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[Paracelsus heeft van de eed van Hippocrates zijn eigen versie gemaakt, echter zonder 
deze definitief uit te werken. In een verzameling concepten en aantekeningen vond de 
16e eeuwse uitgever Huser een paar losse briefjes die hierop betrekking hebben; of het 
laatste stukje er ook bij hoort, is twijfelachtig. Bron: Sudhoff (ed.) VI, 181-182.]

Ik beloof: 

mijn geneeskunst te vervolmaken en er niet mee op te houden zolang God 
mij toestaat deze taak te volbrengen, en alle verkeerde geneeswijzen en 
theorieën tegen te spreken;

vervolgens, aan de zieken liefde te bewijzen, aan elk van hen meer dan 
wanneer het om mijn eigen lijf zou gaan;

niet op de uiterlijke schijn te vertrouwen, maar te oordelen naar hetgeen 
daarin tot uitdrukking komt;

ook geen geneesmiddel te geven zonder het nodige inzicht te hebben;

geen geld aan te nemen dat ik niet verdiend heb;

geen apotheker te vertrouwen;

geen kind over te leveren aan geweld;

niet te veronderstellen, maar te weten;

geen vorst te behandelen, tenzij hij vooraf heeft betaald;

geen edelman op zijn kasteel te bezoeken, geen monnik of non in hun 
machtsgebied;

in Franken en Bohemen niet de geneeskunst te beoefenen;

wanneer de patiënt zelf arts is, de behandeling buitengewoon duur te 
maken, voor wat eentje me ooit door de neus heeft geboord;

wanneer ik merk dat binnen een huwelijk misbruik wordt gemaakt van de 
geneeskunst, hetzij door de vrouw tegen de man of door hem tegen haar, 
geen bijzonder advies meer voor hun ziekte te geven;

geestelijken in hun ziekzijn niet tegemoet te komen;

waar het om een door God beschikte ziekte gaat, me er niet mee te 
bemoeien;

waar de natuur het af laat weten, verder geen pogingen te ondernemen;

iemand die mij het honorarium schuldig blijft, als mij onwaardig te 
beschouwen;

geen afvalligen te accepteren, maar wel alle andere richtingen;



bij artsen niets over het hoofd te zien;

vrouwen zelf hulp te bieden;

de mensen die door Mars of Saturnus worden geteisterd, die met 
zorgen en verdriet beladen zijn, de zwaarmoedigen, van raad te dienen, 
enzovoorts.

Ik beloof bij Hem die mij geschapen heeft, dit allemaal na te komen.

[Op een ander blaadje:]

Bij mijn doop, ik wil mezelf niet opwerpen als heerser over de natuur, 
maar onder haar heerschappij blijven. Om te beginnen, wil ik de sofisten 
vervolgen, zolang mijn natuur daartoe in staat is. 

Vervolgens wil ik, aangezien het Christus is die de arts aan de zieken 
geeft, mezelf als een uitverkorene beschouwen. En zijn gebod: “Heb uw 
naaste lief”, wil ik door middel van de geneeskunst vervullen voor zover 
mijn vermogens dat toelaten.

Ik wil echter niet behandelen waar echtgenoten een afkeer van elkaar 
hebben, zij van hem of hij van haar, zij het vanwege lichamelijke kwesties 
of om bezit. 

Ook een afvallige, die de arts minacht, maar toch hulp wenst, wil ik niet 
behandelen.

Verder zal ik aan geen volwassene, vrouw of man, zonder zijn weten een 
geneesmiddel toedienen waar iemand anders om gevraagd heeft.

En ik wil geen ongehoorzame, ontrouwe of wankelmoedige patiënt, of een 
die eerder met ruzie bij andere artsen weg is gegaan.

[Nog een andere aantekening:]

Geen hoop vestigen op universiteiten.

Niet achter het doctorshoedje aanlopen.

Ook geen geloof schenken aan iemand die een doctorshoedje draagt.

Menigeen heeft Latijn geleerd om de geneeskunde te begrijpen; en zodra 
hij het Latijn machtig was, bleek de Latijnse geneeskunde kwakzalverij, en 
alle moeite was dus voor niets geweest.

Daarom mag ik de theorie van de artsen uit de Oudheid met recht 
tegenspreken, zoals de onwaarheden van Galenus, of de onwaarheden 
van Avicenna, die op de universiteiten erkenning hebben gevonden. Maar 
de gezondheid van de zieken wordt ermee naar de knoppen geholpen; ze 
komen er verneukt en bedrogen uit.


