica consecutiva)

Scérose en plaques sclérose

53



Schedelbreuk bij val (uit 
een 1 E etageraam)

Schedelbreuk door een 
vallend ligchaam

Schedelbreuk en 
hersenkn:

schedelbreuk (het vallen 
van een steiger)

Schedelfractuur door het
vallen van een steiger 
van een in aanbouw 
zijnd huis

Schluck pneumonia

Scholiosis Scoliosis

Schotwond door 't hart
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Schotwond 
hersenverwoesting

schotwond i/d buik 
(vechtpartij)

Schotwond in cerebri 
Suicidium

Schrik ? door aanrijding 
door een kar 2 dagen 
voor de bevalling

Schrunopfinère Schrumpfniere

Scirrhus hepatis

Scirrhus hepatis, 
Carcinoma intestinorum 
en uitput: van Kragten

Scirrhus pancreatis
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Sclerema cutaneum

Sclerema Cutaneum

Sclerosema Cataneum 
incepeus

Scrositis tuberculosa

Scrofulosis

Scrophuleuse Dyscrasie 
Necrosis

Scrophulosis, Ivratisme, 
paralijsis generalis

Scrofulosis (tuberculosis 
glaudal lymph
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Seborrhoea universalis; 
exgena cap

Sectio Cesaria, peritonitis

Secundaire 
Schrumpfniere

Senectus et paupertas

Senectute

sepli copij aemica 
submercio

septichoemie uitgaande 
van septische laryngeaal 
ontsteking

Septicoemie post 
abortum
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Septikömia

septische infectie na 
hordeolum

Sequelae einsdam 
neoplasmatis

sereus hersen exsudaat

Serositis tuberculosa

Sine lacte Materno 
Convulsiones

Sklerodeoma skleroderma
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Slag van een paard

Slag van een paard, 
breuk van 
voorhoofdbeen

Slepend hersenlijden, 
congestie naar de 
hersenen

Slepend zenuwlijden 
geeindig in tering

Slepende hersenlijden 
Contractuur van de 
bovenste L'extremiteit, 
uitputting

Slepende Uittering 
zonder eenig locaal 
lijden, intestinaal Catarrh

Slependlijden van hart 
en bloedvaten longaand ;
koortsen

Slikpneumonie
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Slijmberoerte (apoplexia 
chuosa) 

serosa?

Slijmtering

Snede in den hals met 
een mes. 
tongontsteking ?

Snelverloopende 
longtering

Soleroma Neonatorum

Spaansche ziekte 
Pneumonia RL

Spasmus Glottidis

Spasmus irritationis nn 
accessor et vagi causa
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Spendulacthrocace verschrijving Spondil?

Spina bifida Labium 
leporius

Spinaaleritatie Apoplexia
medulla; spinalis

Verschrijving van 
Spinaalirritatie?

Spindy Casthrocea

Splijting der ruggegraat

Spoedig toegenomen 
verval van Krachten

Spondylitis Cereialis

Spondylitis dorsalis 
absces pnuse psoas
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Spondylitis } tuberculosa;
cystitis } tuberculosa; 
peritonitis } tuberculosa

Sprum verschrijving van Spruw

Spudyle ent Spondyle enteritis

Sten: Card: 
Bronchopneum purf 
dextra c pleuritis et 
locavat

Sten: Card thromb Ven 
Crural

Stenosis (carcinom ? / 
Col: descen anus 
praetenatural Exhaustio

Stenosis Cardiae
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Stenosis Jejuni

Stenosis Oartis Aortae

Stenosis ostie Arlescori 
Sinistri. Insuffiscentia 
Volvul- Mitral Embolies 
viter brachulis dextra

Stenosis valv pulmon 
Maladie bleu Endydinilis 
tuberc

Sterke vormverandering 
van den Schedel (?) neen

Sterv Opg GH Stervend Opgenomen GastHuis

Stervende opgenomen in
het Bin: gasthuis 
overleden 10 min: na de 
opname

Stikking bij de geboorte 
door nakomend hoofd ja
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Stikking bij de geboorte 
in verband met zeer 
geringe ontwikkeling 
terwijl de andere 
tweeling zeer flink is 
neen

