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t B E S C H R Ij-V ING

VAN A LLE DE

heelkundige
OPERATIE N,

Naar de beste en nieuwftc wijzen,

DOOR

L. LE BLANC,
Heslmeatsr te Orleans e. z. v,

In het Hoogduitsch uitgegeeven, en met aanmer-

kingen verrijkt,

DOOR
Dr. C. F. L U D W I G,
hoogleeraar der Geneeskunde ^te Leipzig.

En nu in het Nederduitsch vertaald, en met veele
aanmerkingen vermeerderd

,

DOOR

WILLEM LEURS,'
Heelmeester te ’r Gravenhage , Chirurgijn Major bij de Gardes

du Corps van zijne Doorluchtige Hoogheid deti Heere Prin-
ce vamOrange tn Nassau £f?f, Lid

van het Genootfchaj ter bevordering der Heelkunde
te Amflerdam , en van de Hasgfche en Utrecht-

fcke Letterkundige Maatfcha^pijen-

EERSTE DEEL.
Met koperen Plaaten.

TE UTRECHT,
Bij G. VAN den B R 1 N K, Jansz,

Stadstiruklrer en Bockvcrkooper over het Stadhiris.
'

M D C C X C.

'
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o P D R A G T

AAN DEN

WEL-EDELEN ZEER GELEERDEN EN ER-

VAAREN HEERE

G. TEN HAAF F,

Med. Doctor, Lector Chirurgue Cllmas ,

Oud Premier-Chirurgijn h'S V Lands ^

Leger Hospitaaien^ Stads C h i r u r g ij n ^«Ex^a-

Ri I N A T o R by de Oost-Indifche Compagnie te Rot-

terdam^ Operateur van den Steen te De!ft,

L I D van de Hollandfche Maatfchappij der IVeten-

fchappen te Haarlem , van het Bataafsch Genoot-

fchap der Proefondervindelijke JHijsbegeerte te Rot-

terdam ^ van het Pnovinciaale Genootfchap der

Kmjlen en IP^eetenfchappen te Utrecht, en van bet

Genootfebap ter bevordering der Heelkunde te Am-

' ferdam.

IVtl Edele zeer geleerde en Ervaaren Heer !

JELt is niet alken het gevoel eener leevendigfle

vriendfehap , die mij fints eentn geruimen tijd , zo

naauvü aan u verknogt beeft, maar het is veeleer de

eerbiedigfle Hoogachting voor uwe uitmuntende be-

kwaamheden ,
die mij de vrijheid doen neemen , dit

Werk

,

OVER DE Operatien der Heel-

kunst, van den voortreflijken Le blanc, tnec

o \2



IV o P D R A G T.

de verbeteringen van den Beroemden Ludwig,
in een Nederduitsch gewaad en met eenige aanmer-
kingen vermeerderd

y aan UwEd. nederig op te draa-
gen.

Aan wien kon ik zulks heter doen dan aan U ^ die

in dit vak der Edele JVeetenfchappen zijt grijs ge-

worden ; die zo veele vrugten van Uwe Letterarbeid^

hier over
, aan den Idederlandfchen Heelmeester hebt

nagclaaten
^ die nog dagelijks bezig is Fdem, hierin y

te onderrichten
y en aan wien ik in het bijzonder

^ in

verfcheide opzigten^ de hoogjie erkentenis verfchuldigd

hen.

Ontvang het gunfiig,

—

—— En laat dit merk
mijner erketiteniSy boe gering in zich zelvitiy U ech-

ter ten bewijze zijn^ tot welk eene prijs uwe vriend'*

fchap en verdienden hij Hem gefchat worden , die de

eer beeft , met de leevendigfte gevoelens van eerbiedige

lloegclcbting zich te noemen:

W’,lEdele zeer geleerde en ervaaren Heer /

. Uw Ed, Bereidvaardigen en oot-

moedigen Dienaar,

'‘sGravenhage, W, L E U K
dm 1

4
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'
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VOORBERICHT
van den

\

nederduitschen vertaaler.

Operatien der zijn ongitwijfeld
hat ge^xichtigfia Leerfiuk dezer edele Wettenfchap , en
vorderen derkalven van haare Be'óeffenaaren eenen ver-
dubbelden aandacht. tiet was ook daarom dat ik.,

voor eenigen tijd
, voernam , dit werk van dan Beroem-

den Le blanc over dit onderwerp , aan mijne Land-
geneoten

, in hunne moedertaal mede te dealen,

t Is waar, het ontbreekt denzelven., dit aangaan-
de., aan geene goede voorfcbriften

:

Dionis, Ga-
RENGEOT, Heister, Le dran, Sharp en vooral
da tegenszuoordige ISJgêrlands uitmuntende Heelmeester
Gésscher , zijn Hun

, als zo veele bronnen
, waar uit

zij het meest noodige
, in ah gedeelte dezer Weeien-

fchap^ genoegzaam putten kunnen.

Met dit alles nogthans heeft Le blanc zijne ver-
dienfen; en ik vléije mij dat ook deze Vf'uchten diens
grooten Heelmeesters

, aan mijne NederlandfcheKunst-
genooten, niet ten eenemaal onnut zijn zullen. - -

Een juist oordeel^ gegrond op de beste ondervinding
,

heeft in de meeste gevallen zijne pen beftuurd. En
Leerftellingen, op zodanige gronden gevestigd

, moeten
4e goedkeurig van ervaarenen en de naarvolging van

,

jonge Heelkundigen verdienen,

In de overzetting heb ik de noogduirfche uitgave
van den Hoogleeraar Lddvvig verkoozen te volgen;
voornamentlijk om dat die Heer fommige ftukken in
^ene beter orde gefchlkt , andere overtciligen wegge-

*
3



VI
VOORBERICHT.

laaten en op veele plaatzen nuttige Aantekeningen

heeft bijgevoegd.

En daar dit Werk niet altoos in de handen van er-

vaaren en geoefende Heelkundigen zal vallen, zo heb

ik geweend , over bet geheel geen nutteloos werk te

zullen doen , van op fommige plaatzen eenige Aante-

keningen hij te voegen, die (na mijn inzien') dan eens

ter opheldering en laater verbetering , en dan eens

ter ineerderer bevestiging dunden ; doch welke ook

[omwijlen wel eens, tegen bet gevoelen van onzen

Scbt ijver aankopen. Ik meenden, omtrend dit laat-

(ien, deze vrijheid, tegen hst veelal doorgaand ge-

' bruik der meeste Vertaakrs, te mogen behouden,^ om

dat ik niet zo zeer de verdienflen van onzen Schrijver,

als wel het belang eens Lijdend Menschdoms ,
poogden

in acht te ncemen En in boe verre ik hier in ge-

(Jaagt ben, laat ik den Oordeelkundigen ter beflisfmg

over.

De Heer Lr rlanc heeft hij zyn Werk zelve eeni-

ge aantekeningen gevoegd, en deze zyn wet een ( )

getekend; die van den Heer Ludwig insgelijks met

een (*); doch welke op bet einde, ter onderfchelding

met die van Lr blanc, de letter CL) is bygevoega;

ik heb de mijnen met de letteren van het Alphabeth

gemerkt en tusfchen twee [ ]
ingejlooten.

Dit weinige oordeelden wij noodig den Nederland-

fchen Heelweestsren te berichten ;
welken

^

wij wen-

fchen,dat uit dit Werk, ten nutte hunner lijdende Na-

tuurgenooten ,
allezins een heilzaam voordeel ttekken

moogen. ^
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KORTE BESCHOUWING
DER.

HEELKUNDIGE
OPERATIE N-

EERSTE HOOFDSTUK.

Va?i de vereenigwg der PFo7iden,

eene eenvoudige, met een fnijdend werk^
tuig gemaakte , wond te heelen

^ is de bloo-
te vereeniging genoegzaam. Het is genoeg, wan-
neer men de lippen der wonde flegts zameri
voegt , behoorlijk aan elkander past en in dien
Hand houd, zo dat zij aan elkander kleeven, zig
als zamen fmeeden en met elkander vereenigen
kunnen.

Om de lippen eener wonde , die naar behoren
vereenigd zijn, zamen te houden, bedienden de
Ouden zig van de hegtingen met de naald , Wel-
ken zij de knoophegting

, de pennehegting
, de

6mgewo?iden hegting en de peltershegting noem*
den.

Ik zal over het misbruik dezer hegtingen
, wel-

ken groote Heelmeesters voor mij gebruikten *
niet breedvoerig handelen , maar mij alleenlijk

vergenoegen, met te zeggen, dat er geen won-
den zijn , die met een fhijdend werktuig zijn ge-
maakt

,
welken men njec gemaklijker door den

Hand, dien men aan het gewonde deel geeft, dei’



korte beschouwing der

vereenigenden band en de drooge hegting, dan

door de hegtingen itiet de naald, zou kunnen ver-

eenigen Qa\ Het fchijnt, als of de fchrijvers ,

zelfs de nog in leven zijnde, welken deze lieg-

tingen als onvermijdelijk noodzaaklijk aanbevee-

!en ,
en de wijze om ze te maaken

,
voorfchrijven

,

de Ouden llaafsch nagevolgd hadden. Indien zij

over de onvolmaaktheid dezer middelen , over

de ongemakken ,
welken zij veroorzaaken ,

over

de pijn, die zij verwekken , en over de toeval-

len , welken ontBaan , daar zij aangelegd wor-

den , eenige waarneemingen gemaakt en dezelven

llegts volgens de ondervinding befchreven had-

den, zouden zij er gewislijk zo veel ophef niet

van gemaakt hebben.

Ondervinding en waarneeming hebben thans

voldoende geleerd , dat men zig in plaats van de-

ze hegtingen veel gevocgJijkcr van den behoor-

lijken Band van het gewonde deel en de drooge

(^a) [Wij moeten met leedwezen bekennen, dat déhc^-
tingen met de naald, niet dan maar te dikwerf in gevallen,

daar dezelven niet vereischc wierden
, door geoefende Heel-

meesters zijn voorgemeld en gebezigd , en dat dit zelfde mis-

bruik nog bij veelen plaats heeft. Dan , om alle

wonden , -gelijk onze geleerde Schrijver hier voorüelt, door
den ftand , den vereenigden band

,

ofdoor de drooge hegting

le hereenigen, kunnen wij zo gereedelijk niet toelieinmeii

:

vooral niet in dwerfe wonden der Oogleden ; in de bijna

geheele affnijding van den neus, of der ooren ,• doorgaan-

de en hoekige doorfnijding der wangen; regte doorklieving

der lippen met verlies van zelfdandigheid ; als ook iii darm-
en zomtijds in groote buikwonden ; maar welken allen meeren-
deeis vereifchen door de bloedige hegting hert^nigd le wor-
den. ]



HEELKUNDIGE ÖPERATIEN. j

hegting nevens den vereenigendcn band kan be-

dienen (<^).

Men maakt de drooge hegting best met Engel-

fche plaaster, welke men in kleine reepen , van

twee of drie lijnen breed, f^jd; iiien legt dezen

dwars over de wond , weh|®ij|tpen men aan el-

kander gevoegd heeft , eif^^tusfchen elk paar

reepen eene kleine ruimte. Om dezelven te doen

kleeven, behoeft men ze flegts met de tong een

weinig nat te maaken ,
en om ze in den behoorlij-

ken Hand te houden , en te beletten , dat zij niec

losfpringen, legt men twee andere kleine reepen

dwars over de einden der eersten : hierop legt

men een weinig plukzel , het welk het vogt naar

zig neemt, en over het geheele verband legt men
een’ vereenigenden band aan , die zig naar héc

deel voegt. Deze reepen zijn ook boven de ge-

gate plaasters te verkiezen , welken zoramigeii

aanbevolen hebben.

De meeste hoofdwonden , welken tot derzelver

heeling niets anders, dan de vereeniging verei-

fchen, gelijk ook die van het aangezigt, waarbij

(Ó [De hegtingen door den Schrijver voorgefteld, lieb-

ben elke haare bijzondere werkzaamheden , in die geval-

len, waar in zij gebruikt worden, als bij voorb. de plaats

fing de% deeh komt te pas in diep doorgaande èii dwerfé

Spier- of Peeswonden , het zij dezelve geheel , of ten dee-

le zijn doorgefnedlh. De drooge hegting werkt niee

meer uit, dan dat dezelve de lippen der gefclieiden huid

aan elkander hóud ; en is dus niet anders gebruiklijk daii

in huid- en oppervlakkige Spierwonden. Het vereent^

gend verhand word in de langwerpige wonden der Lede»

moaten , meestal met behulp der drooge hegdng
,

getse-"

iigd.]
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de Ouden zig van de hegting met de naald be-

dienden , kunnen gemaklijk op dezelfde wijze

vereenigd worden.

Om eene dwarswond aan het voorste gedeelte

van den hals , v^^ar J?ij ook de lugtpijp en de

flokdarm, het zij tea deele of geheel , doorgefneden

zijn , te vereenigSnif^t men den gewonden het

hoofd voorover op de borst houden , en eenen

genoegzaamen tijd in dezen Band blijven, door

middel van een’ daartoe gefdiikten halsband {*).

Tot meer zekerheid kan men er eenige reepen

Engelfche plaaster op leggen en met den veree-

nigden band vastmaaken. De behoorlijk aan el-

kander gevoegde lippen der wonde, hoe groot

en hoe diep dezelve ook mag'wezen, vereenigen

zig op deze wijze zeer wél, kleeven aan elkander

en hegten zig zamen, wanneer de lijder ilegts

zijne wond overleeft.

In eene dwarswond van den opperarm moet

men den voorarm naar den opperarm buigen ,

eenige reepjes Engelfche plaaster daarop leggen ,

eenen zwagtel er om doen en den arm in eenen

armband verzekeren.

Eene dwarswond aaii de voorhand , aan den

kniehoog of digt bij het gewrigt van den voet,

(^) IVIen kan zig tot dat einde van den vereenigenden

halsband van den heer Garengeot bedienen. Zie Henc-

KEL votH cbirui sifcben Verbar,de , BetHn und Staalfund,

1779. S. 127. Taf. 6. Fig. 53. Door middel van zulle

een verband heb ik te Londen eene diepe dvvarswond aan

den hals, zonder eenige hegting of andere wijze van ver-

eeniging, zien geneezen.
,
Kortiings lloeg de heer Evers

een T verband voor. Zie Richters Bibl, VI, Band

,

235 * L.
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kan men door middel van EngeJfche plaafter en
den band vereenigen

; doch voornaamlijk door
het gewonde deel in eenen Ihnd te brengen , die
de vereeniging begunstigt.

Deze middelen zijn toereikende om eenedwars-
wond aan de voorste of middenlte plaats van den
arm of daar de tweehoofdige fpier ten deele of
geheel doorgefneden is , te vereenigen. Zulk
eene gefcheiden Ipier vormt eene open gaapende
wond, inzonderheid, wanneer men .het gewonde
deel uitfpant. De voordanders der hegtingen be-
veelen voornaamlijk bij zulke wonden die aan ,
welken zij de pennehegting ( emplumée ou ench^-
villée') noemen;, maar de kennis van hetmaakzel
van het gewonde deel heeft ons in daat, gedeld:,
om in plaats van deze pijnlijke en dikwijls met
toevallen verzelde hegting,zagter en zekerer mid-
delen te verkiezen.

Om deze wonden te vereenigen, begint men
met den voorarm naar den opperarm te buigen.
Hierop brengt men de verhevenheid der hovende
armpijp, aan dewelke de pees der twe^ioofdige
fpier vast is , naar den opperarm , het welk niet

alleen de raking der lippen van de wonde, maar
ook van het vleeschige deel der gelcheiden fpier
gemaklijker maakt. Alsdan voege men de lippen
der wonde op elkander, legeer kleine reepen van
Engelfche plaaster

, en een weinig gefchaafd plukzel
op ,

het welk het vogt naar zig neemt, en een’
eenvoudigen zwagtel er om. Op die wijze brengt
men de doorgelheden deelen der fpier aan elkan-
der, legt den arm in eenen armband, de voor-
hand zo hoog als mpgeiijk is, verder draagt men
^org, datdc lijder in zijn bed of in zijnen Icit>

A 3



6 KORTE BESCHOUWING dej^

ningdoel den arm van de borst af houd , en legt

denzelven te dien einde op een verheven kiis-

fen.

Wanneer de fpieren , die den voorarm uitfpan-

ren , doorgcfneden zijn , moet men in tegendeel

den voorarm uirlpannen en hem in dien ftand

houden.

Men moet zig van dezelfde hulpmiddelen be-

dienen, om eene dwarswond van de dije ofeeni*

ge ipieren
,
welken hier liggen

, het zij dat dezel-

ven ten deele of geheel doorgeleden zijn , re ver-

^enigen. - Men ziet hier uit, dat de kennis van

de werking der fpieren , derzelver ligging , in-

planting en zamenvoeging den Heelmeester moe*
ten leiden , ten einde niet flegrs de behoorlijke

middelen tot vereeniging van zulk eene wond te

'verkiezen, maar ook aan den lijder en het gewon-
de deel eenen fland tegeeven,die tot vereeniging

piedewerkt.

Qm bij voorbeeld eene wond aan het voorste

cn middendeel der dije , daar de regte dijefpier

nevens een gedeelte der beide dikke hier liggende

Spieren (vasu)'"dooT den houw van eenen fabel

doorgefneden was, te vereenigen , zou de lijder in

het bed het geheele been zo hoog, als mogelijk

is, moeten opheffen en gelijk VALENTijN,i^ree-
kende van de breuk der kniefchijf (*), zegt, zo
lioog opligten, als de uiilpannende fpieren zigzelven

verheffen ,
wanneer zij derzelver werking nog kun-

nen doen. Doormiddel van dezen ftand kunnen

de einden der doorgefneden fpieren zonder eenig
» • *i

C*) Recèerchs crUi^ues fur les Chirur§^icm modernts^

P» 184°
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ander hulpmiddel aan elkander gebragt worden

,

en om het been in de vereischte hoogte te hou-

den , zal de pantoffel ,
door Valentijn voor-

gefchreven (*}, aan welken te weerzijden twee

banden en een derde voor aan den neus vast ge-

maakt zijn, volkomen aan den wensch des Heel-

meesters beantwoorden, alleenlijk moeten de ban-

den lang genoeg zijn om aan den grooten lijf-

zwagtel vastgemaakt te kunnen worden. Maar

,

er vvord wezenlijk ,
gelijk dezelfde fchrijver aan-

merkt ,
vereischt, dat men onder het been en de

dije kusfens legge , welken groot genoeg zijn ,

om deze deelen om hoog te houden; ook kan

men eene omgekeerde ftoelleuning onder de kus-

lens leggen , om dus de banden en doeken ,
wel-

ken aan den grooten lijfzwagtel vast gemaakt

zijn, te onderfteunen. Verder legt men reepen

van EngelCche plaaster , om de lippen der won-

de aan elkander te houden , en een weinig ge-

fchaafd plukzel daar op , en verbind dit met ee-

nen eenvoudigen zwagtel.

