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2. 1. 

De scheikundige en bioloog 
De Franse scheikundige  en bioloog Louis Pasteur 

wordt op 27 december 1822 in Dole, Frankrijk  

geboren. Hij is vooral bekend vanwege de naar 

hem vernoemde pasteurisatietechniek, een  

manier om door middel van korte verhitting  

schadelijke bacteriën uit te schakelen. 

De pasteurisatie-methode komt voort uit  

Pasteurs onderzoek naar micro-organismen. Hij 

ontdekt in 1860 dat de oorzaak van vele ziektes 

bij in de lucht zittende schimmels en bacteriën ligt 

en dat deze schimmels en bacteriën niet spontaan 

op de rottende stoffen ontstaan (Generatio  

Spontanea), De "theorie van de ziekteverwekker" 

of "microbe-theorie" is een van de belangrijkste 

ontdekkingen in de medische geschiedenis en 

introduceert nieuwe concepten als sterilisatie van 

gereedschappen en wondverbanden. 

 

Pasteurs is ook de uitvinder van het vaccin  

tegen hondsdolheid. Nadat hij vier jaar onder-

zoek naar het vaccin uitvoert behandelt hij een ten 

dode opgeschreven jongen. De negenjarige  

Joseph Meister geneest en  

Pasteurs wint de strijd tegen hondsdolheid.  

 

Pasteur overlijd op 28 september 1895 te  

Saint-Cloud. Hij wordt als een held begraven. 

De gemeente Oosterhout is aan het 

begin van de jaren zestig van de vorige 

eeuw uitgegroeid tot 20.000 inwoners. 

Het St. Jozefziekenhuis is dan nog een 

gasthuis. Geleidelijk wordt  

ziekenverzorging belangrijker; kleine  

operaties worden uitgevoerd door  

specialisten van de Bredase  

ziekenhuizen. In het midden van de 

jaren zestig worden plannen gemaakt 

voor een ’echt’ ziekenhuis  
en op 10 mei 1973 word het 202  

bedden tellende ziekenhuis aan de  

Pasteurlaan betrokken. Op 1 januari 

komt een volledige fusie tot stand met 

het Raamsdonksveerse St. Teresia / 

Dongemondziekenhuis. Beide  

ziekenhuizen staan erop de namen te 

behouden. Er wordt onder het  

personeel van beide ziekenhuizen een 

wedstrijd uitgeschreven voor een 

nieuwe naam. Zo ontstaat het  

Pasteurziekenhuis.  

● 

Pasteur krijgt er lucht van 
Een naam van waarde - Amphia Ziekenhuis te Breda 



waarde in 

de naam 

1. Het Amphia Ziekenhuis is in 2001   

ontstaan uit een fusie tussen het              

Bredase Sint Ignatiusziekenhuis, 

et Baronieziekenhuis en het                     

Oosterhoutse Pasteurziekenhuis.   

2. In 1973 kreeg Oosterhout een ’echt’         

Ziekenhuis. De begrippen                     

ziekenhuis, gasthuis en  

gesticht  werden door elkaar gebruikt.  

3. "Generatio spontanea”:         

organismen ontstaan spontaan uit dode    

organismen of uit levenloze materie.         

Francesco Redi toonde al in 1668 al aan, 

dat alleen levende vliegen verantwoordelijk 

waren voor de vliegen uit kadavers. Toch  

geloofde men tot aan de ontdekking van   

andere 

 naam 

3. 

Pasteur in 1860, dat bacteriën vanzelf       

ontstonden. Het onderzoek van Louis Pasteur 

dat alleen    levende wezens leven kunnen 

voortbrengen.  
4. Pasteur toonde in 1876 in zijn  Étude sur la 

bière o.a. dat gisting veroorzaakt wordt door 

een micro-organisme. Hij ontdekte dat, als 

men het bier voor het afvullen verhit,    

diverse wilde gisten en allerlei bacteriën   

sterven. Een van de handelingen tijdens het 

productieproces van bier is naar hem ge-

noemd: pasteuriseren. 

5. Pasteur ontwikkelde een virus-vaccin tegen 

de ziekte hondsdolheid of rabiës, 

ook wel lyssa. 

 

 

Deze editie van ‘de naam verhaalt:’ is gemaakt in het kader van het NVTZ-lustrum 

(2018) ‘van waarde blijven’. (Zie ook de andere edities). 

5. 

De nummers verwijzen naar de foto’s. 

4. 

Amphia Ziekenhuis 

(2001) Breda 

Pasteurziekenhuis 

Oosterhout (1973) 

 