Stikking door een 
spijsbrok

Stikz Stikziekte

Stilstand in het bloed 
/ beroerte ? /

Stokes Adamsche ziekte

Stomacaci

Stomat(itis) Alcorosa Verschrijving voor Ulcerosa
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Stoornis in den kleinen 
bloedsomloop door het 
hart en van de werking 
der Nieren

Stoornis in het darm 
Kanaal, met reflex naar 
de zenuwcentra

Strangulatio 
intestinorum

Strict: ortii urethrae, 
Nephritis paral: 
pericarditis

Strictura fenigna coli 
ascendentea 

benigna

Strottenhoofds ontst

Stuipen

Stuipen 71/34 71 op groote, 34 op kleine lijst 
Bertillon 1901
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Stuipen / debilitas ex 
inonitione / lac vacc

Stuipen bij 
Zwangerschap

Stuipen na verbranding 
der huid op den rug

Stuitligging 
(moeilijkheden bij 
nakomend hoofd) neen

S%a%ubmersio

Subiete Dood

Subito

Sublimaatvergiftiging

66



Succembeerend 
ingekomen 

Succumberend (stervend)

Suffocatio door vomitus

Suffocati nata

Suffocatie in den 
baarmoeder door 
langdurige uitdrijving 
met omstrengeling  Ja

Suffocatio per Abscessus 
Colli

Suicide door ac sulph 
concentr

Suicide lichtgas 
intoxicatie

Suicide Intoxicatie met 
Acid- hijdrochlosie 
crudum
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Suicidium

Suicidium door drinken  
van geconcentreerd 
zoutzuur

Suicidum door 
revolverschot

Suicidum door 
Vuurwapenen

Suicidium Intoxicatio met
anorganisch zuur

Suicidium per intoxicatio 
per arsenicum

Suisidium / Strangul / Suicidium

Suicidum ten gevolge 
van Zelf verdrinking in 
een vlaag van Mania
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Suspensio e Causa 
Maniae

Syncope

Syndes metris Catarrh S

Syphilis Angenita Verschrijving Congenita

Syphilis Angenita Verschrijving Congenita

Syphilis der moeder ja

Syphiloma Mammae

t

't Kind is een paar dagen 
voor de geboorte 
gestorven zonder 
bekende oorzaak
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tabes dorsalis maagcrise

Tabes dorsalis na eene 
beleediging der 
ruggestreng door een val

Tabes Mezenterica

Tabes Miseraica

Tandwording

Tauma, Tetanus

tbc Sterni

te geringe duur van intra 
Uterin leven (+/- 4 md) 
neen
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te hanus tetanus ?

te hooge temperatuur 
van de moeder eenige 
dagen voor de bevalling  
Ja

te klein gewicht

te Korte 
Zwangerschapsduur 
neen

te vroeg afloopen van 
het vruchtwater ja

te vroeg geboren en 
daardoor te Zwak

te vroeg geboren, 
inwendige verbloeding 
vermoedelijk uit de keel

Teekenen van uitwendig 
geweld niet te vinden
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teering Tering in oude spelling

terstond na aankomst i/h
Gasthuis overleden

Tertiaire Syphilis

Thrombokklebitis cruralis

Thrombosis Sinusum 
durae matris

thrombosis venae 
pigularis et sinus 
caverussus abscessus 
cerebri (cavernosus)

toevallige Vergiftiging 
door Zoutzuur
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Tonsillitis phlegmonosa

Trach Bronch

traum ileum perforatie 
( loopende achter 
handkar door motor 
aangereden )

trauma door vallen van 
een stoel, geen misdadig 
opzet neen

trauma (wond in het 
voorhoofd door een 
steenworp)

Trosmus neonatorum 
trismus

tuberc pulm
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Tubercul dissem

Tubercul pulm Pleuritis 
caries et arthr tuberc 
cubiti et digit

tuberculeuse ontaarding 
der halsklieren 
tuberculose der Longen

Tuberculosa pulm Tussis 
Spastica

tuberculose miliaris

Tuberculose v bekken

tuberculose v/de long en
ongeveer alle andere 
organen

tuberculosis Coxae et 
renum
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tuberculosis natus 
gravior cum febri (Kind 
kwam levend ter wereld)
ja