Indien de wond aan het agterdeel der dije was,

en dat de fpieren, welken daar liggen, gedeelte-

lijk of geheel van elkander gefcheiden waren , dan

zou men het bceii moeren buigen ,
hetzelve met

den band van Petit (^**) of eenen voetzok ge-

(*'} Recbercbes &’c. p. i 9 S*

i\Ien vind in het Precii da Chirurgie frattiiue ypaf>

M. P., Paris 1768. 8. Pi. III. eeiie afbeelding van hec

naakzel van dezen band. Dezelve beftaat uit eenen pan»

toffel, welke van agter door middel van eenen band opge-»

trokken en ;ian de knie naar boven en naar beneden door

twee gespen vastgemaakt word. De afbeelding van hec

WWlituig van Monro vind men op de V, pl. fijj. i—p, ih
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I

bogen houden en de dijc zo veel mogelijk uit-

llrekken , ten einde de afgefncden einden der

fpieren elkander kunnen raaken en zig zamen-
vocgen.

Men gebruikt dezelfde middelen
,, om eene

dwarswond aan het been te genezen.

Wanneer de wond aan het voorste en bultende

gedeelte ter zijde van het been en diep is, moe-
ten de fpieren, welken den voet zijdwaard naar

buiten beweegen , ten deele of geheel gefcheiden

zijn. In dit geval moet men het geheele deel

iiitilrekken , den voet buitenwaard buigen en

bem in dien ftand houden
,
zonder hem te veel

geweld aan te doen ; met cén woord , de deelen

der gefcheiden fpieren zo aan elkander brengen

,

dat zij zamen kleeven en zig vereenigen kunnen.

Hierop legt men eenige reepen Engelfche plaaster

en eenen vereenigenden band aan. Doch het

ganfche verband bezorgt men door eene foorr

van fteigbeugel , welks riemen aan eenen lijfband
of over de knie vastgemaakt zijn

, en in dien ge-

bogen ftand laat men het been en de dije op ver-

heven kusfens rusten.

Als de kuitfpieren ten deele of geheel met eè-

nen fabel doorgehouwen zijn , moet men den voet

uitftrekken en hem in dien ftand houden door
middel van den band door den overleden Petit
uitgevonden, of met eenen voetzok ,

welks banden
jpf riemen men met eenen kringswijzen band over

Alexani^. INfoNRO altera SammtUchen If^erken», Leipzig^

ÏÓ82. Henckeu heeft een dergelijk voorgemeld. L. [Zie
ook r>. VAN Gesscher Hedendaagfcbe oefenende Heelkutiy

j^l,d,plWlL\
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de knie vast maakt [zie bladz.7. *], Tevens moet
men het been buigen en het met denzelfden band

,

weike dient om den voet uitreftrekken , gebogen
houden. Door middel van deze houding komen
de doorgefneden boven- en beneden-deelen der

fpieren zo aan elkander, dat zij zig onmiddelijk

raaken en vereenigen kunnen.

De band ,
welke den voet uitftrekt en het dije-

been gebogen houd, moet zo aangelegd worden,

dat hij den lijder niet te zeer drukt; het is ge-

noeg, wanneer hij, om de begeerde werking te

doen , de onwillekeurige uitfpanning van het

dijebeen en de buiging van den ondervoet belet.

De wonden der borst, des onderbuiks en van
alle uitwendige deelen des lijfs , moeten door de

houding, de drooge hegting en den vereenigden

band vereenigd worden (c').

(c) [Wij merkten hier boven (bladz 2. (a)) aan , dat’er

fomtijds buikwonden waren, waarin de hegting met de naald

onvermijdelijk is. Dit willen wij verdaan hebben alleenlijk

gezegd te zijn van zodanige wonden , welke door haare

hoeken en lippen in geene mogelijkheid
, door de andere heg-

tingen , bij een gevoegd en gehouden kunnen worden : de
ondervinding levert van zodanige gevallen genoegzaameen
volledige bewijzen op.— Dan, wij moeten ook herinne-

ren, dat hegtingen met de naald in deze deelen fpaarzaam,

en zo het wezen konde, nooit , dan na eene vrugcelooze
pooging der drooge hegting, ondernomen wierden. De
Heer Pibrac verhaalt in de Memoire% de L'Academie Roya.^

Ie de Chirurgie torn III. onder veele andere gewigtige waar-

neemingen ,
betreklijk de hegiingen, ook dezen: dat naa-

melijk de hegtingen met de naald, in doorgaande Buik-
wonden, veelè toevallen veroorzaakten , en minder fpoedig

genazen , dan wanneer dezelve door de drooge hegting en hec

verëenigend verband behandeld wierden,—— Zelf§ was dit

A5
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In het algemeen zijn de drooge hegting en de
behoorlijke houding van het gewonde deel ge-

noegzaam om de grootlle wonden te vereenigen

,

gelijk de dagelijkfche ondervinding zulks leert.

Ue ondervinding en eene menigvuldige waar-
neeming hebben mij zedert dertig jaaren alle heg-

tingen met de naald, om wonden te vereenigen ,

leeren verwerpen , en ik heb , in plaats van
deze pijnlijke en dikwijls van kwaade toevallen

verzelde middelen , die verkozen
,
van dewelken

ik thans gefproken heb, en de fchriften van be-

roemde oefenende Heelmeesters hebben mijn ge^

voelen bevestigd

blijkbaar in zodanige gevallen, wj^ar in de Keizerlijke Sne-

de werkftellig was gemar^kt. ]
{d) [ Wij kunnen niec afzijn

, tot meerder ftaavingvan des

auteurs gezegdens, de taal van den beroemden Gesschri^

hier plaats te gunnen. „ Wij kunnen , zegt hij,

„ den fchaakel deezer voorbeelden niet beter afbreeken

,

,, nog de uitgebreide nuttigheid der daar in aangepreezen

„ hegting, meerder bekragtigen, dan door aan te merken,

„ dat de Heer Le Beanc verzepkert, zigdaar van,ftaan-

,, de een tijdkring van meer dan dertig jaaren, altoos met

,, een goed gevolg bediend te hebben; en dat wij zelve,

in eene konstoeffening van ruim twee en twintig jaaren

,

,, door ons inzonderheid daar van te bedienen , nog geene

„ wonde hebben aangetroffen, waarbij wij verpligt waren,

,, van de Naaldhegting gebruik te maaken.” Uedendaag-

febe oefenende Heelkunde^ deel 3. bl. 66.]
Behalven de aanmerkingen van onzen fchrijver en

van den heer Valentijn, leeze men ook de verhandeling

van den heer Pibrac fur Vabus des futures. Memoires

de tAcademie Royale de Chirurgie 71 IX. p. i. 12. Ceare
in Samml. fïtr ïVunddrze Stück S. 144. en Richters

Anfangsgründe der JVundarzneijk, /. Band, S. 162. u, ff,

over de vereeniging der wonden. In de gefchiedenis ea proe-

ven van het heelkundig privaat genootfehap te Koppenha-

ge, ia 1774, in 8®. gedrukt, vind men eene waarneemingvgn
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het geneezen eener wond der flaapfpier enkel door hegt-

plaasters eij compresfen van den heer Tröster. In zekere

gevallen, a^ 5h' eene dannhegting en de verëeniging vaa

eenen haazenmond, in wonden van den neus, der ooren,

derlugtpijp, derborst e. z. v. [ziebl.a.in denoot.] kan

men de bloedige hegting niet altijd vermijden. De

heer Default te Parijs heeft onlangs de fraaiste .proe-

ven over de vereenigingen der bewerktuigde deelen ge-

maakt, en het is te bejammeren, dat wij zijne waarneemin-

gen over de vereeniging der huid
,
fpieren ,

vaten en zenu-

wen nog niet te leezen hebben gekregen. Hij fneedfpieren

van eenen hond twee duim diep door, genas de vvond,

doodde het dier en toen hij het met wasch opgefpuit had

en vervolgens ontleedde, vond hij, dat wel de huid, maar

ijiet de fpieren zig vereenigd hadden. Zo vond hij ook in

geheelde buikwonden het buikvlies en de buitenhuid veree-

nigd , terwijl de vaten der buikfpieren in tegendeel nog niet

vereenigd waren. Ik hoop , dat wij deze gewigtige waar-

neemingen eerstdaags in de Memoit es znWen leezen. Vandc

fchadeiijkheid der wieken in de vereeniging der wonden

fchrijft LE Cat in het Recueildespieces ,
qui ont concouru pour

Ie prix de 1 'Academie Royale de Chirurgie
,

T.I. p. 109.

12. L. [De waarneemingen van denbeer Default door den

beroemden Ludwmg hier bijgebragt, deunen niet alleen op

deze gemaakte proeven; maar worden ook door eene ge-

zonde lichaamskunde aanneemlijk gemaakt;, want door de

drooge hegting, fchoon onderdeund met het vereenigend

verband, word w^l de huid of uitwendige bekleedzelen

der wond aan elkanderen gebragt en gehouden , doch geen-

zins het middende onderde fpietagtige gedeelte derzelve,

dat altoos door deszelfs terugtrekkende kragt gewoon is

te verwijderen. Het welke men egterdoor de bloedige heg-

ting, in vereifchte gelegenheden ,kan te gemoet komen :

als door welke de middendeelen der gefcheiden wond , zo

wel als derzelver buitenden omtrek bij elkanderen kunnen

gebragt en gehouden worden tot eene volkome genee*
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TWEEDE HOOFD'ST-lJK.

yan de vereeniging der Peezen,

"WAANNEER de pees van Achilles [tendo
Achillis~\ gedeeltelijk of geheel ,gefcheiden is,
moet men den voet en het been in de houding
brengen , welke wij voorgefchreven hebben , om
de dvvarswonden der kuiten te vereenigen [bladz.

8.] en ze door denzelfden band in dien Hand
houden. Om de beide einden der pees wel aan
elkander te brengen , moet men ze te deeg over
elkander leggen en het eene eind nauwkeurig aan
het andere pasfen; om egter te verhoeden

, dat
zij niet verfchurven , leg ik op de wond twee
kleine reepen van Engelfche plaaster eii een zagt
dotje van ruuw plukzel re weerzijden en om-
wind het geheele deel met eenen vereenigden band.
De natuur moet dan werken , en de gekwetfle

pees vereenigen en als zamenfmeeden
; en hier

vertoont zij zig bekwaamer dan de kunst. Maax
de Heelmeester moet zig ook met alle mogelij-
ke zorgvuldigheid wagten

, dezelve flegts in het
minste te hinderen. Te dien einde moet de band,
welke dient om den voet uittellrekken en het been
te buigen , zo vast niet aangelegd worden , dat
hij den lijder drukt. Eene .onbekwaame houding
zou den lijder ook zeer in zijne rust hinderen.
Het is genoeg , wanneer de band alleenlijk zo
vast aangelegd is, dat men van de onagtzaamheid
des lijders niets te vreezen heeft , op dat nies
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misfchien eenige beweegingen de aaneen gevoeg-

de einden der pees van elkander verwijderen.

Het gebeurt zelden ,
dat de pees van Achilles

door eene geweldige beweeging geheel 'gebroken

word ; een gedeelte van derzelver vezelen geeft

gemeenlijk meé en verlengt zig, en ik heb lang

getwijfeld ,
of eene geweldige beweeging wel

eene volkomen fcheuring van dezelve kanveroor-

zaaken. Verfcheiden onderzoekingen ,
bij de-

welken de Heelmeesters beweerden , dat deze

pees gebroken was, fchoon de lijder flegts eenen

valfchen tred gedaan had, en ik hun aantoonde,

dat alleenlijk de koker van dezelve aan ftukken

was , hebben mij in die twijfeling gebragt. Doch
één voorbeeld heeft mij van de mogelijkheid van

dit geval overtuigd (<?}.

Een fterk levendig mansperfoon van veertig

jaaren, welke zeer ilerke zenuwagtige kuitfpie-

ren had ,
Ip^elde met den bal , en na dat hij ec-

(g') [Er is thans geen twijffel meer aan, dat dePeesvaa
Achilles door een min of meer gewigt van zwaarte, welke

de lichaams linie in een bijzonder tijdperk op dit deel maakt,

kan breeken. Te meer is dit blijkbaar, wanneer wij

in aanmerking neeinen, de werkdaad en het vermogen, ’c

welk deze Pees oefent, in een tijdflip als de geheelekragc

van bet lichaam zig bijna alleen op dezelve vestigt; b. v,

als door rpringen , vallen of wat in ftaac zij dit deel in zijne

grooifte werking van infpanning te brengen
, ’t gewigt der

kragt onverwagts op den navoer of de toonen nederkomc,
moet noodwendig volgen ,

dat door de fpoedige en onver-

wagte tegenwerking, dit gefpannen deel fcheiirenof geheel

verbreeken zal. De' vvaarneemingen getuigen , dat in zo
een geval, zelfs het Hielbeen (door dien de kragt van de
Pees waarfchijnlijk de zamenbangvan hetzelve overtrof)

gebroken is. ]
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nen bal gelchoten had, rigtte hij zig op en deeci

eenen fprong met den regten voetj oogenbliklijk

voelde hij eene geweldige pijn in den hiel , en

het was hem , als of hem iemand van agteren op
deze plaats eenen flag met eenen Bok had gegee-

ven. Toen ik daar bij geroepen werd , vond ik j

dat de pees van Achilles aan Bukken was, en dat

nog een klein gedeelte aan het hielbeen en aan de

groote pees vast hong. Ik vermoedde in het

eerst , of dit klein gedeelte niet de kleine pees

ware, welke met de pees van Achilles afloopt en

tot de {pier der voetzool behoort : toen ik het eg-

ter nauwkeurig onderzogt , befpeurde ik , dat

dit peezig gedeelte in de daad tot de pees van Ac-

hillis behoorde. Ik lei derhalven het voorbelchre-

ven verband aan , en de lijder werd geneezen en kan

tegenwoordig wéér volkomen wél gaan.

Ik heb zedert de plaats , waar de pees gebro-

ken was , weêr onderzogt en bevonden , dat de-

zelve op deze plaats een’ langen knobbel van om-

trent twee vingeren breed gevormd had, welke

veel grooter was j dan de pees zelve is. Zo heb

ik ook de vereeniging van eene pees van Achilles

van den voet onderzogt, welke met een timmer-

mans disfel geheel doorgefneden was, en die ik

ook op dezelfde wijze vereenigd had. Hier vond

ik ook eenen knobbel, doch hij was niet volko-

men zo dik en uitgezet als die, welke ik aan,de

pees waarnam, die gebroken was geweest.

Volgens deze waarneemingen ben ik volkottien

overtuigd, dat noodzaaklijk aan elke gebroken of

doorgefneden pees een knobbel moet overblijveni

Deze knobbel is een vast kenteken van eene ge-

broken pees j want her is niet mogelijk , dat eenö
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pees gelijk de tendo AchiJles is, of de fterkeband
derkniefchijf, weJke aan de verhevenheid van het

fcheenbeen vast is, na dat dezelve aan ftiikken

is, zig zou kunnen vereenigen, zonder dat er een
knobbel overblijfr, gelijk onlangs een Heelmeester
wilde bevveeren (ƒ).
De ondervinding heeft mij verder geleerd , dat

de koker van de pees van Achilles kan breeken,
zonder dat de pees zelve zig van een fcheid;
maar mij is geen geval bekend, waarin de pees
gebroken was, zonder dat aan de koker hetzelf-

de wasgebeurd. Ik kan ook nauwlijks gelooven,
dat dit zou kunnen plaats hebben.

IMen heeft zeer dikwijls den gebroken koker
voor de gebroken pees gehouden. De hollig-

heid, welke men vind terplaatze, daar de koker
gebroken is , en in dewelke men een’ vinger kan
leggen , heeft veele Heelmeesters misleid ; wij!
de einden van den gebroken koker, doordien zij

opzwellen en naar beneden en naar boven trek-
ken, zig zamen rollen , en een klein gezwel maa-
ken, het welk eene msfchenruimte laat, waarin
men eenen vinger kan leggen.

Om verzekerd te zijn, of de pees in de daad
aan ftiikken is, moet men met de eene hand tegen

(f) [Onlangs hadden wij gelegenheid, een man te ont-
leden, bij wien ip zijn tijd de Pees van Achillis gebroken
was geweest, en vonden ter plaatfe dezer geheelde breuk
een eeltachtig lichaam, even als men bij de vereniging der
gebroken beenderen waarneemt. Dit deed ons befluiten
om te gelooven, dat de zamengrocijing der Peezenraetdie
der beenderen evenaart; dat is: door uitaorting van een
voedend lijmend vogt

, en uitbottiug van waare vezelte-
peltjes, welke alle in en op elkander pakkende, vereen!,
£€üds den waaren Gallus voortbrengen.]

’
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de zool van den voet drukken , en de toppen

van de vingers der andere hand in de liolte over

de pees leggen ; als dan den lijder den voet doen
uitdrekken tegen de hand, die de voetzool on-

derdeunt; op het oogenbliknu, dat de kuitfpie-

ren zig zamentrekken , verzekert men zig door

de vingers, welken men in de holte heeftgelegd,

of deze pees gebroken zij of niet. Zo de koker

alleen aan dukken is
,

befpeurt men in hetzelfde

oogenblik de fpanning der pees; maar zo

zelve aan dukken is, voelt men deze Ipanning

niet. Voor het overige , wanneer beiden , de

koker en de pees, aan dukken zijn, is de holte

veel aanmerklijker, en de beide kleine verheven-

heden , welken door de gebroken einden|ontdaan ,

zijn zo verheven niet. Deze aanmerkingen heb

ik aan de ondervinding en waarneeming te dan-

ken.

