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De Italiaanse hoogleraar Ramazzini (1633-1714) wordt wereldwijd gezien als ‘de vader van 

de beroepsziekten beschrijvingen’. Hij beschrijft in zijn handboek uit 1700 in het hoofdstuk 

over de ziekten bij chemici, zijn betrokkenheid bij een casus over blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen. Samen met de beroemde Duitse geleerde Leibniz bezoekt Ramazzini een 

fabriek in Noord-Italië waar vitriool (zwavelzuur) geproduceerd wordt ten behoeve van 

industriële processen.  

 

Dit medisch-historisch onderzoek is een gevalsbeschrijving met behulp van de bevindingen 

uit de rechtsspraak van enkele eeuwen geleden. 
 

De casus Cassina versus Corradi 

Een burger bijgestaan door een stadsgeneesheer klaagt een producent aan wegens 

vermeende vervuiling van de omgeving met zwavelzuurdamp. De omwonenden zouden daar 

ziek door worden en er zouden meer sterfgevallen zijn geconstateerd. Als bewijslast worden 

onder andere de statistieken van de stadsdokter en de dodenlijst van de pastoor 

aangevoerd. De klagers eisen verplaatsing van de fabriek buiten de stad. Beide partijen 

voeren uitgebreide pleidooien die bewaard zijn gebleven in een rechtbankverslag. De 

uiteindelijke uitspraak luidt: de aanklacht is ongegrond waardoor de fabricage kan worden 

voortgezet!  

De zwavelzuur productie is ook in Nederland een oude en belangrijke industrie geweest. De 

problemen met deze gevaarlijke stoffen waren al bekend en met wet- en regelgeving 

probeerde men in de negentiende eeuw de schade te beperken.  

 

Inhoud presentatie: 

Inleiding/aanleiding onderwerp: vroege beschrijving van de problematiek bij de productie 

van zwavelzuur door Ramazzini. In het kort: Wie was Ramazzini? Wat is vitriool? Het 

productieproces. Casusbeschrijving Italië. Korte Nederlandse casus uit 1858. Geschiedenis 

productie in Nederland.  Ten aanzien van het heden: ‘de vervuiler betaald principe’. Huidige 

‘relatie’ arbeidshygiene/-geneeskunde en milieuhygiene/-geneeskunde.  

 

Conclusies die volgen uit de presentatie: 

Deze casus laat zien dat negatieve gevolgen bij de productie van chemische stoffen voor de 

direct betrokkenen en voor de omgeving al eeuwen geleden bekend waren, maar niet 

juridisch erkend werden.   

Economische belangen kunnen prevaleren boven burgerbelangen.  



Medici dienen alert te zijn op eventuele gezondheidsschade (statistieken van morbiditeit en 

mortaliteit), moeten werkplekken bezoeken en gezondheid bevorderende maatregelen 

adviseren. 

Ramazzini niet alleen als voorloper van de arbeids- en bedrijfsgeneeskundige gezien kan 

worden, maar ook als epidemioloog en ‘environmentalist’.  

Toekomstperspectieven mbt samenwerking arbeids- en milieugerelateerde expertise? 

 