Tuberculosis pulm et 
oaries

tuberculosis pulmon et 
ossium

tuberculosis pulmonis 
Stad I en II

Tuberculosis pulmonum 
c lymphadenitide 
tuberculosa

Tuberculosis pulmonum 
et Capsularium 
suprarenalis (morbus 
addissonii)

tuberculosis pulmonum 
et ossum

Tuberculosis system 
uropoetie;Uraemia
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Tuberculosis Systematis 
Uropietie 

Uropoetie

tumor abdonimis abdominis

Tumor cerebri 
(syphilone)

Tumor Colloideus Ceria 
Laryagem et tracheam

Tumor colon sigmoid

tumor in adnexie Uteri 
operatio cachexia

Tumor in cavo douglasii
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tumor in of om het 
lendenmerg

Tumor Malignus 
(Sarcoma) vengenizaal 
apparact 

van genitaal apparaat

Tumor mediastini 
(fortasse Sarcoma gland 
lymph axhil 
pulmonum);Suffocatis

tumor medullae 
cervicalis

Tumor ovarii;Verstopping
van rechter & linker long 
arterie

Tumor ventriculi ; 
bronchitis

Turuncali Exsudatio in 
cerebro

tussis aninta quinta?
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tuss Convuls

Tussis Convulsiva

Tussis convulsiva Morbilli
in stadis prodomon: 
Eclampsia

Tuss 5 A Tussis quinta

tussis 5= A Convulsiones

Tussis gisinta quinta

Tussis Quinta

Tussis Quintae Sequelae
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tijdens de versie en 
extractie gestikt neen

Tympanitis

Typbrus Cerebralis Typhus, verkeerd overgenomen
van origineel

Typhus

Typhus exanthematica 
Pneumo

Typhus pacal Cordis verschrijving?
paral(ysis) Cordis

u

Uitgebreide verbranding 
door petroleum
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Uitgestrekte 
verbranding, Uitputting

uitputting na induratie 
en opvolgende 
verettering der glandula 
parotidea

Uitstorting in het 
ruggemerg

Uitstorting van de 
grondvlakte van de 
hersenen door een val

Uitstorting van Wei in 
het hartezakje en 
Borstvlies

Uittering

Uittering ten gevolge van
beenversterf

Uittering ten gevolge van
Klierachtige 
beenverzwering

80



uitzakking van de 
navelstreng met Keering 
neen

Ulcera Cariosa Marasmus

Ulcus gangreanos: ad 
ped Sineds febris hectica

Ulcus Ventric

Uraemie

v

Val in het Water

Val op de Voeten, Breuk 
der Lenden wervelen 
met Bloeduitstorting
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Val uit de bedstee

(val uit raam) multiple 
contusies door trauma

Val van aanmerkelijke 
hoogte, ontwrichting v-h 
dijbeen, inwendige 
bloeding

Val van een huis

Val van een Stuk hout op 
een been, Septichaemie

vallen door Struikelen

Varicellen Er bestond 
een algemeene infectie 
van de varicellen 
uitgaande

variola in den vorm van 
purpura variolosa
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Variolae / als kind met 
weinig gevolg gevacc:

Variolae / voor 10 d gev 
met Succes

variolae die Octavo

Variolae haem Fluxuis 
post partum 

fluxus

Variolae haemorrhagicae

variolae Stad(ium) 
Suppurat(ivum)

Varioloïden

Varolois Meningitis verschrijving voor variola 
(pokken)
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Vecordia Pneumonia

Vendisfixendio uteri

verbloeding door 
doorsnijden der groote 
halsvaten

Verbloeding door een 
schot in de slaapstreek 
(rechts)

Verbloeding door een 
Spatader

verbloeding, het kind viel
op den grond zoodat de 
navelstreng brak ja

verbloeding tengevolge 
van een gebarsten intra 
Uterine graviditeit

Verbranding in de 3= O 
graad van de voorhelft; 
v/h ligchaam, commotio
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Verbreizeling van de 
onderbeenen /GH S/