Als de koker degts aan dukken is , word de

oplettendheid des Heelmeesters zo zeer niet ver-

eischt 5
als wanneer de pees zelve gebroken is.

Het is derhalven wezenlijk noodzaaklijk , deze

beide gevallen wél te onderfcheiden , om beiden

behoorlijk te behandelen.

Alle overige peezen moeten op dezelfde wij-

ze vereenigd worden. De bloedige hegting ,

waar van de ouden zig in zulke gevallen bedien-

den, moet geheel verworpen worden (g)
De

beroemde Leidfche Handartz A. Balthazaar

merkt y? regt aan , dat de bloedige hegting in peezen niec

altoos vennijdelijk is. -— De ondervinding leerde hem,
dat bij de geheele doorfnijding van de uitftrekkende

Pees des wijsvingers, bij de nahand, de twee einden de-

zer doorgekapte Pees wel bij elkander konden gebragt,
' tnaa;
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De ouden begingen nog eene dwaaling, wel-

ke men den laateren in geenerlei wijze kan ver-

geeven; zij fneden namelijk eene pees, die flegts

op de lielfc of ten deele doorgefneden was* met

het fiiijdende werktuig, waarmede de wond was

toegebragt
,
geheel door

, om , zo zij zeiden ,
de toe-

vallen te verhoeden , welken zij van de onvolko-

men kwetzing der pees vreesden.
(Jj') (*).

mnar nietregtlijnig tegen elkanderen gehouden worden.--—

—

„ Ten eerste (zegt hij) om dat zoortgelijlce fmalle

„ Peezen te weinig lighaam hebben , en te los leggen ; en

,, ten tweede, om dat. ik ten aanzien van de Urieuzing [die

,, hier bij was] geen -gebruik kost manken van een nood-

,, zaaklijk flijf verband , en een gedwongen uitgertrekte ge-

,, Halte der vingeren. ” e. z. v. Uit dien hoofde
vond hij zich vetpligt , eene tusfchen geknoopte heg-

ting te leggen; en
'

welke oök, zonder toevallen te verö'ör-

znaken , den vinger fpoedig in zijnen voorigen Hand herHel-

de. Zie fJeeikumlige [f^aarfieemingen bladz \oj.tn volg.

Hier uit ziet men, dat ’er zomwijlen gevallen kunnen

.voorkomen, waar in men zig niet aJtoos aan den voorge*

Helden regel zonder 'Uitzondering heelden kan ] ,

(Z>) [Wij verwonderen ons, dat dit gevoelen 0((>k nog

20 algemeen yan veele der hedendaagfebe Heelmeesteren

aan hunne Leerlingen word voorgeHeld. Immers bui-

ten bijzondere omllandigheden is-.^dat nimmer aan Pees-

kwotzingen nodig. De buiging en in rusibrenging van hei

gekwetHe deel doen zo veel, ja meer af, dan de geheele

doorfnijding zelve. ]

C*') In de jEr/bys ay>dOhfervatiom,\ead heforc a Socieiy

in Edinbtirgh , Fbl. I. /> 450., alwaar Alexander Monro zijn

eigen geval en het. gevoel der pijn befebrijft, vyelke de liji»

der ondervind in de breuk dezerpees ,- vind men voorbeel-

den van de breuk der Achillespees , vyelke door hegting,

door banden , ofgepaste werktuigen geneezen werd
; gelijlc

ook in het Discours bistorique crilique jur Ie traité des

tfialadies des Os defeu il/r.Petit />«r Louis, 8 .p. 20, in Cafés

Mtid prailical Remarks in furgery b'i Benjaraitl Cooch •

B
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DERDE HOOFDSTUK.

Van de vereeniging der wonden van de tong*

De overleden pibrac liet zijne gedagren gaan

over de middelen om de wonden der tong, zon-

der de bloedige hegting,te geneezen, en bedagt

het eenvoudige werktuig, van het welke hij in

het derde deel der Memoires de VAcad. Royale

de Chirur. (volgens de uitgaaf in kwarto) eene

befchrijving en afbeelding gaf.

Een timmerman viel agterover van een hoog

gebouw midden in eenen kalkkuil , zo dat hij

niet het minste uitwendig letzel kreeg. Toen
men hem wegbragt , bemerkte men, dat hij uit

den mond bloedde. Een opperman, welke ont-

London 1758. p. 71., welke met, het werktuig van Petit,

verbeterd doorMoNRoen Louis, twee lijders genas, bij de.

welken de Achillespees gekwetst was. Olof Akrel
,

ver-

haalt een dergelijk geval. Zie Richters chirurg. Bibliotbek

II, S. 27 - en in chirurgifchen Forfdllen überf. von J, A.

Murrary, If. Band. S. 373. Gött. 1777. 8 ; verder ver-

haalt Vilde’ Journal de Medecine. Tom. I. Aoüt. 1778. een

geval. In de Verhandelingen uitgegeven door de Holland-

fcbe Maatfchappij der •wetenfchappen te Haarlem vijfde

Deel, 1760. bl. 311. vind men eene zeer fraaije verhande-

ling over deze ftof , waar van de heer J. van der Haar
de fchrijver is. De Disf. de tendine Achillis disrupto et

'arterih in oifeam fuhftantiam degeneratis Bras. J. a. Kul-

»ius Resp
’

]o. Jac. Knape Gedani 1730. vinden wij in

de Hallerifchcn colleBion T. V. De heer Wijnants ver-

haalt eene genezing der onderfle pees van de voorste reg-

te fcheenbeenfpier
,

in de verhandelingen, e.z.v. VilF. bL

4^4. zie ook commentar, Bononienfi, , Tom, V. P. 11. 1»
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dekte, dat zijne ton,jr twee derden van derzelvef

breedte tegenover den tongriem van een geichei-

den was , zo dat de punt uit den mond hong

,

maakte zig reeds gereed om het afgeichciden fi;uk

met eene fchaar af te fnijden. Doch een arfder

verzette zig daar tegen en bragt den lijder naar

huis. Waarichijnlijk viel onder het neêrftorten

van dezen ongelukicigen door den fchok en eene

onwillekeurige bevveeging zijne tong uit den
mond 5 terwijl hij op het zelfde oogenblik de

kaaken fchielijk op elkander, en de tong, wel-'

ke tusfchen de tanden was, door beet. Twee
derden van de breedte der tong was flegts door-

gebeeten , wijl in de beide kaaken op dezelfde

zijde eenige tanden ontbraken , waar door eene

ópening was gebleeven, welke het gedeelte der

tong, dat op die plaats kwam, behield.

IN’a dar men dezs wond twaalf dagen lang

Verwaarloosd had, verzogt men mij, den lijdef

te bezigtigen. Ik vond , dat dit ftuk tong ge-

zwollen uit den mond hong, de wond was week
en met een fponsrigtig week vleesch , dat toÉ

verderving neigde, overtogen^ Ik wiesch hem
den mond met laauwen wijn ,• riep verfchciden'

van mijne kunstgenooten bijeen , maakte den kin-

band van piBRf^c- gereed en begon in hunne te-*^

genwoordigheid de operatie. Ik narn'met de lin-

kehand de tong en hield dezelve wavSt met de
vingers, met de'regte hand fchrabde ik niet'

een lancet ,
dat dk'^ ihet een 'band^'ë iaan deszelfs •

fchede vast gemaakt 'had , dsTijffièn 'der wond*
én nam mèt eene kromme ,fc,hkr de fpohsagti*-

ge weeke"' vleefchdèelen weg^'en ;oiy deze wijZéi

ihaakfé' ik éene-mëuwe'werfche Wöndy welke
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inengroeijen en zig vereenigen kon. Hier op Ici

ik den kinband van fibrac aan, welks banden

ik met fpelden aan de muts van den lijder vast

maakte. Door dit werktuig werd het afgefchei-

den fiuk der tong op het naauwste aan het deel

der tong, daar het van afgefneden was, gebragt

en vast gehouden. Den volgenden dag gaf de

lijder mij te verdaan ( want hij kon niet naar be-

horen fpreeken), dat dit werktuig hem niet ge-

maklijk genoeg was 3
dat deszelfs buiging onder

de kin de' verhevenheid derlugtpijp, als hij het

hoofd flegts een weinig voorover hield ,
drukte 3

hebbende zulks hem gehinderd en den ganfcheii

ijagt het flaapcn belet 3 ook zag ik van zelven ,

dat deze kleine zak de wond niet volkomen be-

dekte. Dewijl ik dus begreep ,
dat het maakzel

of eigenlijk de vorm van dit werktuig oorzaak

van dit ongemak was, maakte ik ten eersten een

nnder van ijzerdraad, doch in plaats^ v^m het ge-

deelte onder de kin zo te draaijen
,
geijjk aan den

kinband van pibrac, draaide ik hetzelye zo, dat

deszelfs holte, als het werktuig aangelegd was

,

2;ig ter zijde om de lugtpijp omboog. ^ie C. op
tel. plaat

^ fig, Q..

De kleine beurs bedekte de wond ook niet ge-

heel, wijl zij aan den tongriem fliet^ ik maakte

derhalven eene kleine uitfnijding in het onderfte

gedeelte van dezelve ( zie B. fig^. i. ), zo dat de

tongriem ,
als het werktuig aangelegd was

, ge-

genoegzaarae ruimte behield , de izak de tong

naauwkeurig over de geheele -wond infloot en de-

zelve volkomen bedekte. Ik lei daarop dezen

kinband aan en de lijder had er niet hel minste on-

gemak
_
van, Het gezwollen deei^dei tong^ in
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den kleinen zak bevat
, flonk van dag tot dag , zo dat

ik genoodzaakt was eenen kleineren aanteleggen,
en mij om der zindelijkheid

, gediiurende de ge-
reezing

, driemaal
, namelijk den derden, den

zevenden en den tienden dag van eenen anderen
te bedienen. Den twaalfden dag nam ik den kin-

band weg. De punt der tong, welke reeds ver*'

Iterving dreigde, in diervoege in den kleinen zak
belloten

, tegen het afgebeeten deel der tong ge-
rigt, door den kinband in den mond gehouden
en door het fpeekzel bevogtigd

, won , om zo te

ipreeken, deszelfs leven weder en groeide op die
wijze weer volkomen zamen.

Deze waarneeraing leert, dat zelfs eene ver-
waarloosde wond, welker lippen met wild vleesch
bezet zijn, nogthans door middelen, welken de
kuns[ daartoe voorfcbrijfc , kan vereenigd wor-
gden ,

en dat men ze niet moet behandelen als

eene wond , die reeds tot veretteiing overge-
gaan is.

Deze kinband met deze geringe veranderingen
heeft mij in Haat gefield om een geheel bijzonder
ongemak der tong te geneezen.

De dogter van eenen mandenmaker te Orle-
ans, welke zeventien jaaren oud was

,

werd in

haar derde jaar door eene fluipziekte aangetast

,

in dewelke de tong haar zo flerk ten monde uit-

drong ,
dat zij dezelve niet weêr kon terug halen.

Z\] was_ gedurende veertien jaaren aan dit onge-
mak onderhevig.

Ik werd in grasmaand ig/a bij haar ontboden.
Jk vond haare tong drie vinger breed uit den
mond hangen

,
zij was meer dan twee vinger

dik, vertoonde een' niismaakten klomp en waa
B3
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met zeven of agt kleine zweeren bezet, om da*

welken eene zwarte korst gezet was ; ook ont-

dekte ik van onder drie of vier gezworen uit-

Iteekzels. Het gezigt van dit meisje verfchrikte

elk.

Na dat ik dit ongemak met alle naauwkeurig-

heid onderzogt en mijne gedagten had laaten gaan

,

hoe hetzelve zou kunnen weggenomen worden

,

begon ik mij te verbeelden ,
dat , wanneer de tong

in eenen kleinen zak van fijn linnen werd beflo-

ten , in den mond gebragt en een’ tijd lang door

den kinband daar in gehouden kon worden, de

gezwollenheid van dezelve mogelijk zou verdwij-

nen ; dat de fpieren
,

welken de tong terug en

tegen het gehemelte trekken , en zedert veer-

tien jaaren te zeer uitgezet waren ,
detzelver

kragt allengs zouden kunnen weder bekomen, en

dat het Ipeekzel , hetwelk de zweeren dan geduu-

rig zou bevogiigen , alleen in haat zou kunnen

zijn, dezelven te zuiveren.

Met deze gedagten ten volle ingenomen , maak-

te ik van papier het modél van eenen kleinen zak

over deze tong, om dien over dezelve aanteleggen

,

en wel zo, dat deze zak noch te groot, noch te

klein zou wezen. Toen het werktuig gereed

was, lei ik het aan, nam den hand des avonds

en des morgens af, om den kleinen zak te was-

fchen en van de vuiligheid, die uit de zweeren

kwam ,
te zuiveren , en liet den mond telkens

met wijn wasfehen en uitlj^oelen, In vier dagen

rara de gezwollenheid der tong af , de zweeren

begonnen zig te zuiveren en de fpieren kregen

haare veêrkragt wedey , zo dat ik den vierden

4en kinband weêr kon afdoen , en denzelven
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niet wéér behoefde aan te leggen. Van dien

dag af kwam de tong niet weêr uit den mond.

De vier fnijtanden der onderkaak ,
welken van

het derde jaar af in het geheel geen nut gedaan

hadden, wijl de tong dezelven altijd bedekt had,

waren met eenen geelen wijnfleen overtrokken en

bedekt. De tong, zedert veertien jaaren geftadig

uit den mond gehangen hebbende ,
had allengs

de landen omgebogen ,
zo dat ,

zedert dat dé

tong niet meer over dezelve hong, zij onder de

onderlip ftonden, voornaamlijk wanneer de lijde-

res den mond wilde toedoen, zo dat zij de bin»

nenzijde der lip drukten, pijn veroorzaakten en

verhinderden, dat zij dezelve niet tegen de bo-

venlip kon beweegen. Om dit ongemak weg

te neemen en de onderlip aan de bovenste te bren-

gen ,
moesten deze vier tanden uitgetrokken wor-

den, want anders zoude de mond altijd open ge-

ftaan hebben.

Zedert dat de tong niet meer uit den mond

valt, maar er binnen blijft, heeft zij bijna haare

natuurlijke grootte weer bekomen ; en zedert dat

ik de tanden heb laten trekken, floot de onderlip

ongehinderd aan de bovenste en men ziet niets

meer van die wanftaltigheid, welke het meisje te

voren zo zeer misvormde. (O*

(f) [’Er zijn van vroeger en laater tijden verfchlMende

waarneemingen beireklijk die laatfte onderwerp gedaan , ge-

tuigen hier van zijn: Galenus, Valesius, Riverius,Fo-

RESTUS ,
Slegel , Louis , Trioen , Spöring

, VAN SwiE-

TEN en meer anderen. Doch de behandeling daar van was

veelal zo verfchiliend als gebrekkig. Meestendeels liet men

deze Lijders hulpeloos worstelen ; zomwijlen zig alleenlijk

vergenoegende ,
de uithangende tong met een Koker, Beurs-

B 4
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Ik heb den kinband , van denwelken ik boven ge-

Iproken iieb
, aan den heer pibrac getoond

, en deze

je of iets diergelijks te omhangen ; dan wel eens gebruik-

te men fcherpe en zamemrekkende middelen ; veelal fneed.

men het uithangende eind tot lusfchen de tanden weg, ’t

welk zoinwijlen gelukkige
, dan ineesiiil flegte gevolgen

had. Doch deze eeuw, die de moeder van veele nuttige

ontdekkingen Is, heeft hier in voorzien. Onze Schrijver

Haagde reeds met zijnen verbeterden Kinband; en tot genoe-

gen van alle waare kbnstöeifenaai s , heeft de geleerde J.

VAN DER Haar in de algemeene Faderlandfche Lctterocf-

feningen^deel n. 14, bladz. 564. e«w/g. als ook in het

6. deel n, 6. bL 241. zeer beredeneerende Waameemin-
gen over de Oorzaaken , Behandeling en Ilerdelling van

dit onderwerp medegedeeld.
Wij neeraen de vrijheid deszelfs behandeling , die ons

allerulinemendst wel voorkomt, hier woordelijk plaats te

geeven : „ Ik nam een bierglas, zegt hij met geurigeii Moe-

3, zelwijn,die voor de hand Hond, mengde daar onder een

5, raauwe doijer van een hoenderè'i , en daar in een zwag-

5, telije ter lengte van eene elle, en twee vingeren breed,

,, genat hebbende, omwond ik dit, redelijk Hijf, om de

,, tong [in aanmerking nemende , dat de tong merklijk

dikker en breeder buiten, dan binnen den mond wasj.

,, Wijders deed ik een ftrookje linnen van op het hoofd

,, tot overde ooren afhangen , nemende daarna een tw'e-

„ de tluk, twee duimen breed, het welk ik meest van

„ onder en van voren tegen de tong lei , en op het

„ agterhoofd vastknoopte; ligtende dgar mede de tong ,

„ bij wijze van een fchortband, eenigzlns in de hoogteen
in den mond. En op dat deze band niet verfchuiven-

mogt, knoopte ik deafhangende einden, over de ooren,

„ boven op het hoofd vast; het welk den lijder iudeeers-

,, te minuten wel eenig ongemak fcheen te baren , dan

,, dit was ras gedaan. Wijders deed ik den zieken altoos

„ op den rug en met het hoofd zeer'laag liggen ; flikkende al,

,, 20 ^lle kwijl of fpeekzel naar de maag. En om zulks

„ meer en meer te bevorderen, gelaste ik zijne vrouw, dat

zehetzwagteltjeomde tong, alle quartier.uurs, met tyveo
f



HEELKUNDIGE OPERATIEN. 23

groote Heelmeester heeft de verandering, die ik er

aan gemaakt heb, volkomen goedgekeurd en mij

geraaden
, denzeHen openlijk bekend te maaken.

VIERDE HOOFDSTUK.

dc Operatie der haazemonden,

M EN zal zelden eenen haazemond vinden ,

die niet op dezelfde wijze, als de wonden in het

algemeen , vereenigd kan worden.

Om een’ aangeboren haazemond te geneezen

,

moet men de volgende toebereidzels maaken: voor

alle dingen moet men twee ronde plaasters heb-

ben ter grootte van een guldenEuk van Engelfche

taf^ aan elke van dezelven maakt men een tong-

vormig Eukje linnen vast, het welk drie of vier

duim lang is, en zo breed kan zijn als de nagel

van den kleinen vinger, verders eenen tweehoof-

digen zamengerolden band van twee of drie ellen

lang, en even zo breed als de aangezette linkjes

linnen, twee dikke vierkante compresièn en eenen

kinband. Als men het voorfchrift van louis wil

volgen ,
en de einden van den haazemond fnijden

,

„ of Jrie theelepeltjes Moezelwijn en een doijer van een

„ Ei, langs de bovenlip , moest bevogtigen, en hem toe

„ het nederfliklten aanzetten j als mede, nu en dan , den

3, lODgrchoriband , agter op het hoofd, een weinig aan-

fluiten , zo als gefchiedde. ” e. z, v. Door deze ma-
nier van behandeling is eene tong, die meer dan twee dui-

men lang buiten den mond hong , in een tijdkring van
minder dan iwéd dagen ,

binnen den zelven terug ge-
iragt. . •

, .
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moet men zig van een ftukje gefneden bordpapier

voorzien, het welk zo gebogen moet zijn, dat

men het tiisfchen de taiideit en de ]jp kan
brengen , op dat het tot een rustpunt kan die-

nen voor het mesje
, waarmede men de randen zal

affnijden.

Als men de nodige toebcreidzels gemaakt heeft,

legt men de beide plaasters op de wangen
, zó ,

dat de beide tongvormige bandjes onder den neus

kruislings over elkanderkunnen komen, ten einde

dezelven op de wangen vast te kleeven. Voor
dat men de plaasters aanlegt , moet men dczel-

ven, om ze aan de huid te kleeven, gelijk ook
de daar aan vast gemaakte bandjes, met de tong

vogtig maaken. De helper, welke agter den lij-

der moet ftaan , vat het hoofd met beide handen

,

en drukt met de vingers de wangen naar voren

,

brengt op deze wijze de randen van den haaze-

mond bij elkander en verlengt de kaaklpieren en

de groote jukbeenslpieren zodanig
, dat zij niet

zamen en de beide hoeken der lip, aan dewel-

ken zij vast zijn , agterwaard trekken kunnen.

Als men de operatie met het mes wil doen , zo
als LOUIS (*) die voorfchrijfc, legt de Heelmees-

ter een ftukje bordpapier tusfehen de tanden en

de lip en brengt met den duim en voorsten vinger

der linke hand het eene fluk van den haazemond
over het bordpapier , fpant het hier over uit en

trekt het een weinig naar beneden ; met de regte

hand , in dewelke men een wólfnijdend mesje

(*') Men vind de verhandeling van den heer Lours in

de Memoires de VAcademie Roy. dg Chirurgie T. XII, p,
90. & Tom, XIF, p. 48. 12. L.
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moet honden, drukt hij deszelfs punt in de huid

en befnoeit den rand op het bordpapier ,
het

welk tot een lleunpunt van het ihijdend werk-

tuig dient ,
liiijdcnde telkens van boven naar

beneden (>^). Het afgeiheden Ituk moet nog

aan het iniddenrchot van den neus blijven han-

gen, en hij moet het er niet van aflcheiden ,
voor

dat de affnijding aan de andere zijde op dezelfde

wijze gefchied is. Op de andere zijde moet hij

even zo veel affnijden en hierop de beide kleine

afgefneden Rukjes wegneemen en zorg draagen ,

dat, terwijl hij ze wegneemt, de verfche wond
nauwkeurig in de bovenste vereeniging van den

haazeraond inga ; want zonder dat zou zij zig

niet vereenigen en er zou eene kleine opening

blijven ,
door dewelke de lugt en het fpeekzel

zou uifgaan , gelijk ik het bij een kind gezien

(i) [Deze manier van affnijding komt ons te ongefchikt

voor. Wij verkiezen ook, gelijk de fchrijver, het gebruik

der fchaar in deze operatie, doch om met den duim en vin-

ger het einde der lip genoegzaam uittefpannen , bekennen

wij, met anderen, vrij moeilijk te zijn; dit is de reden dac

zommigen een zogenaamd /öow/’/e hebben uitgedagt, zijn-

de een gewaschte draad , welke zij door eene naald aaa

eiken ondersten binnenhoek der gefpleeten lipftukkeii door-

haalcn, endoor den draad naar zich toetetrekken ,dezedee-

len uUfpannen , en dus uitfpannende agter dezelve de ran-

den wegfnijden: dan wijl deze wijze ook min ofmeer om-
flandig en pijnlijk is, vinden wij het gebruik der tangetjes

door den heer Heister afgebeeld en door Ulhoorn ver-

beterd, (zie plaat 14. Heelkundige Onder-

wijzingen^ hier toe merkelijk beter. Door deze heeft men
een vast fteunpunt voor de lip, en men kan dezelve in ee-

ne gelijke linie uitrekken, hatende zo veel van den rand

der lip overfchieten als men nodig oordeelt , langs hej

‘ongje met de febaar weg te fnijden.]



KORTE BESCHOUWING der

heb , aan het welk men deze vereeniging niet be-
hoorlijk uitgefneden en geneezen had. Het is

derhalven in veele gevallen nodig
, de zamenvoe-

ging der kaak, daar zij in den natuurlijken üaat
aan de lip vereenigd is, met het mesje los te maa-
ken (/).

Het is veel gemaklijker het fnijden der randen
van eenen haazemond met de fchaar te ondernee-
men ; want met het mes moet men dikwijls ver-

Icheiden fneden doen
,
om eene goede wond te beko-

men, daar men hier in tegendeel maar eene fnede
met de Ichaar doet.

De helper, welke de kaaken voorwaard drukt,
brengt de lippen der wond aan elkander; als zij

nu te deeg aan elkander gebragt zijn , neemt de
Heelmeester de beide tongvormige bandjes, legt

ze kruislings over elkander en kleeft ze ten eers-

ten , het eene regts
, het andere links

,
op de wan-

gen of op de plaasters. Wanneer de beide band-
jes niet voldoende fchijnen te zijn , om de lippen

der wonde behoorlijk aan elkander te houden ,

kan men er boven en onder nog fmalle reepjes

plaaster op leggen en ze te weérzijden op de
wangen of op de reeds gelegde plaasters vast

doen kleeven. Alsdan neemt men den tweehoof-
digen band, legt het midden daar van aan den
nek, laat elk hoofd van dezen band onder deoo-
ren en over de wangen en plaasters heen gaan en

G) [ Het is niet alleen in veele gevallen , zo als onze
fchrijver bepaalt, nodig, de zamenvoeging van de boven-
taak met de lip los te maaken ; maar het is eene algemee-
nevereifchte in deze operatie: en het goed gevolg derzelve
hangt niet zelden vaa eene genoegzame losmaaking dezer
deelen af, J
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legt ze kruislings over de wond. Door verfcheiden

omwindingen houd de band , op die wijze aange-

legd , de bandjes, en belet het opfperren van de lip-

pen der wonde
, welke in zes ,

zeven of agt dagen
geneest. Wijl deze band alleenlijk het verband
moet zamen houden, behoeft dezelve dienvolgens

niet te flerk zpmengetrokken te worden. Men
legt op elke wang eene dikke compres ,

welken
men door den kinband

, die aan de muts van den
lijder gefpeld is, vast houd. Deze compresfen
en kinband

, wél aangelegd zijnde
,
houden de

kaakfpieren'en groote jukbeensfpieren vast, wel-

ken de helper uitfpant door de wangen voorwaard
te drukken , ten einde zij niet te zamen trekken
en dienvolgens regts en links de hoeken der lip-

pen
, daar zij vast zitten , te rug beweegen zou-

den kunnen. Verders belast men den lijder zeer
Eil te zijn, en inzonderheid het lachen , niezen en
veel fpreeken te vermijden (m).

Om eenen eenvoudigen haazemond te genee-

zen ,
heeft men niet, eens den band nodig ; de

tongvormige bandjes der plaasters
, een of twee

reepjes van Engelfche plaaster, de compresfenop

(m) [De rust en ftilte is altoos na de operatie en vooral
bij kinderen nodig. Deze kunnen door het lang en menig-
vuldig fchreien niet dan ongefchiktheden aan het verband
toebrengen. Wat betreft de kinderen voor de operatie een
langen lijd rusteloos te houden , gelijk veelen willen

, in
hoop van kort na dezelve in (laap te geraaken

, heeft zom^
Avijlen geen gewenschte uitwerking ; in tegendeel . men heefc
gezien, dat zij er veelmaaien lastiger en moeijelijker door
wierdenrwij maaken dierhalven geene zwaarigheid roet den
heer Gesscher, zie oefenende Heelkunde d. -i bl. a\2

, hw
voorzigtig gebruik. der Haapmiddeleh kort enuuea
danm bet vejrigtep der 9PQratle toe te liaan. ]
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de wangen en de kinband zijn gemeenlijk genoeg-

zaam ;
egter kan men tot meer zekerheid ook den

vereenigenden band aanleggen.

Bij eenen verfchen haazemond heeft Uien al-

leenlijk een of twee reepjes van. Engellehe plaas-

ter, de compresfen op de wangen en den kinband

nodig, ten einde het oplperren te verhoeden en da

vereeniging te bewerken.

Als men eenen aangeboren dubbelen haaze-

mond wil behandelen
,
moet men , zo veel moge-

lijk, het middenste gedeelte zoeken te behouden

en de randen van dit deel en de beide klooven

,

gelijk wij het boven bij de eenvoudige haazemon*

den aangewezen hebben ,
affnijden, doch inzon-

derheid de beide bovenfte vereenigingen zorg-

vuldig zamen vatten en derzelver vereeniging met

de kaak door het mesje affcheiden. Aan de

dubbele haazemonden is de operatie veel gemak-

lijker met de fchaar dan met het mes te doen.

Aan elke kloof der lip in eenen dubbelen of

enkelen haazemond is gemeenlijk een klein ge-

rond deel, het welk met een week fluweelhuid-

je bedekt is, gelijk dat, het welk de lippen be-

lluit. Als men de randen wegfnijd , moet men
dit klein gerond deel ook wégneemen

,
anders

blijft bij eenen vereenigden dubbelen haazemond'

op de regte en linke zijde eene opening over
,
ge-

lijk ik zulks dikwijls befpeurd heb , of bij eenen

enkelen haazemond eene dergelijke kloof in het

midden ,
welke het gezigt mismaakt.

In eenen dubbelen haazemond gebeurt het zeer

dikwijls, dat het kleine middenftuli veeltijds in

een klein afgerond, deel eindigt, het welk de ge-

daante eencE oüjve heeft, \Y®eei ffisn d^alveti
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dit middenftuk te weêrzijden aflnijd, moet men
ook tevens, zo veel mogelijk ,

dit afgerond deel

wegneemen ,
anders blijft op beide zijden eene

opening over, die eene wanftaltigheid maakt.

Maar zomvvijlen is ook het kleine middenftiik

te kort, zo dat het met den rand der lip ,
aan

dewelke men het aangelegd heeft , niet even lang

blijft en zig naar het middenfchot van den neus

optrekt , hoe we'1 men de bandjes ook aanlegt.

Om hetzelve in dit geval met den rand der lip in

gelijke lijn te brengen en alleenlijk te beletten, dat

het niet opwaard trekt, haal ik eene regte naald

met eene tweefnijdende punt, die als een lancet

gepunt en waar in' een dubbele gewafchten draad

is, dwars door het bandje, het welk ik onder

aanleg ; ik doorfteek hierop de lip
,

rijg het klei-

ne middenftuk mede aan , en breng de naald op

de andere zijde door hetzelfde bandje wcêr uit.

Ten einde nu deze hegting, welke in dit geval

nodig is , vast te maaken, doe ik te weêrzijden

de draaden van elkander en leg eene kleine rol

van Engelfche plaaster tusfchen dezelven , op de-

welke ik met deze draaden den heelmeesters knoop

maak. Eenige dagen daarna fnijd ik deze heg-

ting af. Door deze behandeling kan het kleine

middenftuk niet opwaard trekken, en de rand der

lip word regelraaatig en gelijk

[ Zomwiilenls het tniddenftuk zo klein en kort , dat,

wanneer de beide zijranden wierden afgefnèden
, er bijna

niets zoude overblijven : en dus de goede uitdag der opé-

ratie meer hinderlijk dan yoordeelig zoude zijn. In zó
«en geval is men- verpligt dit geheele middenduk weg te

fnijden,en het ais ééneo enk^Ifio liaazempnd te

beiafltiïleiir] - - ~
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Op die wijze heb ik verfehei.den dubbele haa-
zemonden, welken aanmerklijk gefpleeten waren ,

zo dat de randen , wanneer de lijder lachte , ag-
tien lijnen van elkander honden, gelukkig verce-
Digd (o).

In zeer veele dubbele haazemonden , die aan-

geboren zijn
,
en ook in de enkelen is de boven-

kaak dikwijls door eene fpleet ,
welke meer of

minder breed is en zig van de fnijtanden tot aan

het gehemelte uitftrekt
,

gekloofd .(*). In dit

ge-

O) [ Dii Heer L. Heister, raad aan
,
dat men in eenen dub-

belen Haazemond eerst de eene, en deze genoegzaam ge-

neezen zijnde, dan de andere zijde hereenigen zal. Zie de
ilisfert. de labris leporiuis. §. 5a. Van dit gevoelen is ook
tie heer Uliioorn. Zie aautek^op L. Heister’s Heelkun-
dige Onderwijzingen- d. 2 bl.j 6o.^ Dan wij verwon-
^deren ons in de Confpeü. CWrarg. van den beroemden Jon-
ker te leezen; duobu%inloci% quando fiifum cit labium-^vix

•tinquam malum Curatur. Geevende zo veel als re

kennen: „ dat eene lip aan beide zijden gefpLeeten, bijna

„ nooit geneest. ” Dit egter word piet alleen door veels

waarneeraingen tegengetproken, maar de. dagelijkfche on-

dervinding toont aan ieder Heelkundigen genoegzaam het

tegendeel dezer gezegdens. 3

() Het gebeurt niet zelden , dat niet flegts de weeke
fpieragtige lip gefpleeten is', nraar dat ook de bovenkaak
en het gehemelte van een gefcheiden zijn. Hier van vind
men veele voorbeelden waargenomen. Zie Recueil perio-

dique d'Obfervatiom de Médecine
,
de Chirurgie^ de Pbar-

made. Tom. I. Paris 1755. 8.p. 163. öcar/ö/;;.

Lib. IV. p<S7 ‘ Frankifi'be Sammlungen IV. Band. S. 241.

Nova Adla Acad. Cuefarea Nat. Curiof. Tom. UI. p. idi.

en meer anderen. , .L. Voornaamlijk leeze men hier over oloe
ACRELS chirurgifcbe Vorfdlle , Erster Band. S. 47. ( een

boek, het welk vetdient eiken Heelmeester terleezing aan-

bevolen te worden.) Ik zelf bezit in mijne Verzameling eep
Preparaat, daar behalven de, uitwendige bovenkaak ook
de beenderen van b«t gehemelte gefpleeten zijn. L.

^
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^ev.il hebben gemeenlijk eenige tanden ecnen
kvvaaden Hand

, welken men voor de operatie

moet uittrekken.

De ondervinding h'eefc geleerd, dat, wanneer
men aan eenen aangeboren haazemond bij tijds

de operatie onderneemt, dat is te zeggen, wan-
neer men de vereeniging in de kindlche jaaren

werkilellig maakt, de Ipleet in de kaak met den
tijd vergroeit en dat de randen allengs elkander
voeden; daartegen blijft deze fpleet bij de gee-

nen , aan dewelken men de operatie niet bij tijds

onderneemt, altijd in denzelfden Haar.

Ten einde het vergroeijen van de kloof in de
kaak te hulp te komen, moet men

, wanneer de
vereeniging van den haazemond in de jeugd on-
dernomen is

5 wat de heer jourdain (*) ook
dpromtrent mag zeggen

,
den band gebruiken ,

dien quesn^^i voorgcfchreven heeft oni
den haazemond te vereenigen, welke voorzeker
veel daar toe doen zal. Wijgelooven egter ook,
dat het middel , het welk de heer jourdain op-
geeft, het vergroeijen kan te hulp komen. Het
bellaat daarin, dat men twee baktanden, die na-
melijk, welken het naast bij de opgefpleeten ran-
den en tegenover elkander Haan, met eenen gou-
den draad , die van den eenen rand tot den anderen
dwars over het gehemelte moet gaan , omvat en

(*) Journal de Mid lyy?,. Pevrier,

(**) Z\^ Memoires de l\Icod. R de Chirurgie^ Til t,

19S- *2. Deze band beftaac uit balein, welken quesiv^ï
rondom bet hoofd en den nek brengt, en welks einden hij

voor over den haazemond door eenen vereenigenden band
vast naakt. L.

c
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allengs meer zamentrekt. Maar om deze fpleet

volkomen te fluiten en zamen te brengen, en door

dit middel het onaangenaanie in de nitfpraak , het

welk deze fpleet veroorzaakt, weg te neemen ,

moet men de randen van deze op die wijze aan

elkander gebragte Ipleet fcherven. Door deze

operatie zal de natuur ze vereenigen en zamen-

kleeven ,
gelijk de la faye reeds voor lang

waargenomen heeft {p').

De haazemond der onderlip word op dezelfde

wijze vereenigd.

Na het wegneemen van een kankeriigtig gewas

van eene lip kan men zig ter vereeniging der wond

van dezelfde middelen bedienen , waarvan ik

verfcheiden waarneemingen gemaakt heb.

Alleenlijk moet men deze wijzen van behande-

len overeenkomstig de verfchillende foorten van

haazemonden afwisfelen.