Verbrijzeling aan de 
lendenwervels

verbrijzeling van beide 
onderbeenen

Verbrijzeling van / 
Onleesbaar / GH S

Verbranding door het 
drinken van kokende 
koffy

verbrijzeling van het 
hoofd

verdrinking (Schuit 
gekanteld)

Verdrongen Verdronken
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Verdronken

Verdronken (in de 
Zuiderzee)

Verdronken / in een 
tobbe /

vergiftiging door 
inneming van Sublimaat 
pastiljes

Vergiftiging door 
vitrioolzuur

Vergrooting der 
SchildKlier

Vergrooting v/h rechter 
hart

Vergroting van het hart 
met ongenoegzame 
sluiting der kleppen
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verisimilitis Degeneratio 
cordis

verisimilitis =  waarschijnlijk

verm aangeb 
Vernauwing v/h 
strottenhoofd en 
luchtpijp

verm aangeboren gebrek
stoornis i/d 
bloedsomloop?

verm bestand en 
psychische 
aberratie;Zelfmoord 
door met een 
scheermes;zich de hals 
af te snijden en de 
beide;polsen te 
verwonden

verm gestikt door 
inspiratie van 
Vruchtwater tijdens de 
geboorte ja

inspiratie = inademing

verm paralysis cordis

verm Stuip bij zeer debiel
kindje
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verm te Zaandam 
gebeurd ; (niet bekend)

Vermoedelijk beroerte, 
Was bij de opname in 
het gasthuis reeds 
overleden

Vermoedelijk door sterke
omstrengeling van de 
navelstreng om de 
beenen neen

Vermoedelijk 
hersenZucht

Vermoedelijk raptare 
uter

Vermorseling in eene 
Machine

Vernaauwing van den 
pisweg

vernauwd bekken en te 
groot kind neen
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Verouderd borstlijden

verpletterd onder een 
tabaksvat

Verslik - pneumonie (na 
in het water te zijn 
gevallen)

Verspreide Abscess(en) x 
GH

Versterv gev van Verhard
v het Celwf

Versterving / GH S /

Verstikking (moeder met 
kind aan de borst in 
slaap gevallen)

verstikking tengevolge 
het in Zwaren slaap in 
dronkenschap knellen 
van den boord
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verstikking tengevolge 
van een corpus alienum 
i/d pharynx (vingerhoed)

Vertiginis, vitium Cordis

Verval van 
lichaamskrachten

Verwonding door 
stoommach

verwonding met een 
Vork a de Vinger 
pyaemia

Verwonding Rotkoorts

Verwonding van de lever 
door Vallen

Verzuimde dwarsligging 
Versia Digs asphychisch 
geboren 

asphyctisch
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Verzwakking der 
Spijsvertering organen 
uitputting

Verzwakking (Brentano)

Verzwering acata der 
Slokdarm 

achter den?

vet ontaarding van het 
hart ; algemeene 
waterzucht

vettige degeneratio v/h 
hart

violentia externa 
(fractura humeri, 
vertebrae costarum etc)

Vit: Cordis Oedema pulm

Vit cordis (sedert jaren 
bestaande na arthritis 
rheumat)
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viti@ cordis

Vitium Cordis

Vitium cordis 
congenitaan

vitium cordis 
congenitates

Vitium Cordis  
/cuphosis /

Vitium Cordis Organicum
Enteritis ;
diarrhoea cruenta

Vitium Cordis Organior

Vliezige Strottenhoofds 
ontsteking
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Voedselweigering

Voetgewrichts ontsteking
Tuberkels in de Longen

volgens Schouwing v/d. 
geneesk Onbekend;idem 
verklaring van den 
Comm: v. politie 
Verdrinking

vomica

voor 4 weken 
vruchtwater afgeloopen 
drooge bevalling 
omstrengeling van de 
hals door de navelstreng 
(driemal) ja

Vreemd lichaam in de 
bronchen

Vroeggeboorte de 
moeder had voortdurend
de laatste 3 maanden 
metrorhagie neen

Vroeggeboorte 
misschien ten gevolge 
van oude cervidscheur 
neen
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Vroegtijdig afgestorven;
wsch compressie 
navelstreng Ja

wsch (waarschijnlijk)

Vroegtijdige bevalling te 
gering lichaams gewicht 
ja

Vrucht was +/- 7 1/2 
maand

Vuleus lacerem 
Antebrachii dextra 

mogelijk bedoeld als: vulnus 
laceratum antebrachii dextri

Vulm: Integ: Capitis, 
Septichaemia

Vulnera Capitis, brachii 
et genu Sin

vulnera sclopetorum 
abdominis
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vulnus scissum venae 
fenuralissum

Vulnus sclopet capitis schotwond hoofd

vulnus sclopetarium 
vulnus capitis 
revolverschot bij een 
inval

w

Waarsch interne 
bloeding (na febris 
typhoïdea) 
gesuccombeerd

Waarschijnlijk een val die
de moeder gedaan heeft 
ja

Ware Zamenvloeijende 
pokken, N gev

Waterkanker
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Watervrees na hondbeet

Waterz GH

Waterzucht in het 
hartzakje

Weet het niet Ja

Wegens in het water 
Vallen aan Oedemapulm

Wellicht licht trauma der 
moeder neen

188 B  wervelfractuur 
(door hijsch op rug 
getroffen) pneumonie

Wond van de 
hoofdbekleedselen
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x

XI groep N O 151 - 
icterus;aangeb 
lichaams;zwakte

z

Zamengestelde 
beenbreuk /GH S/

Zamengestelde breuk 
der Schedelbeenderen 
met belediging der 
hersenen

ZG / ? / Zonder Geneeskundige / 
doodsoorzaak onbekend /

Z.G. waarsch dyspepsie Zonder Geneeskundige 
waarschijnlijk dyspepsie

Z.g.o. zonder geneeskundig 
onderzoek

Zehthyoma Univers 
Debilitas 

Ichthyoma?
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Zelfmoord door Agua 
Lauuresa Aqua 
Laurocerasi

zelfmoord door 
bedwelmende gassen 
chloroform

Zelfmoord door 
gasinademing

Zelfmoord door 
halswonden /GH S/

Zelfmoord door middel 
van een incisie der 
trachea art jugularis

Zelfmoord door 
ophanging of worging

zelfmoord pistoolschot 
ZG verm vulnus 
conquassatio capitis

Zelfmoord, Schot in de 
mond
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Zelfmoord verdr in een 
regenbak

Zelfvergiftiging door 
phosphorbrij

zelfverwonding in een 
vlaag van benauwdheid, 
had longziekte

Zenuw Koorts

Zerlutatio et degeneratio
cordis 

Dilatatio ?

ZG Acute meningitis 
verm insolatie 

zonnesteek

ZG Carcinoma Ventriculi 
(genezing door gebed)
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ZG Causa mortis ignota

ZG Compressio cerebri 
(inwendige 
be%e%leediging

ZG diverse verwondingen
door nitroglycerine 
ontploffing

ZG een gesneden wond 
door de spieren van het 
linker onderbeen en een 
gesneden wond op het 
midden van den hals, 
waardoor de luchtpijp 
werd doorgesneden

ZG febr Apoplectica

zg gestikt in een 
aardappel

ZG gevolgen van 
inwendige kneuzing 
overreden door een 
handkar
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ZG Inademen van 
Verstikkende gassen bij 
brand

ZG mors subita post 
trauma (val %op%van 
%het%den %hoofd
%trap)

ZG n O 174 inademing 
lichtgas

ZG onbekend  is dood op 
bed gevonden

ZG onbekend waarsch 
door grove nalatigheid

ZG Plotselinge dood 
overigens oorzaak 
onbekend

ZG Ruptura van long 
verbrijzeling van ribben 
borstbeen armen en hart

ZG Schedelbreuk door 
een val verm door 
duizelingen waaraan 
patient lijdende was
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ZG Secunduna relatio 
familia Suspensione 
Strangulationi voluntaria

volgens familierelatie

ZG Submersone 
pneumonie

ZG Suceedium Suicidium

ZG verbrijzeling vd 
schedel door een 
spoorwagen

ZG Verdrinking bij 
ongeluk

ZG Verdrinking door een 
noodlottig toeval

ZG Verm typische V bij deze klerk

ZG verm aanval van 
epilepsia
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ZG verm aneurysma 
bersting of plotselinge 
hartverlamming

ZG verm aq submersio (in aquis submersio = 
verdronken in water)

ZG verm de gevolgen van
een ongeluk

ZG verm een congenitaal 
hartgebrek

ZG verm: Embolia a 
pulmon ad diem VI post 
partum

ZG Verm - Embolus in 
coleria cerebri post 
carsum sisionem 
situalem 

in arteria?