Behalven de middelen , van dewelken wij thans

gefproken hebben ,
heeft valentijn ons een

werktuigr aan de hand gegeeven om de raaking

van de lippen der wond, wellten na de operatie

van den enkelen aangeboren haazemond over-

blijven, te onderhouden, welk werktuig hij een

haak noemt, en het welk als een band de randen

der wonde ,
die in de aangeboren haazemonden

altijd geneigd zijn zig te rug te trekken , zamen

houd.

(P)
leezen der verhandeling van den heer de la

VAYE ,
in de Memoirei de FAcademie Roy. de Chirurgie.

verdient bij uitftek over dit ftuk, als ook over de geheele

Operatie van den Haazemond , onze aanprijzing. Zie ook de

Kéderduitfche vertaaling door J.troüt. a.ft. bl.233. ea volg.}
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L Deze liaak
, zegt valentijn

,
is uit twee

„ Ihikken zaniengelldd
,
welken men door eeiie

5, fchroet’ vasc znmendrukc en zamengedrukt

„ houd. Elk \^an deze Hukken , welker armen ,

5, ten einde de drukking in de onderfcheiden

„ punten gelijk zij, paralel zijn en welken men,

„ om de drukking zagter te doen zijn , te deeg

5, met linnen moet overtrekken , omvat een ge-

„ deelce der gefpleeten lip een vinger breed ver

„ van de wond, en eene Ichroef van een duimen

„ eenige lijnen lang vereenigt van onder de zamen-

„ nijpende deelen van het werktuig, welke de-

„ zelven tegengelleld aan elkander brengt. Dus
5, brengt: dit werktuig eene zagte en gematigde

5, Liitipanning re weeg, past de wanden der won-

„ de behoorlijk aan elkander en houd ze in eene

5, onmiddellijke raaking vast.

,, Door dezen haak
, vervolgt VALENTIJ^J ,

„ bekomt men ook het voordeel, dat men den

„ lijder zo dikwijls, als de omllandigheden hec

„ vereifchen
, kan verbinden , de deelen blijven

„ lleeds in onmiddellijke raaking; men kan zon-

„ der iets re hinderen, de poging der natuur, om
„ de deelen te vereen igen, onderzoeken : ook is

„ men op deze wijze niet in het geval om eene

5, wond verfcheiden dagen open en in eenige

„ punten onvereenigd te laaten. ” Dit gebeurde
imj met eenen baazemond, daar ik alleen den ver-

eenigingsband, welken louis in de ISlemoires de

rAcademie heichievertheek^aanlei. Hier nroestik

er eenen draad door trekken cn dien van de eene
zijde tot de andere over een ilukje zamengeroldq
Engelfche plaaster vastmaaken

,
gelijk ik dit boven

befchreven heb , om het te korte lluk van eeneii

C 2
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dubbelen haazemond in gelijke lijn met de lip te

houden en het aflchieten te beletten. Op die

wijze vermijdde ik in dit geval den vvanftal, wel-

ke van deze niet volkomen vereeniging zou over-

gebleeven zijn.

Er zijn ook nog meer bewijzen , dat men zig

met goed gevolg van den haak van valentijn

bediend heeft ,
en de Akademie en de meeste

Heelmeesters te Parijs zijn bij ondervinding over-

tuigd van de deugdzaamheid van dit werktuig in

het geneezen van enkele aangeboren haazemon-

den.

Deze bekwaame Heelmeester vereerde mij dit

werktuig, en ik oordeelde, dat het nog verbeterd

kon worden. Wijl het geheel van haal gemaakt

is, hield ik het voor beter, het van zilver te laa-

tenmaaken,en ten einde de drukking, die de beide

zig zamennijpende /lukken manken , des te zag-

ter zij en minder kwetze , heb ik eiken arm met

een klein ftuk bereid eikenzwam laaten overtrek-

ken, het welk ik met vaste lijm, omtrent eena

lijn dik , op eiken arm van het werktuig vast ge-

lijmd heb. Dit ftukje zwam, welk ik in plaats

van het linnen , dat valentijn tusfehen de lip

en den arm van het werktuig laat leggen
,
gebruik-

te, is wegens deszelfs buigzaamheid zagter, dan

het linnen kan wezen. Men zie hier over na de

befchrijving der 9 afbeelding op plaat IV. (*}.

(*)^e haak van den heer valentijn komt ons te zeer

2amengefteld voor en te weinig te belooven bij de heeling.

Ongeagt louis , ferrant QDisf. de labio lepoi ino. Pari%

1771. 4.) en meer anderen alle haazemonden door de en-

kele vereeniging zonder hegting onderneemen te verbinden

,

dunkt ons egcer , dat de ondervinding van ssRTRANOi

,

I
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Van bit wegncemen der Beurs- knoest- cn kan-

keragtige gezwellen,

D e bcursgezwellen , die men het meest pleegt

vvegteneemen , zijn die aan de knie {cf).

De meeste Heelmeesters maaken eene kruisfnede

op het gezwel en de hoeken Jos,en ligten den zak

er uit. Doch hier van is het gevolg, dat het lid-

teken, het welk daar uit ontftaat, langen tijd no-

dig heeft ,
voor dat het geheel geneezen is en

vast houd , en als het reeds toegeheeid is , hin-

dert het nogthans het buigen van deknie,ipringc

open bij eene onverhoedlche en geheele buiging,

gelijk dit in het vallen of bij het doen van eenen

valfchen pas kan gebeuren: met één woord, het

OLor ACTET. en anderen dit genoegzaam weerfpreeken. Nu
en dan kan het wel plaats vinden , maar in zeer veele ge-

vallen zal de omgewonden hegting voorzeker den voorrang

moeten behouden. L.

(D [Het gezwel, dat de Schrijver hier bepaalt, is bij

de meeste Heelkundigen onder den naam van Boongezwel
(jMpia) bekend. En welk foort van gezwellen indeSlijm-

beutzen der gewrigten meestal hunne zitplaats hebben ; voor-

namelijk aan het gewrigt van de Knie, de Dije,den Voet,
den Schouder en den Elleboog. Doch zo hetfchijin

,
geefc

de Heer le BLANcer bier een ruimer betekenis aan , en ver-

wart dit gezwel onder de algemeene klasfe der Beursge-

zwellen (tumorei timicati'). Plet weinig verfchil egter,

dat in de operatie van alle deze omkleede gezwellen gele-

gen is, is oorzaak dat men dezelven in dit Hoofdftuk OM-
der den naam van Beursgezwel behouden heeft,]



KORTE BESCHOUWING deh

blijft lani? p;evocIig en pijnlijk, wijl wij dikwijls

genoodzaakt zijn
, de knie te buigen.

Ten einde dit ongemak te verhoeden en deze
beursgezwellen zonder vertoeven weg te neemeii

,

maak ik eene maanswijze dwarsfnede met een bol

of uirgebogen incifiemes onder het gezwel ,
daar

op maak ik twee anderen, eene van binnen ,
de

andere van buiten de knie, langs de grondvlakte

van het gezwel
, beiden aan de einden der dwars-

fnede beginnende en zo naar boven gaande. Als

ik nu de huid en het celswijze wecfzel in den

geheelen omtrek weggèfneden heb, maak ik de

daar onder liggende beurs los van de plaatzen ,

daar zij aan de kniefebijf en het celswijze weef-

zel houd, en legze terug naar boven naar de dije

toe. Alsdan fnijd ik fteeds verder van onder voord,

om ze aftezonderen
, van de huid te fcheiden en

wegteneemen. Dnn bedek ik de wond met dit

ftukje huid > en als het zelve te groot is , zo
dat het over de infnede , voornaamlijk over de
dwarsfnede, heen gaat, het welkegter zelden ge-

beurt , fnijd ik met het zelfde werktuig het over-

tollige af en fchik het zo
,

dat de wond er nauw-
keurig mcé bedekt is. ]\len zou dit veel gemak-
lijker met de fchaar kunnen doen , doch deze
drukt de deelen te zeer en veroorzaakt te veel

pijn, om aan hét bolle fnijtuig de voorkeur niet

te geeven , inzonderheid , wanneer de fchaar niet

wél geflepen is (r). Over dit opgelegd Bukje

. Tr) [Wij zouden egter van oordeel zijn, dat een wel-

gefiepen fchaar, ( en die men altoos moet gereed houden)
tot het affnijden der' overhangende randen der huid, veel

gefchikter werkmigis, dan een uirgebogen incifimesje: re

meer, wijl onzes bedunkens, voor dit werktuig geen ge-
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huid leg ik een lapje fijn linnen, dat flegts eenige

lijnen over de inliiede gaat , dit bedek ik van

boven met zagt plukzel ,
op het welk ik nog eene

genoegzaame hoeveelheid rnuw plukzel doe, zo

dat het deel in alle punten even fterk en zagtlijk

gedrukt word. Ik omvvind den ganfchen toeftel met

eenen bekwaamen band en leg de knie dan zo

tusfchen de llrooarmen , dat het been niet kan bui-

gen ,
en laat er het verband zo lang om , als no-

dig is
,
om dit fluk huids aan te heelen en te ver-

eenigen; vier of vijf dagen daarna, als het bloed

door het verband gedrongen ,
gedroogd en hard

' geworden is, zo dat deze hardigheid den lijder

hinderlijk is ,
fnijde ik den band regts en links

open, fcheide alles, waUhard, vuil en onzuiver

is ,
voorzigtig af, zonder liet ftukje linnen , dat

de huid dekt , op te ligtén ; en leg eenen an-

deren zagten band aan. Als ik geen noodzaak-

lijkheid zie om het verband af te neemen, laat ik

het tot de volkomen vereeniging liggen , welke

gemeenlijk in agt, tien of twaalf dagen gefchied,

zo dat de lijder -in Haat is, om veertien dagen na

de operatie te gaan
,

gelijk ik dit dikwijls gezien

"heb; want de lidtekens van de drie infneden be-

letten in het minste de buiging van de knie niet.

Op deze wijze heb ik beursgezwellen aan de knie

van aanmerklijke grootte met goed gevolg weg-
genomen (5).

noegzaam ftennpunt, zonder kwetzing van andere deelen,

plaats heeft,]

(s) [Deze wijze van Opereeren op de zogenaamde Pap-
gezwellen (aUerma/a) werk(lelUg gemaakt, verdient bij'

C . t 1 • i . » , . . ) j . >
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De beursgczvvellen , die zig aan andere deden
des Jichaams openbaaren , welken even als de knie
gevormd zijn, kunnen op dezeJide wijze behan-
deld worden. /\ls zij de gedaante van eenc peer of
kalbas hebben en derzelver deel dun is, kan men
ze met eenen gewaschten draad afbiiiden,en men
zal daarop befpeurcn , dat het gezwel begint te

verderven, alsdan moet men den deel digt bij den
draad aflhijden

, ten einde het gezwel weg te nee*

men : maar als zij van een grooten omtrek zijn

,

20 dat de deel’ naar evenredigheid van her gezwel

dik is, raad ik volgens hoin de huid ter plaat-

ze, waar men den draad wil aanleggen, inidhij-

den en den draad , na dat men dien in deze
kringswijze inlhede gelegd heeft ,

tge te trek-

ken.

Een knoestgezwel kan men even als een beurs-

gezwel aan de knie wegneemen ; maar , als de
huid, welke hetzelve omgeeft , door de kleine

verhevenheden en uitdeckzels, die gemeenlijk op
een knoestagtig gezwel ontüaan, te zeer verdund
is, of dat er door de vergroeijingen , welke zij

met het gezwel gemaakt heeft, bederf aan geko-
men is, moet men dezelve als een knoesrgezwel
of borstkanker behandelen

,
die hier en daar met

de huid vergroeid is,

** *

u’udek boven de gewoone kruisfnedeen uitpelling de voor-
keur. Dan een ieder

,
die weet wat Boongezwellen zeggen

wil , zal de wegfnijding daar van
, uit aanmerking van de on-

gelukkige gevolgen
,
btiicen dedringendlte noodzaaklijkheid

,

20 gereedelijk niet toefteramen. Zie onder anderen hier

van nader de doorwrogte verhandeling van den beer D. van
GESsciiitR over elejatigduurige gezjveUeu^bhdz.ó^.QViVQlg^

ook alg. oef. Heelkunde D, i.bl. 140.].
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Het knocstgezwel en de kanker der borst na-

melijk, vvord op dezelfde wijze uitgeroeid. Als
het gezwel van zulk eene grootte is, dat het de
huid, welke her onigeeft , noch verdund noch
door vergroeijingen met het gezwel bedorven heeft,

maak ik met een uirgebogen incifiemes eene maans-
wijze infr.cde aan het onderfle gedeelte van het

gezwel , Ichcide de beurs van onder van zijne

inwendige aangroeijingen af en leg ze naar boven
toe ,

om ze van de huid af te fchellen. Alsdan
leg ik deze huid over de wond en dezelve groo-

ter dan de wond bevindende, fnij ik het overtolli'

ge weg met het zelfde werktuig, of anders met
eene wélfnijdende fchaar,: de huid behoorlijk op
de wond gepast zijnde, leg ik er een Üukje fijn

linnen op, het welk de infiiede eenige lijnen breed
overdekt , omleg den ganfehen omrrek van dit

fiukje linnen mee eene behoorlijke hoeveelheid ge-

pluisd plukzel
, welk ik met veel zagt ruiivv daar

op gelegd plukzel, eenige compreslen en cenen
gevoeglijken band vast maak. Op deze wijze
heb ik veele borstkankers met het gelukkigfte

gevolg weggenomen, en onder anderen ééne, in

dewelke in den tepel, die het midden uitmaakte
van het ftukje huid, het welk wèêr over de wond
moest komen, behield. De wond floot zo wél
toe, dat na het vormen van het lidteken, toen
de lijderes weer geheel bekomen was cn vet werd,
het Ichier fcheen, als cf men hier geen borstkan-
ker weggenomen had.

Als de huid dun of door vergroeijingen , wel-
ken uit eenige verhevenheden utc de beurs van het
gezwel oniflaan

, vervalscht geworden is, moet
men deze bedorven plaatzen te gelijk met de kan«
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leer wegneemen. In dit geval maak ik van bo-

ven naar beneden om het gezwel heen twee in-

Iheden ,
waarvan het middenpunt een langwerpig

eirond verbeeld, zo dat de bedorven plaatzcnder

huid mede in dit ovaal middenpunt bevat zijn.

Deze beide infueden tot aan de beurs van het ge-

zwel gemaakt hebbende, Icheide ik dezelve van

haarc vergroei] ingen af, vat ze met de linke-

hand , terwijl ik ze ,
met het mes in de regte hand

,

affeheide en wegneem (/).

Het kankergezwel weggenomen hebbende

,

iragt ik deze eivormige wond op dezelfde wijze

te behandelen, als die, welke ik voorgellagen heb

om de wonden te vercenigen ; als zij tot verette-

ring overgaat, het welk gemeenlijk gefchied, ver-

genoeg ik mij dezelve alleenlijk met droog pluk-

zel gedurende de behandeling te verbinden , zon-

der eenige zalf noch een digestief te gebruiken.

. Als- liet gezwel klein en de huid niet bedorven

is ,
maak ik flegts eene toppuqtige infnede langs

dezelve in de gedaante van een knoopgat ,
vat

het gezwel met eenen haak , haal het naar mij

,

fnijde en fcheide het van zijne vergroei]ingen af

en neem het weg. De wond moet als eene an-

dere enkele wond vereenigd worden, en alle kleine

beursgezwellen moeten op dezeiï’de wijze weg-
genomen worden. '

,

(/) [ De manier van den heer Shai^p in het behandelen

dezer gebreken ,
verdient van ieder Heelkundige met dever-

eifebte oplettenheid geleezen te worden. Zie zijne Oor-

deelkutulige Aanmerkingen over de Heelkunde, bl. 365.

Wij zagen onlangs
, door den kundigen Uiregtrcheu Heel-

meester H. HEiumj-,opde voorgeflelde wijte van Sharp,

eene aanmerkelijke Scirrbus uit de borst van eene bejaarde

jufvrouw , met een allergewenscht gevolg , wegneeraen.]

.ï
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De Hocdflorting is bij het iiitnccmen derborst-

kankers veel aanmerklijker, dan bij het uidiiijdea

van een benrs^jczvvel aan de knie; egter kan de-

zelve door veel zagcgepiiiisd plukzel , op welk men
riiuw legt, en eencn band gellelpt worden. Ik

heb vceie borstkankers zien vvegneenien en heb

cr zeit’ vecle van eenen aaninerkiijken omtrek 9

welken aan de borstfpier vasthingen en zig zelfs

lot onder de okzelen uitbreidden, weggenomen,
zonder verpligt te •w'ezen , het onderbinden der

vaten vverkltellig te maaken, en de bloedftorting

kon door gepluisde plukzelvvieken van ruuw pluk-

zel en eenen band geftelpt worden. Indien, niet

tegenflaande dit wél aangelegd verband , eene

Ilagader bloedde, zou men het verband moeten
wegneemenener eenige Itukjes eikenzwam of ton-

delzw’am op leggen en de wond op nieuw verbin-

den. Doch indien de wond dan evenwel nog
bloed, moet men tot het onderbinden vandeflag-

ader overgaan.

Om deze operatie wél te doen , moet een
Heelmeester beoordeelingskragt hebben en ge-

noegzaam onderrigt zijn^ ook moet hij zig in de
ontleedkunde oefenen en de operatien dikwijls

aan lijken beproeven , anders zal hij nooit de zo
nodige vaardigheid bekomen , om operatien , voor-
naamlijk die , welken men ,

gelijk wij zo even
aangemerkt hebben

, vólgens de verfchillende ora-

flandiglieden moet,; veranderen , wél te verrig-

tcnC).
•

. (D De heer horrwA.RiGnTER hqiidek over de beursge-
zwellen in zijne ^nfarigsgr. der fVunclarzneijkunit,!, Band,
S. 2p7.



44 KORTE BESCHOUWING der

ZESDE HOOFDSTUK.

Van het openen der Ettergezwellen.

M EN Opent een ettergezwel \_abscesfus'] om
de Itof , die er zig in zet

,

te ontlasten. Zom-
mige Heelmeesters openen het gezwel met een

lancet. Vervolgens brengen zij door deze ope-

Tiing cene fonde in ,
die met eene fleuf voor-

zien is, welke tot een geleider van het incifiemes

of de fchaar moet dienen , om de eerste opening

«aar boven, naar onder en in 'de dwarste te ver-

wijden
,
met édn woord , om eene incifie in de

gedaante van eene T, of eenc kruisfnede , als

zij het nodig oordeelen , te maaken. Anderen

brengen een regt inciliemes in het middenpunt

van het gezwel en verwijden met hetzelve de

opening door verfcheiden fneden op de fleuf-

fonde, of beftuuren hetincifiemes op den vinger der

Jinke hand, dien zij door de opening in brengen.

‘Om een ettergezwel te openen , fpant men het

middenpunt van het gezwel , hetzelve door den

helper met beide handen laatende drukken, of

het zelf met de linke hand zeer ligt drukkende,

en maakt met de regte hand door middel van

een incifiemes met eene bolle fnede
,

gelijk le-

VRET (*) het opgegeven heeft , langs het gezwel

op eens eene langwerpige incifie {ti).

() Obfervatioüi fur les caufes ö* les accidens deplujleurs

mecouchements laborieux. 1751. Plancbe II- fig. 1 1.

[Het is niet even ééns of men een klein dan wel
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Om de diepte van een ettergezwel te weeten

,

brengt men er den vinger der linke hand in
; deze

kan het incifiemes beihiuren , om, als men het

nodig agt, de opening te vergrooten, eene inci-

lie te maaken en om de banden van het celswijze

weefzel ,
welken der üolFe in het ontlasten zou-

den kunnen hinderen , door te fnijden.

Wijl men de aanmerking kan maaken , dat elk

fnijdeiid werktuig niet anders dan eene zaag is ,

en dat de fnede, welke de deelen het best fcheid,

als bij voorbeeld die van een fcheermes, als men
het op de binnen hand legt, in het geheel geen
indruk veroorzaakt, ten minsten als men het niet

als eene zaag beweegt
, wanneer men eindelijk

ziet, dat van alle fneden de bolle het best fcheid.

een groot ettergezwel openr. De dc^nvoudigfle en , zo het

ons toefchijnt, besce wijze is deze: in het eerste geval na-

melijk, drukt men het zelve tusfchen den duim en voorste

vingeren der linkeband, zodanig dat het middenpunt ver-

heven uitUeekt, als dan maakt men met een (tevig lancet,

door de regte hand, in deze uitfteekende punt, eene ge-

noegzaarae langwerpige opening
,
welker grootte geêvenre-

digd is naar de grootte van het gezwel. In ket twe-

de geval, of bij een aanmerklijk en uitgeftrekt Etterge-

zwel, en waar bij de huid weinig of niet verdund is, kan
het lancet niet dienen. Een Helper drukt met zijne eene
band de eene zijde van bet gezwel , terwijl dc Heelmeester
roet zijne linkeband de tegengellelde zijde aanzet, druk-
kende als dan met de regte hand een fchtrpfnijdend (cbeer-

raes Gt welk in eene regte lijn, onbeweegelijk in deszelf®

kas is vastgemaakt) tot in de holte van het gezwel. En
zo het nodig is de fnede te vergrooten, fteekt men aan-
ftonds in deze gemaakte opening eene llcufibnde, of dat
beter is, den voorsten vinger der linke hand, en opentop
dezelve met eene geknopte fchaar, zodanig ea zoveel, alï

uea nodig zal oordelen. ]
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zal men ras bij zig zelven overtuigd zijn. dat de

wijze, welke ik voorgeflagenheb om ettergezwel-

len te openen, bov^en de beide anderen, van de-

welken ik gelproken heb, moer gekozen worden;
want in de meeste gevallen is eene eTikele incilie

genoegzaam, zonder dat men genoodzaakt is, de-

zelven verfcheidenmaalen te herhaalen ; daar men
in tegendeel in de beide andere wijzen de fneden

vermenigvuldigt , het welk den lijder meer pijn

veroorzaakt , is dit reden genoeg, om dezelve

boven de anderen te kiezen.

Een hoofdregei bij het openen der ettergezwel-

len is, de infneds zo veel mogelijk paralel met

de groote plooijen der huid en naarde lengte der

deelen te raaaken (v). Ook moet men de infnede

zo maaken , dat de etter ongehinderd , volgens de

ligging en den (land, welke het beledigd deel na

de operatie moet aanneemen, kan uitvloeijen, op

dat geen etter zig in het middenpunt van het et-

' tergezwel verzamele'. Deze omltandigheid ver-

pligt den Heelmeester zomwijlen noch deindruk-

ken der huid noch de regte ligging der deelen te

volgen , maar eene infiiede in de gedaante van

cene T te maaken, om de vrije ontlasting der et-

ter te bevorderen. Als de ftof onder eene vlakke

(u) [Het bevordert de geneezing, en maakt de Lidte-

kens minder merkbaar, wanneer men de ligting der fnede

2odanig maakt, dat de huid naar de loop zijner plooijen,

dat is , naar die der ronde vezelen geopend word ; als

daar zijn de Ettergezwellen van het voorhoofd, de oogle-

den , den hals, de okfels, de lippen dervulva, de billen,

en die der agterfle en voorste oppervlaktens van zommige
geledingen, welke allen door eeue dwerfche infaijdiDgmo^r

ieo geöpeud worden.’
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ipier ligt, geeft men zo veel mogelijk agt, dat

men dezelve naar de lengte van haare vleeschve-

zelen aflcheid , op dat haare werking niet in het

minste gellremd worde. Als zij van eenige vlie-

zen omgeeven is
,
bij voorbeeld de Ipieren van dc

dije van den breeden band of de tweehoofdige

fpier van haarc aponeiirofis e. z.v., zo moet men
dit vlies met lieizelfde inlrriiment doorfiiijden, en

de opening naar welgevallen vergrooten ;
maar de

Heelmeester moet het inllm.meut altijd met den

vinger bdUiuren, welke een veel zekerer bediiur-

der is dan eene fonde, ten minsten als het geen

hol gezwel is, in het welk de vinger metingebragc
kan worden.

Als men bij deze operatie eene flagader ge-

kwetst of dezelve geheel afgefneden heeft, moet
men de bloedflorting door eene zagte drukking ,

door opgelegd gepluisd phikzel
, of gepreparceid

eikenzwam, of tondeJzwam Helpen en de flagader

niet onderbinden , dan alleen in geval de andere

middelen vrugtloos waren. Egter moet men de
onderbinding altijd boven eene flerke drukking,
die van gevaarlijke uitwerkingen kan wezen, ver-

kiezen.

In het algemeen moeten bij het openen der et-

tergezwellen bekwaamheid, kundigheid en vaar-

digheid den Heelmeester beflieren, ten einde hij

geen deelcn trelFe
, die zorgvuldig vermijd dienen

te worden , en in fiaat zij
,
naar gelleldheid van

de onderfcheiden deelen des lichaams en de veel-

heid der ettcrholten, die hetzelve kunnen zameii-
Hellen , de infnede te veranderen. Ten einde de
deden, welken men in agt neemenmoet, te ver-

mijden , en geen al te groote incifie te maaken.
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maakt men tegenopexiingeii op de plaatzen , waar

zig eitcr vertoont. Zommige f Jeelmeesters haa-

ien er een lemmet van gerafeld linnen door van

de eene opening tot de andere , welke zij met
het digestief vet maaken en bdlrijken om de ope-

ning te reinigen. Doch de ondervinding heeft

mij geleerd, dat dit lemmet niet altijd van die uit-

werking is, maar dat hetzelve dikwijls pijn ver-

oorzaakt, en dat het in zeer veele gevallen veel

gevoeglijker is , hetzelve er niet door te haaien

,

maar de zuivering aan de natuur over te laa-

ten ,
welke de kunst altijd in haare werking

overtreft. '
»

Een volkomen rijp geworden ettergezwel gaat

zomtijds van zelve open en de etter ontlast zig

door eene of meer openingen. Om in zulk ge-

val de volkomen ontlasting der (lof te bewerken ,

kan men eene fleuffonde in die openingen Ree-

ken en vervolgens een incifiemes op de fonde

inbrengen, om het gezwel te fplijten (zv). AI-s

men het gezwel op de fonde tot de helft geo-

pend heeft , want gemeenlijk is het gat in het

midden, brengt men den vinger der linke liand

in het middenpunt van het ettergezwel om het

incifiemes te belluuren, (plijt daar op de andere

helft van het gezwel en fnijd de wanden van het

cels-

fw) [Zo men in deze of foorrgelijke gevallen van hec

incifiemes gebruik maakt , moet deszelfs lemmer fmal ,

ftevig en aan eene zijde zeer welfnijdend zijn. Men brengt

het omgekeerd met den rug in de (ieuf der fonde , ofop den

ingeHooken vinger, en dus opligtende en voordftuuvvende

verwijd men de opening. Het is altoos veiliger, hier eea

geknopte biflorie toe te gebruiken.]
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celèwijze vvecfzel , welken den wijeti liittögt der

etter zouden kunnen hinderen , door.
. ,

.

•

Om deze eerlte infnede altijd op dezelfde wij-

ze te niaaken
,
kan men zig van een inciliemeS be-

. dienen, op welks rug , omtrent eene lijn vati dé
punt , op. eene Ichroef een ilaafje iliet een ge-

gaat knopje is , welks opening geëvenredigd is

naar de grootte van eenen kleinen Heel met eèner»

knop; men brengt dezen Heel door de opening;

door dewelke de etter uitvloeit ;
houd dien

met de linke hand vast, plaatst en houd hem in

de diuectielijn, welke men aan de incifie wil gee-

ven, en met de regte hand, in dewelke meti her

.inciliemes heeft. Huurt men het eindè van den
Heel, welke buiten de opening van het etterge-

zwel is, door de opening van het flaafje, floot

het incinemes voord, brengt het in het etterge-

zwel en maakt op deze wijze de eetsre inciHe»

Men kan zig ook vati hetzelfde incifiemes bedie-

nen ; om eene regte holle zweer te openen: Ik
zag dit konstig uitgedagt incifiemes voor de eers-

temaal in handen van den heer Jouberthou.
Menige Heelmeesters vullen volgens eene blin-

de gewoonte de holte van een ettergezwel, welk
zij geopend hebben , op. Dit veroorzaakt aandoen-
lijke pijnen , koorts en vermeerdert het geen ,

waar mede de lijder reeds bezwaard is. Ik ben
verfclieiden maaien bij het openen van etterge-

zwellen geweest, wanneer de lijders hun ge-
fchreeuw gedurende het verband verdubbelden.

Ik befloot derhalven eens, eenen dézer lijders té

vraagcn ,
waarom hij gedurende het verband zo

gefchreeuwd had, en hij verzekerde mij, dat hij

bnder het verbinden veel meer geleden had , data
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bij de operatie en dat hij eene aanmerklijke fj)an'

ning bcipcurde in het deel, welke gevoeliger en
pijnlijker was, dan die , welke hij voor de ope-

ning gevoelde.

Om de toevallen, welken de gevolgen van dit

opviiiien zijn, te vermijden, vergenoeg ik mij al-

leenlijk met tusfchen de lippen der wonde, na dat

de etter er uit gevloeid is, een weinig ruiiwpluk-

zcl langs haaren geheelen omtrek te leggen en hier

op leg ik eene genoegzaame hoeveelheid van het-

zelfde pliikzel, het welk de etter, die van het

eene tot het andere verband uitvloeit, moet inzui-

gen y dit alles omwind ik met een bekwaam verband.

Veele Heelmeesters pleegen , als zij het eers-

te verband afgenomen hebben , de wond zorg-

vuldig op te vullen met Iteekwieken, die zij

met digestief befmeerd hebben, en leggen hier

op weer platte wieken , die zij met dezelfde

zalf befmeeren , om
, zo zij zeggen , den grond

der zweer te zuiveren en eene veretteringte weeg
te brengen, welke de verloren deden wedermoet
vergoeden. Veele oefening , ondervinding en

oplettendheid hebben mij het misbruik van de

veele digesiieven leeren kennen; ik ben derhal-

ven van de gewoone wijze afgegaan, en heb er

mijn werk van gemaakt
, om geen digestief bij

de behandeling der geopende ettergezwellen meer

te gebruiken en ben verzekerd, dat men de ver-

eitering en zuivering van den grond van het etter-

gezwel veel eer der natuur, dan der kunst moet

overlaaten. Jk nam in veeJe gevallen de proef,

om de natuur te laaten werken ,
en de proef is

mij zo wél gelukt, dat ik geen der digestieven^

welken zonimige Heelmeesters bij het verband der
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ettergezwellen 20 zeer ajinprijzen , meer gebriiiki

Ik befpeurde iiaineJijk, dat de natuur, die voor^

zigtiger is dan de kunst, dc etter van zelve uit-

drijtc, wanneer men zig niet tégen dezelve ver-

zet, gelijk bij voorbeeld door dit opvullen ge-

fchied ,
en dat de wond zig zuiverde en veel

eerder een lidteken vormde , dan in de zulken j,

bij devvelken ik zalven en digestteven gebruikt

had. '

Als ik het eerste verband afgenomen heb, ver-

genoeg ik mij ,
alleenlijk tusfchen de lippen der

wonde kleine fijne wieken te leggen ,
welker bei-

de einden doorgefneden moeten zijn ,
waarvan

het eene in de wond gebragt word, doch het an-

dere er uit moet hangen. Deze plukzeldraaden

•beletten , dat de lippen der wonde nier aan elkan-

der kunnen kleeven en drijven de etter af j
welke

in het verband intrekt; alsdan leg ik eenegenoeg-

zaame hoeveelheid zeer zagt grof plukzel , het

welk eene foorc van dekzel vormt, eenige dróogó

en v;eeke compresfen daarop, en ten laatsten hier

over ëenen vereen igenden band. Het Engelsch

plukzel is het best, om tusfehen de lippen der

wonde gelegd te worden;

Indien het ettergezwel aan het hoofd ^ in het

aangezigt of aan andere deden des lichaams is

alwaar het moeilijk valt, het verband met eenen

band vast te maaken , maak ik over het plukzel

eene gemeene Nurcnbergfclie plaaster met eenige

foorc van gom of ojiguent de la Mere (*}.

() Deze zalf beet ook Üng. Fuscum. cn beflaat uit ^eel

wasch , goudglit eii olijvenolie. Zie Pharmacopxa Pari(t*

tnfit. Par, 1748. 4. />. 15Ó. L.
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Door deze eenvoudige behandeling vult ds

holte der zweer zig veel eerder, dan wanneer rnen

zig van het digestief bedient; ook is men gemeen-

lijk niet verpligt , zo dikwijls den hellchen Heen

\_lapis infernalis'l op de wond te leggen, om het

jiuiten der wond te bevorderen. Het Ichijnt zelfs,

dat het nieuw opgezwollen en fponsiigtig vleesch

,

over het welk men dezen Heen dikwijlsmoetHrij-

ken,. enkel door het misbruik der zalven en di-

gestieven veroorzaakt word. Bij elk verband

draag ik zorg, dat zo weinig etter, als mogelijk

is ,
in de wond blijve. Als dezelve niet uitvloeit

en zig op den grond der zweer verzamelt ,
doe

ik ze er uit door middel der einden van kleine

zagte wieken ,
of met kleine tangetjes

,
om de-

welken ik gerafeld linnen wikkel, ik wagt mij

wel, met deze tangetjes de kleine witte droppels

weg te necmen , welken zig op de gekorrelde

verhevenheden zetten
,

die den grond van het

ettergezwel bekleeden; deze kleine droppels zijn

niets anders, dan het voedingsfap, hetwelk zig

over deze deelen verfpreid en het lluiten der wond
helpt bewerken. Er is geen balzera, noch eeni-

ge zalf, die bekwaamer is, om het opheelen der

wond te bevorderen, dan deze kleine droppels.

Alle hoegenaamde vogtige compresfen , welken

men over het plukzei en de wieken legt , beletten

,

dat de etter niet in het verband kan dringen ; en

het kan dus , wanneer het op den grond der zweer

terug gehouden word , eene kwaade geHeldlieid

aanneemen. Het zelfde kan men van de plaasters

zeggen : dezen behoeft men flegts ten tijde van

het fluiten der wonde te leggen, ten einde het

plukzei niet aan haare randen kieeve, en men be-
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hoeft dan geen zorg meer voor de terug blijvende

etter te hebben. Ook moet men ze op kleine

open ettergezwellen aan het hoofd en in het aan-

gezigt leggen , alwaar men niet wdl eenen band over

het verband kan aanleggen
,

gelijk wij zulks bo-

ven aangemerkt hebben (*).

Zomniige oefenende iJeelmeesters maaken in-

Ijmitingen in het middenpunt en in de holte van

een ettergezwel , dat zij geopend hebben, met
oogmerk, om de etter uittefpoelen , en de wan-
den der zweer te reinigen. Dit is ook een mid-
del

,
dat men te zeer misbruikt heeft. De iii-

fpuitingen zijn alleen van nut, daar men groote

ophoopingen van etter heeft, op welker grond men
niet kan komen en daar de ftof rotagtig en van
eenen kwaadcn aart is, en zelf in dit geval moet
men ze nier overmatig en met de behoorlijke af-

kookzels uitCpuitcn.

' ir

(*) Zie Memoire% fur les fujets propofés poitr Ie pn'x.

de l'Acad. R. de Chir. Tom, XII. & XIII, alwaar

uien, behalven eenige andere verhandelingen, de voortreC-

l^ke verhandeling vind van den hoogleeraar Campkr over
het misbruik der zalven en plaasters. L. [Wcnschlijk ware
het, dat deze- uitmuntende verhandeling door een ieder

.heelkundige, wien het belang zijns raedeoienschen ter harte

gaat, geleezen wierd: wij zijn verzekerd
,

dat veele ge-

breken , die veelal verwaarloosd , vermorst of aan gebrek
van genoegzaarae kunde niet wel behandeld worden

, be-
ter en fpoediger geneezen zouden.