ZG verm hartverlamming
t gev v een chronisch 
hartgebrek

ZG verm 
Kinderpneumonie
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ZG verm Koprostazis-
peritonitis 

coprostase=obstipatie

ZG verm onbekend 
(dood gevonden na 8 
Schijnbaar gezonde 
levensdagen)

ZG verm onbekend in de 
Wachtkamer overleden

ZG verm Paralysis cordis 
e causa Brandwond 
regiones colle sin 
longitus 2 d M 
latituphuis 1 d M cum 
Necrosis cutis

longitudinum 
latitudinum
Amsterdamse duim 2,57 cm 

ZG verm Pneumonia (bij 
beginnende morbilli)

ZG verm %l%Hik-
pneumonie 

ZG verm Stikking door 
een ongeluk

ZG verm Suffocatio (in 
bed)
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ZG verm verstikking (bij 
braken)

ZG verm verstikking door
stoom

ZG verm worging door 
middel van koord om 
den hals (zelfmoord)

ZG verstikking (bij 
dronkenschap bed in 
brand gera....

ZG verstikking door 
lichtgas

ZG verstikking door 
zelfmoord

ZG Was reeds jaren 
lijdende a/d borst

ZG wordt onderzocht  
onbekend
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ZG zelfmoord door 
Zuringzuur

ZG Zuringzoutvergiftiging

ZG/ Acute ontsteking v/h
maagslijmvlies, 
tengevolge van heet 
drinken

ZG/ Apoplexia / Vecidie /

ZG/ Bloedverlies als 
gevolg van eene gapende
wond aan het 
achterhoofd

ZG/ Conquasstatio 
Capitis 

Conquassatio

ZG / de een of andere 
longaandoening

ZG/ drinkzucht
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ZG/ Een Zeven maandsch
geboorte, na;vier dagen 
levens

ZG / Ernstige kneuzing 
door het boven hem 
instorten van een 
gebouw

ZG/ Feltkamp

ZG/ Immatuur geboren

ZG/ Onbekend - onder 
meningitische 
verschijnselen bezweken

ZG/ overleden binnen 24
uren na op de 8= E 
maand te zijn geboren

ZG/ Vermoedelijk aan 
eene Langdurige Ziekte

ZG/ Vermoedelijk Slepende Hartkwaal overleden aan 
boord van het Schip Deliana in de monding der haven van
IJmuiden (reeds overleden in het hospitaal alhier 
gebracht)
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ZG/ Zelfmoord door 't 
innemen van Cijankalium

ZG/ Zuur in de 1= E 
Wegen 

(acidum primarum viarum)

ZGkB zonder geneeskundige 
behandeling

%ZG/% Ignotus Was 
sedert 19 aug S 
ontslagen uit de Kolonie 
Ommerschans

Ziekelijke tandenkrijging

ziekelijke toestand van 
de moeder neen

Ziekte der moeder  neen

Ziekte der pisweg

108



Ziekte der 
Wervelbeenderen / 
Necrosis Verzwakking

Ziekte v/h ruggemerg 
(63)

codering Bertillon 1901

ziekte van Wernig-
Hoffman (zenuwziekte) 

Werdnig

Zogziek

Zond beh x Zonder behandeling

Zonder Hulp

Zucht der 
Onderledenmaten met 
opvolgend koudvuur

Zuikerziekte
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Zuur in de eerste wegen

Zwakke 
onderbuiksorganen 
verval van krachten

Zwakte

Zwakte van 't hart, 
Storing in de hersenen 
duiselingen

Zware kypho scoliose 
(misvorming der 
beenderen)