De ondervinding heeft ons, niet dan maar te dikwerf,
het misbruik der zalven en plaasters in onderfcheiden ge-
vallen doen zien 5 en tevens doen opmerken

, dat de ns-
tunr in de meeste dezer gevallen, op eene zagte wijze ia

baar werking onderdeund wordende, waarlijk alleen ge-

uoeg is , om het verlporei^e te herdelleu , cn het gebrekki-
ge tp volmaaken.

}
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Daar wij nu in liet algemeen van het openen der

ettergezwellen en van de wijze om dezelvcn te

verbinden
,
gefproken hebben , zullen wij ook nog

iets in het bijzonder van eenige Iborten van etter-

gezwellen zeggen.

, Om een ettergezwel der lever, welk zig open-

baart door een gezwel en ophooping van vloeillof-

fen onder en langs den rand, dien de kraakbec-

nen der ribben vormen, met een incifiemes, dat

•eene bolle liiede heeft, te openen, -maakt men de

incilie in hef gezwel. De Heelmeester vat met de

vingers der linke hand de huid in het midden van

bet gezwel en laat ze ook te zelfden tijde door
cenen helper vatten , zo dat er eene langwerpige

plooi ontllaat,hij ligt vervolgens, nevens den hel-

per, deze plooi op en fnijd met het incifiemes de

plooi tusfehen zijne en des helpers vingers door,

zo dat de Hap geworden plooi een knoopgar of

eene dwarslopende incifie vormt , welke alleen

door de huid en het xelagtig weefzd gaat. Indieii

het gezwel |Zp tiitgezec mogt zijn , dat men dc

huid in geen punt kon vatten , zo zou men het

gezwel met dfej linke hand een weinig moeten za-

men drukken en de eerste incifie maaken tot op
de vlecfchige Vezelen der biiiklpieren. Hier op
fnijd men de vleeschige vezelen door , voelt met
den vinger der linke hand het gezwel, welk door

de etter gevormd is en dan merklijk gevoeld word,
maakt met het zelfde werktuig eene langwer-

pige inlhede in de etterbeurs
, welke naar maate

van de uitgebreidheid van het ettergezwel en de
vergroeijing van deszclfs zak, welke het met het

buikblies gemaakt heeft, moet zijn. Maar men
letten, dat de incifie niet buitendegren^.
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zon van de vergroeijinsj des zaks raet bot buik-

vlies ga
, wijl de etter zou kunnen omfnappen en

zig in de holligheid van den buik uitdorten, ge-

lijk ook de loshangende deelen door deze ope-

ning zouden kunnen uirfehieten (x). De vinger

der linke hand, dien men inden etterzak brengt

,

moet het incifiemes rigten, om deopening, als

men het nodig agt, te vergrooten; als dan brengt

men in de wond een langwerpig (tukje lijn lin-

nen, dat aan de zijden uitgeraleld is, daar uit

moet hangen , en de wond langs haaren omtrek

opvult, waar over men veel niiivv plukzel en ee-

nige cömpresfen legt , die mén met den lijf- en

Ichouderband vast maakt. Men laat den lijder

,

zo veel als mogelijk is, op de wond liggen, be-

veelt hem aan ,
dezen (land , zo veel het hem

maar eenigzins doenlijk is , te houden ;
met één

woord ,
men verhoed , dat de etterflof niet \'an

het eene verband tot het andere op den grond

der zweer vertoeve. Elk volgend verband moet

op deze wijze gemaakt worden.

iMaar nu en dan is men na de opening van

zulke ettergezwellen genoodzaakt, zijne loevlugt

tot de infpuitingen te neemen, doch men moet

er zig altijd met veel omzigtigheid van bedienen.

[Ei] het openen der Lever is men ook indagtig,

dat ,
wanneer dezeWe in een ftaac van zwellingen uitzouing

ig, zij veel langer naar den onderbuik zakt, dan inden ge-

zonden ftaat; en na maate de uitftorring groot is, en dege-

neezing nadert, zich weder in haaren natuurlijken (land eti

plaats herdelt. Dus volgt , dat wanneer men de iii-

fnijding te veel naar den onderkant verrigt,de iiitwcidigt;

opening, niet raet die der Lever, maar met do holte des

buiks zoude overeen komen.]

D 4
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Ik heb het reeds gelegd, en zal niet nalaaten ,

het telkens te herhaalen, dat de natuur voorzig-
tiger is, dan de kunst. Men moet haar derhal-
ven altijd laaten werken en alleen behulpzaam
^ijn , terwijl men , om de üof te ontlasten

,
den

lijder
, zo veel als mogelijk is , van het eene

verband tot het andere een’ gevoeglijken fland in

^gt iaat ueemen.
‘ De ettergezwellen, welken zig in het celagtig

weefzel , dat de buikfpieren bedekt , vormen ,

moeten op dezelfde wijze als die, welken tiis-

fchen de Ipieren
, als ook lusfchen de fpieren en

het buikvlies zitten
,
geopend en behandeld wor-

den.
'

De ettergezwellen
, welken zig in eenjge an-

'dere ingewanden van het onderlijf zetten, welker
zak aan het buikvlies vast is en die zig aan den
omtrek van het onderlijf ontdekken, moeren even
als die der lever geopend en verbonden wor-
den,

‘
•

r V

Ik heb op dezelfde wijze ettergezwellen in de
liezen, in den dijeboog, langs den kamvormigen
boog van het darmbeen

, welks hoofdmiddenpunc
in het celagtig weefzel van de groote lendcnlpier
on van de darmbeenslpier vast zat

,
geopend. Ik

heb een dergelijk ettergezwel gezien
, waar van

de lijder ^enas , bij het welk het buikvlies ter
lengte van’ een halven voet van deszelfs celagtig
weefzel ontbloot en verwijderd was, waar door
men de kronkelingen der darmen kon onderfchei-
den. Bij het openen van dit ettergezwel moest
ik langs den kamvormigen boog van het darm-
been de aangewasfen einden van de groote en
^kiiiQ 'fchuine Ipier doorfnijden. Zo, als ik dezen,
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doorgefnedeii had , zag ik de kronkelingen der

darmen door het doorichijnend buik vlies, het welk

door de etter van zijn celagtig weefzel beroofden

ontbloot was ; en door een eenvoudig verband

zonder zalf en zonder digeflief werd de lijder

vveêr volkomen herdcld.

De ettergezwellen aan den balzak moeten met

een bol incifiemes geopend en op dezelfde wijze

verbonden worden. Ik heb opgemerkt, dat hier

na de opening het herhaalde opleggen van eene

weekmaakende en pijnftillende pap over het pluk-

zel de geneezing fpoediger bevorderde, dan het

verband met zalven en digestieven.

De ettergezwellen eindelijk , welken zig aan

den omtrek van het hoofd, van den hals, van de

borst, van de lendenen en aan alle uitwendige

deelen des lichaams vormen, moeten door eene

langwerpige fnede met een bol incifiemes geopend

worden. Als het niet mogelijk is, dezelven met

dit werktuig re openen
,

als bij voorbeeld in den

mond ,
dan bedient men zig ^^n een lancet, welks

hegt men met een bandje omwind.
ï)e ettergezwellen der amandelen in de keel of

den flokdarm opentmen met den bij defleelmeesters

bekenden phary72gotonms. Deze ettergezwellen

en die aan de binnenvlakte van den mond hebben

geen verband nodig en eenige gelchikte gorgelwa-

ters zijn de eenigile middelen, waar van men zig

kan bedienen.

De ontfieekingagrige verzamelingen (^dépóts

phlegmoneux) ^
die aan de leden komen, in dewel-

ken de etter onder de huid , of onder de aponeii-

roflfche vliezen , als bij voorbed onder dc breede

;zwagtelfpier van het dijebten, onder de hand-
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of voetaponeuroiis in den koker dcrpeezen e. z. v.

üitliort, moeten op dezelfde wij^e geopend en
verbonden worden (y).
Eene volkomen kennis van al de vcrfchcidcn

deden moet hier de hand des ileelmeesrers be-
iluuren en hem tot een rigtfnoer dienen bij de
inciüën, die hij genoodzaakt is, te maaken. De
zelfde kennis moet hem ook tot eene gcleidller

ftrekken bij de incifiën, welken ^ men in de vijt

aan de vingers van de eerste, tweede, derde en
vierde foort moet ondemeemen.
Zommige fchrijvers hebben ook de bijtende

middelen geteld onder dezulken
, welken men

kan gebruiken, om de ettergezwellen re openen.
Ik ftem zulks toe , wanneer men dezelven ge-
bruikt, om in een kond ettergezwel de warmte
te vermeerderen en om meer etter cn vercttering
te weeg te brengen ; mnar de bijtende widdeJeii
kunnen geen ettergezwel openen , wijl men altijd

na derzelver werking jnog genoodzaakt is, de
korst met een Ciijd?hd v/erktuig weg te nceinen

(y) [ In de Memoires de rAcademie Roy. de Chirurgie
torn. I pag. 563. ea volg. ( Zie ook trout 2. Huk bladz. 1 8p.
en verv, ) vinden wij door den heer Hevin verfcheidezeld-
zaamheden, betreklijk de Ettergezwellen aangetekend

, als

b. V. van fpelden , naalden , vischgraateti
, beenderen ,

karsfen enpruimeuHeeneiijflukken vau hout, Heen en meer
indere lichaamen, welke allen door den mond waren in-

gegaan , en op onderfcheiden plaatfen van het iichaam ia
ettergezwellen gevondenen uitgehaald wierden. Dit
leert ons het vermogen der natuur kennen, en tevens in
twijftelagtige gevallen, de geopende verzweering, met den
vinger of de l'onde naauwkeurig onderzoeken: door welk
te verzuimen , niet zeldzaam het goed gevolg der opera-
tie te Isur zoude gefield v/orden.]
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Daar nu het wezenlijke van de opening van een

ettergezwel in de incifie beliaat , agt ik het onno-

dig , hier van het gebruik te fpreeken der bij-

tende middelen , om eene opening te maa-

ken (*).

(D ]\Tet regc geeft onze fchrijver aan het fiiijdend werk-

tuig den voorrang boven de bijtende middelen; doch irt

zoimnige gevallen
,
wanneer namelijk de lijder- voor hec

fuijdend werktuig cenige vrees betoont of bij kinderen, die

'gedurende de operatie niet (lil houden, kan men de bijten-

de middelen gebruiken. De bijtende, middelen brengen ia

toog niet geheel week geworden ettergezwellen ook iet toe

tot geneezing en bevorderen door derzelver prikkeling de

ettering. Men bedient zig van de bijtende middelen op de

volgende wijze: eene plaaster, in welker midden men eene

opening gefneden heeft, kleeft 'men op het beledigde deel,

legt dan in de opening gekneusd'en en vogtiggemaakten hel-

fchen (leen ,
bij den welken men een weinig henifap \opinm\

kan mengen, om de pijn te verminderen , en hierover legt

men nog eene plaaster,^ ren einde het bijtende middel ct

op blijve liggen. Naar dat de opperhuid van het etterge-

zw'el dikker of ditnner is ,
laat men het er meer of minder

uuren op liggen. Bij het afneemen van de plaasters vloeit

in de meeste gevallen de etter er tevens uit , of men moet
de opgekoraen korst er afdoen. In groote etterverzamelin-

gen beveelt de heer bell (” Ahhand. von den Gefchtviiren

and deren Behandlung, a. d. E. Leipzig ïr7P.
den toegang dar lugc te beletten , een hairfnoer aan , het

welk men van boven naar beneden daaglijks meer aftrekt

^ welks diaad men allengs vermindert. L.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

ds caflratie.

T
_|n de operatie van eene liesbreuk vind men
zomwijlen

, dat de bal \jtistiQuIus'] knoesta^([ig',
vol ettergezwellen en verllorven is

, zo dat de
Heelmeester zig genoodzaakt ziet , denzelven
weg te neemen ; en deze operatie noemt men de
castratie.

Zomiijds gefchied het castreeren , zonder dat
eene waare breuk plaats heeft

, en dan doet men
het , om eenen knoestagtigen bal weg te neemen,
gelijk in eene zaad" en vleeschbreuk.

^

Als het knoesfgezwel van de zaaddreng zig tot
binnen den buikring iiitllrekt , moer men" zig
wagten , daar eenen band aan te leggen

, het
welk gevvislijk eene ontfleking zou veroorzaaken,
die zig in het bekken zou kunnen veripreiden en
met de verderving of eene etterverzameling ein-
digen , waar van de dood des lijders het gevolg
zou zijn

, gelijk ik dergelijke gevallen gezien
heb.

In geval van eenen kankeragtigen bal en eene
knoestagtige zaaddreng tot binnen den buikring

,

zo dat het kankeragtig vergift zig er aan mede-
deelt , is het kwaad ongeneeslijk

, door dien het
in dit geval niet mogelijk is

, om al de deden
van de zaaddreng,die door dit vergift aangetast
zijn, wegteneemen, en het terug gebleven deeï
van dezelve kankeragtig zou kunnen worden en
iü het bekken een gezwel veroorzaaken

, het welk
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van de zaadÜreng tot de overige deelen overflaan

cn voor den lijder dodelijk zijn zon (*).

Maar
, als men verzekerd is , dat de zaad-

ftreng, voor dat dezelve nog door den buikring

opwaard Hijgt , niet door dit vergift aangetast is

,

dan kan men hoop hebben, dat zij niet kanker-

agtig zal uitfpatten, en men kan de operatie met

goed gevolg onderneeraen , ook zal men cene

goede genezing zien volgen.

De hoofdzaak in deze operatie is het ftelpeh

van het bloed uit de zaadflagader. De onder-

fchepping van de zaadltreng is hier het zekerste

middel , om de bloedvloeijing te Hremmen , eg-

ter moet men zorg draagen , dat men ze niet te

vast maake , wijl men anders te vreezen heeft

,

toevallen te veroorzaaken , welken de gewoone
gevolgen van eene te vaste onderfchepping in de
gemelde deelen zijn. De eikenzwam , de tondel-

zwam ,
het gefchaafd plnkzel en eene twaalf ,

agtien of vier en twintig uuren aanhoudende zag-

te drukking der hand zijn gemeenlijk genoegzaam „

om de bloedvloeijing te ftillen : maar zekerheids-

halve moet men de zaadflreng met den blooten

heelkundigen knoop onderlcheppen , de onder-

fchepping niet te fterk toetrekken , alleenlijk be-

letten, dat het bloed niet kan uitvloeijen en flegts

den mond der llagader zamen drukken , om der-

zelver wanden aan elkander te brengen , zo dat

zij te zamen kleeven en zig vereenigen kunnen,

De geringe zwelling , welke boven de onderfchep-

(*) Ot>usculis de Mr. moranü deuxiane partie y (
171-
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ping na dit ligt toetrekken volgt, fluit de vaten eti

belet het iiitvloeijen.

Om deze onderfchepping naar behoren tc

maaken, vat ik met eene naald, in dewelke twee
gewaschte draaden zijn een weinig van het
celleweefzel der zaadflreng, maak met deneenen
draad eenen heelkundigen knoop en trek dien
zagtlijk en matig toe, en hier op leg ik nog ee-

nen enkelen knoop met eenen Erik ; den anderen
draad knoop ik in het geheel niet, egter leg ik

dien zo , dat in geval de flagader bloed mogt uit-

laaien, ik aanitonds de onderfchepping kan on*

dernecmen.
Om eenen knoestagiigen bal weg te neemen

moet men eerst eene incifie maaken, zo als men
die in de operatie van eene breuk maakt

, wan-
neer men den breukzak ontbloot, en wcl zo, dat
het gezwel van den bal ontftaan , in deszelf's ge-
heelen omtrek

,
gelijk ook de zaadflreng geheel

ontbloot en zigtbaar worden. Een wél ervaren
Heelmeester , die de deelen kent , welken hij

fnijd ,
en zig in de ontleedkunde en in het ope-

reeren oefent, zal nooit verlegen zijn, wanneer
hij eenen knoestagtigen bal moet wegneemen. Het
komt er voornaamlijk op aan, dat men hem wél
ontbloot en hem zo wel, als de zaadflreng, van
de plaatzen, daar zij zouden kunnen vast zijn ,

vooral daar , waar men de onderfchepping wil

doen ,
dat is , daar de zaadflreng onbefchadigd

() Elke van deze draaden moet uit twee zamenge-
voegde draaden beflaan en te deeg gewascht worden *
ïo dat elke eeu klein koordje verbeeld. L.
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is, afzondert; hier moet nu de onderfchepping
gefchieden, het koordje matig toegetrokken , d"e

zaadllreng omtrent een vinger breed beneden den
band afg-eliieden en de bal weggenomen worden.
Alleenlijk moet men agrgeeven, dat mendefnede
fchuin' maake, en de zaadlkeng moet men zo
lang laaten, als mogelijk is. Daarna legt 'men
op de einden van de afgelheden zaadftreng een
ftukje geprepareerde eikenzwam of tondelzwam ,

vult de wond met zagt gefchaafd plukzel op ,

waar over men eene wiek ruiiw plukzel en eeni-

ge compresfen aanlegt; dit alles maakt men vast

met eenen vereenigenden band of eenen draag-
band. Dit verband moet niet voor den tweeden,
derden of vierden dag, of wanneer het plukzel
zig van zelve zonder veel trekken la?t losmaa-
ken, afgenomen worden, ten minsten is het niet
noodzaakhjk, bet eerder af te neemen. De regel,
welken wij omtrent het. afneemen van het eerste

verband bij het wegneemen van een beursgezwe!
aan de knie of van eene borstkanker, in het vijfde

hoofdduk , voorgefchreven hebben
, moet hier

insgelijks in agt genomen worden. De tweede-
reis moet het verband alleenlijk met droog pluk-
ael [ met agterlaating der zwam ] gemaakt wor-
den , zo als ik het in een geopend ettergezwel

,

in het zesde hoofdftuk , voorgefchreven heb.
Indien er verrotting plaats had, zou ik het wa-
ter van GOULARD boven alle zalven en diges-

liven kiezen (z).