Wat hoort bij wie

Behanger
Senectus Dyspepsia, 
Carcinoma;Ventriculi

Kantoorbediende
Vitium Cordis;
%Kantoorbediende% Hydrops

1e persoon
Hypertrophia Cordis; 
Meningitis 

2e persoon
pneumonia
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1e persoon
fract bas cranii ?; val van de 
trap 

2e persoon
 Emphysema pulm; %deged% 
Degeneratio cordis

weduwe van 89

insufficientia Cordis 

doodgeboren meisje

Stuitligging deskundige; hulp 
was niet   Neen; aanwezig

1e kind

niet geleefd 8 m; Infans 
praematurus  neen; natus

2e kind

3-4 d  9 m; Onbekend  neen

Tussen- en achtervoegsels

Oedema Cerebri & pulmonum
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Pulm & Laryngea

Febr hectica & Coxarthrocace

Variolae verae & paedatrophia

&c 

etc

Bronchitis Chronea ab 
Atelectaris
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pneumonia bij Morbilli

Febr Cont: c phlegmhymetide

Myelitis Gangraena c Decubitus

cum Bronchitide

Inflammatorische Cellalorae 
cum affectio cerebri 

beklemde dijbreuk en 
Koudvuur buikvliesontst: 
/GH S/
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Gangraeneuse roos, 
hersenvlies en borstvlies 
ontsteking /GH S/

degeneratio cordis et renum

Pneumonia sin 
et Thromb sinus 
Mastoiditis

tuberculosis pulmonum et 
meseraica debilitas

exhaustio Virium ex Senectute

Paralysis Generalis ex 
infectione Satarninum
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Irritatie der Mildzak ex 
Crouposa Exsudativa 

Hersenbloeding na een val 
/GH S/

Febris na Combustione

pneumonia p morbilli

Asphyxia per Submersion

peritonitis bracernatica post 
rectionem caesaream

Febr interm apoplect. post 
Scarlatini
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Paedatrophia Bronchitis &C.

etc

Voeding

3/m gezogen en verder 
middagpot

4/w gezogen ; beschuitpap

14/d de borst later melk eiwit 
bouillon
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allerlei voedsel

 Bouillon

broodpap en koemelk

deborst

de Pot

dierlijk voedsel
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Ezelinne melk

flesch en pap

gedeeltelijk Zog

Geitenmelk

gek: melk

gekarnde melk
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gemengd voedsel

gemengd voedsel post moster 
matris
(morte matris)

gemengde V

Gez Ja Steeds

gezoogd ja 
hoelang ?

Gortwater en Sago, vroeger 
borst
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halfZog & beschuitpap

haverdegortwater, melk

havergort water en melk

Karnemelk en moederm

Koem:

Koemelk
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Koemelk & Arrowroet 
(Arrowroot)

Koemelk haverslijm bloem van 
sago, Ravalen Gemengd 
voedsel

Koemelk met brood tot pak van
enkel melk met suiker

Koemelk met fromenterie

Koemelk met haverdegort

Kunstm: pap
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Kunstmatige voeding

Kunstvoedsel

lac asinin (ezelinnenmelk)

Lac Def
Lac Defloratum (afgeroomde 
melk)

lac femin & Lac bov:

lac matern (moedermelk)
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lac ovell (schapenmelk)

lact: dif

Las Vascin 
(Lac Vaccin)

Melk & beschuit

Melk & Gerstemeel
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Melk enz S 
(enzovoorts)

Melk ongemengd

Melkpap

Moederborst en brood

Moederborst en middagpap

moedermelk
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Moederm: later Koemelk

MoederZog en Meelspijzen

non lacte materum

Nutritis artificialis

ongeregeld gezogen

Pap en Middagspijs
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Pappot

Revalenta pap

vrouwenmelk

Zeer gemengd voedsel

Zog der Moeder

Zog en Koemelk
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zuigende met broodpap

Nutritio depravat(us)
slechte voeding

Slecht gevoed zonder 
Moedermelk

Slechte voeding

niet gezogen
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Gebrek aan Zog / Gortwater /
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