(z) [Het waror van Goulard is onder den naSm van
Eau vegeto minerale bekend , en word bereid door één
lepel vül alcrekzel vau goudglit, Saturni, twéé Ie-
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Om alle vrees vóór eenen bloedvljed
, welke

bij deze operatie zeer dikwijls voorkomt, te ont-
wijken , pleeg ik in de meeste gevallen op de vol-
gende wijze te handelen : na c^at ik den bal en de
zaadftreng behoorlijk van het celleweefzel afge-
fcheiden en den draad matig toegetrokken heb

,

fnijd ik de zaaddreng niet door, maar wikkel den
bal in eene compres, leg hem in de lies van den
lijder op een klein kusfen van plukzel, maak hem
20 vast, dat hij geen Ipanning maakt en laat

hem hier vier en twintig, zes en dertig, of agc

en veertig iiuren lang rusten: alsdan onderzoek
ik de onderfchepping, leg, als het nodig is, ee-

nen tweeden draad aan en neem den ba^ met het

incifiemes weg. Schoon ik onderfchept heb

,

leg ik evenwel op de einden van de zaadftreng,
welke ik fchuin algefneden heb , een ftukje zwam
en daar op gefchaafd plukzel, vervolgens eene
behoorlijkehoevcelheid ruuw plukzel , compresfeii

e. z. V. Vreezende , dat het bloed uit de llagadef

mogt vloeijen, leg ik ook wel de hand op het
verband en laat mij door eenen helper aflosfen om
eene-zagte drukking gedurende vier of zes uuren
te maaken. Tegen den vijftienden of agttienden
dag fcheid zig de band, of, liever, het gedeelte'

van de zaadlireng, waar aan de band gelegd is j

én valt door eene verettering van zelve af. Het
ge-

pels vol brandewijn ^ Spir. vini, en één mengelen gemeen
water onder elkanderen gemengd. Dit middel kan , na maa-
te de omOandighedeu het vereifchen, verdapc of verfterkt wor-
den , door het water te vermeerderen of te verminderen.—

^

Wij kunnen rot deugd van dit middel zeggen, dat het ontj

dikwerf in uitwendige ontfteekingen, kneuzingen en ver-
Sweeringen van veel dienst geweest is. ]
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g;ébeurt dikwijls, dat het onderfchepte deel, wan-

neer men de onderichepping zeer matig toetrekt,

zig niet icheid. Bij het wegneemen van eene

zeer groote vleeschbreuk, welke ik op deze wij-

ze opereerde , kwam eene behoorlijke verette-

ring, ik llieed den band den twaalfden dag af en

er kwam geen bloed , en de wond was nog voor

den denigden dag volkomen gefloten ,
zonder

dat een deel van de onderfchepte zaadflreng af-

gevallen was. De lijder kreeg geen toevallen ,
en

werd zelfs niet eens eene koorts gewaar. Hij ont-

ving dagelijks gezelfchap, en den veertigflen dag na

de operatie kon hij reeds in den tuin gaan wandelen.

Indien het mogelijk was , zou het zeker beter

zijn , wanneer men , g'elijk A. petit in zijne

lesfen leerde , bij de onderfchepping enkel de

llagader kon vatten: maar de proeven die wij

^genomen hebben, hebben ons geleerd, dat het

niet mogelijkis, deze affchqiilihg der vaten met
behoorlijke zorgvuldigheid te maaken

, zonder
door her trekken en uitfpannen hevige pijnen' ta

veroorzaaken. Daar het dus onmogelijk is, hon-

den wij het voor beter, de geheele zaadflreng te

omvatten en den band flegls matig toe te trekkend

De ondervinding heeft ons geleerd, en wij zoiif

den veele voorbeelden kunnen bijbrengen
, dat

deze wijze van opereeren van geen der toevallen

verzeld was, welken gemeenlijk het gevolg vaii

eene geweldige toetrekkiiig bij de onderfchepping

zijn (*).•

, (*) Men,heercvoorbee!iten, datinen op her onderrehep-
pen van de zaaJdrcng eene kramp zig,iu het ganfehe lichaam
«T inzonderheiu ia de kaak zag verfprcidcii. Men heeft



66 KORTE BESOMOUVVING der

Ik heb gezegd , dat men de onderfchcpping
moet doen, daar de zaaddreng gezond en onbc-
Jedigd is. Doch bij aldien dezelv^e, nevens den
bal tot aan den biiikring knoestagtig mogt zijn

,

zodat er geen ééne gezonde plaats overblijft , daar
men een band kan aanleggen

,
mag men ze,gelijk ik

reeds gezegd heb, in het geheel niet onderfeheppen

(*}. In dit gevallchelt men de zaadltreng uit het

celleweefzel los en neemt den bal weg, gelijk wij

het reeds gezegd hebben, vat het einde van de

«gter veel meer operatlen gedaan, in-de\vell:e de onderbin-
ding van de zaadfireng geen van deze toevallen ten gevolg
had. Met komt veel aan op het geweld , waar mede men
de zaadftreng toetrekt en de fpanning, die men daar door
veroorzaakt. Pott fnijd in deze operatie den balzak van
den buikring tot onder aan den balzak open , fcheid alsdan

de flagader van de andere vaten af, en onderfchept ze;
vervolgens fnijd hij de zaadflreng onder het ligatuur af en
fcheid eerst ten laatften den bal van het celleweefzel des
balzaks. Zie 77>e Cbirurgical IVorch of Percivai.t, fott.
Vol. II. p. 484. Londen., ^ 779 > Lf- bran- raad hetzelfde

aan. Theden legt alleenlijk een weinig lorkenzwam op de
flagader. Men kan hier over meer vinden in olof akrels
ebirurgifebe Vorfallen y I. B, S. 443. L. [De oordeelkun-
dige Sharp is indteftuk ook zeer nauwkeurig ; ’s mans be-
handeling komt met die van Pott vrij wel overeen, en
de wijze van werking dezer twee groote Heelmeesters ver-

dient hier in , ten flerkfle aangeprezen te worden. Zie
ook ]. Z. Platner Handl. tolde Chirurgie ,d. 1. bl, 80.3

(*) Men heeft zomtijds , wanneer de zaadflreng tot aan
den buikring knoestagtig was, den buikring geopend en
de onderfchepping boven den buikring gedaan ; doch ge-
meenlijk kwam er eene ontfleking deringevvanden bijen de
lijder ftierf. Een gemeene misflagis, dat men de operatie
gemeenlijk te laat onderneemt, wanneer naamlijk de ver-
Iiiude bal reeds begint pijnlijk te worden, h.
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gaadEren,^' , die men zo lang laat als mógelijk is:,

met den duim en voorsten vinger ,
drukt ze ge-

noegzaam om het uitvloeijen van het bloed te be-

letten, buigt ze een weinig om en houd ze, of

laat ze door eenige helpers, die elkander allos-

fen, vier en twintig uuren lang zamen drukken*

Op dit einde legt men een Eukje eiken zwam ,

welk men met den vinger daar op vast houd-

Vier-en twintig uuren zijn gemeenlijk een genoeg"

zaametijd, waarin eene flagader kan vergroeijen

en de uitvloeijing van het bloed beletten, gelijk

ik dit in verfcheiden gevallen gezien en bevestigd

gevonden heb.

De dodelijke toevallen, welken gemeenlijk op
deze operatie volgen , hangen vöornaamlijk af

van de vaste zamentrekking der zaadftieng (*).

^'^en moet derhalven den fhik van deze ondei-

febepping (leges matig toetrekken , in plaats van
het vast toehaaleii, het welk zeer- veele fchrijvers

naar hunne mening zeer aanbeveelen en veele oe-

fenende Heelmeesters in gebruik brengen , de ei-

ken zwam enz. opleggen, welke men door eene

zagte drukking der hand gedurende eenen bepaal-

den tijd
,

gelijk wij boven gezegd hebben ,
daar

op hoüd. De opperheelmeester Van 'een groQt

huspitaal zeide mij, dat van veertien perfoonen,

aan dewelken hij >de castratie had ondernomen ,

twaalf overleden waren, dat eeniglijk het al te

fterk toetrekken van den band , waar aan hij zó
zéér was gewend geweest, oorzaak van dezen

ongelukkigen uitdag was : want zeden dat hij
f

t
' ^ J .. i '

,

'
t

*
*

.

'

.
^

C*) Opuicski de Chirurgie de Mr, INIorand
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den band maar matig had toegehaald, was nie-

mand van de geenen, die hij geop^^reerd had ,

meer door de gevaarlijke toevallen aangetast. A.
PETiT verzekerde mij, dat hij zeer veelen ,

die

de operatie ondergaan hadden , aan de te llerke

.onderfchepping had zien derven. VV’^aarom wil

men dus
,
daar er io veele voorbeelden zijn , wan?-

neer men middelen heeft, om het bloed te Hel-

pen, zonder kwaade toevallen te vreezen , aan

•dezen den voorrang niet geeven (*)?

De vleesch- en zaadbreuken, welken gemeen-

lijk tot de castratie aanleiding geeven , zijn dik-

wijls met de waterbreuk gepaard. Het gebeurt

menigmaal , dat de oefenende Heelmeesters de
waterbreuk met de vleeschbreuk vervvisfelen en
.eerst na bet openen van den zak hunne dwaling

zien (aa'). Als men den zak der waterbreuk

geheel in zijnen ganfchen omtrek geopend heeft

cn den bal knoestagtig bevind, gaat men tot de

In het algemeen geloof ilc , dat de zaadflagader

wegens eene bloedftorting niet zo zeer te vreezen is. L.

(t7a) [Wanneer de Balzak door het water aaninerklijk

uitgezet en gefpannen is
, is het zeer moeijelijk

, ja veelal

ónmogelijk , den bal te kunnen voelen ; en daar door kan het
zorawijlen gebeuren, dat wanneer de zak van hot water
ontlast is, men als dan nog den bal zonder vervvagting kan
ontaart vinden.—— Het gebeurde onlangs hier ter (lede,

dat een beroemd Heelmeester den zak opende
, in verwag-

ling dat de bal ontaart was, doch de opening gemaakt
zijnde, vond men den bal in eene gezonde hoedanigheid,
maar den geheelen binnen omtrek van het celleweefzel des
zaks op eene verbaazende wijze geindureerd en ontaart

:

dit dage men door vernielende en wegknagende middelen
te verbeteren , dan de dood des lijdei-s maakte er fpoedig
een einde van,]
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castratie over
; maar als dezelve onbeledigd is ,

laat men hem genist liggen en verbind de wond
volgens gewoonte, gelijk wanneer men de castratie

gedaan heeft. Als men de eenvoudige water-

breuk volkomen wil heelen
,
moet men den zak

in zijnen gelieelen omtrek open fnijden ; want de

enkele doorboring belooft alleenlijk eene palliative

of fchijnbaare heeling. Morand raad , den hel-

fchen Heen aan de ballen te brengen , en zegt , dat

dit veel zekerer zij, dan debloote infnede, voor-

naamlijk in eene waterbreuk van gewoone groot-

te C).

AGTSTE HOOFDSTUK.

de operatie der Pbimo/ts en Paraphimofis,

De Phimofis is aangeboren of toevallig. Als

het hoofd der roede wegens de te nauwe opening

der voorhuid niet kan ontbloot worden, noemt
men dit ongemak eene aa7igehoren Phimofis. Om
dit te opereeren ,

moet men eene met eene fleuf

voorziene fonde tusichen de voorhuid en het hoofd

der roede inbrengen , het vel der voorhuid over de
fonde uitfpannen ,de punt van een indfiemes lang-

zaam in de fleuf fluuren en de voorhuid aan de

zijde open fnijden. De wond geneest even als

alle eenvoudige wonden
, en men kan zig tot de-

() Oputculei de Chirurgie de Mr. Morand
, deuxieme

fartie. p. 180.

E 3
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ze operatie ook van eeiie we'1 aangezette fchaar

bedienen (*).

Men vind zomvvijlen kinderen, bij dewelken
de voorhuid zig in eene kleide opening eindigt

,

welke met eenen kraakbeenigen ring omgeeven is

en de pis flegts in eenen kleinen dunnen llraal

door Iaat. Jn dit geval neemt men met het inci-

fiemes de kraakbeenige hardigheid weg , na dat

men de voorhuid op de fleuf der fonde doorge-

fneden heeft. Ik heb eens onder de voorhuid van

een vijfjaarig kind, het welk zulk een Phimohs

had ,
agttien fteentjes uitgenomen , welken zo

groot als linzen , glad en gepolijst hier ingefloten

waren en zig door het ophouden der pis hier ge-

vormd hadden.

Eene of meer kankeragtige pokkige zweeren

aan de binnenvlakte der voorhuid of om de kroon
van het roedenhoofd , veroorzaaken gemeenlijk

eene toevallige Phimofis. Om dat ongemak te

verdrijven en de zweeren bloot te maa'kcn, zo

dat men er bekwaame middelen kan opleggen,

moet men , even als in de aangeboren pliimo-

lis, de voorhuid ter zijde doorfnijden. Maar,

(*) Als de voorhuid zo nauw of inet zo veele pokjigtigo

vracten en uitwasfen bezet is, dat men er geene Tonde kan

onder brengen , moet men de buitenhuid
, welke gemeen,

lijk de voornaamste oorzaak der fpanning is , voorzigdg

doorfnijden; zomen befpeurt, dat de nauwte vermindert,

ïraa men de fonde altijd nog onder de voorhuid brengen en

<le operatie volvoeren zo als onze fchrijver die voorfchrijft

;

3naar in het tegengetlelde geval moet men de geheele voor-

huid allengs tot op het roedenhoofd doorfnijden. ZieTr/?/-

jfé de% Operatiom de Chirurgie par bertranui traduit dc
VItalien par soLiER DE la ro.millais. Parh , 1765. 8"^,

h.
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als er harde of eeluigtige deelon zijn, moet men

ze met hot incifiemos vvegneemen.

Een volwaslèii pcribon, die eene aangeboren

Phimolis heeft en ,
het roedenhoofd willende

ontbloten ,
de voorhuid geheel over hetzelve,

terug trekt ,
kan dezelve niet ten eersten weer

voorwaard trekken ,
om het roedenhoofd te be-

dekken; de al te nauwe opening der voorhuid

knelt ,
als zij over het roedenhoofd gebragt is ,

het roedenhoofd ,
zo dat er ras eene ontlleking

ontftaat ,
welke , in dien men deze gefpanneii

plooi niet doorfnijd ,
met eene verderving ein-

digt. En dit is het geen men Paraphimofis [ve-

nuskroon] noemt.
^ i -j -

De operatie bedaat daar in, dat men de huid,

die het roedenhoofd knelt, op de regte of op de

linke zijde doorfnijd , om de knelling weg te nee-

men en de toevallen voor te komen. Om nu de

voorhuid gemakiijk over het roedenhoofd te rug

te brengen ,
zonder het roedenhoofd of deszelfs

kroon te kwetzen, brengt men voorzigtiglijk een

klein geknopt incifiemes onder de gefpannen plooi

der voorhuid ,
welks fnede men naar de zijde tegen

de plooi rigt. Indien de deelen zo gezwollen wa-

ren en de knelling reeds zo ver gekomen was , dat

men met geen mogelijkheid het geknopt incifiemes

onder de voorhuid kon brengen, zou men nioe*

ten tragten het einde van eene fleuffonde er in te

brengen ,
en op deze het incifiemes befiuuren.

In geval dit ook onmogelijk was , zou men op

de gefpannen plooi eene infnede met het incifie-

mes moeten raaaken, doch wdl zorg draagen,dat

men de kroon niet beledige (*).

() Ook is het kwetzen van het fponsagtig lichaam zeer

E 4
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Voor dat men tot de operatie overtrant, moet
men de middelen gebruiken, welken de kunst tut
het weekmaaken der deelen voorfclirijft, als her-
haald aderlaaten , weekmaakende en verzagtende
pappen, baden der roede in melk, afkookzel van
maluwe enz.

Er kunnen kwaadaartige
.
pokkige zweeren

,

welken aan de binnenvlakte der voorhuid of aan
de kroon van het roedenhoofd zitten, met de
Paraphimofis gepaard gaan, en dit is eene reden
te meer om de operatie te doen, ten einde de toe-
vallen wegteneemen

, de zweeren te ontblooten en
de behoorlijke middelen aantewenden

MEQENDE HOOFDSTUK,

doorèoring.^

De doorboring gefchied met het lancet ofmet
den troicar

, om water of een vogr , in eene
holligheid of in een enkel deel verzameld, te

te vreezen. ‘Andre’ drukt het roeJenboofd ftegts een
weintg zameii en trekt aanflonds de voorhuid daar over. L.

(hh) [De vernauwing, zo wel als de opdroo-
ping der voorhuid, Parapbymojis

^

kunnen uit eene fpoedig
aangebragte venerifche ontfteeking haaren oorfprong nee-
men , en vereiCchen in een dusdanig geval ( byiten drin-
gende omdandigheden ) zeldzaam de operatie. Eene ader-
laating, inwendige verkoelende middelen, de Gomkwik,
en uiterlijk een bad of ftoovinguic deMercuriaaleraeIk,of
uit de ontbinding der opgeheven bijtende kwik , mtrc. fubb.

, in water , zal gemeenlijk genoeg zijn om dezs tofi-

vallmi te herftellen. ]



HEELKUNDIGE OPERATIEN. n
ontlasten. Om het water uit den buik van een

waterzugtig niensch af te tappen , bedient men
zig liefst van een troicar, en dan noemt men de-

ze operatie Paraccuthejis. De lijder moet op ee-

nen iloel zitten, en te weerzijde moet een helper

ftaan, om den buik aan beide zijden zamen te

drukken, op dat het deel, het welk men door-

boren wil, meer gefpannen zij ^
eindelijk moet

men in agt neemen, dat de punt van den troicar

de binnendeelen niet kwetze
,

gelijk het eenen

Heelmeester gebeurde , van denwelken de heer

horand C*) verhaalt. De Heelmeester plaatst

zig op eenen Iloel over den lijder, voorziet zig

van eenen troicar, die in eene pijp of buis zit,

en welken hij in olie moet dopen ; dan floot hij

denzelven op eens in den buik , trekt hem uit de

pijp (cc), en het water, 'het welk men in eenig

var ontvangt, loopt af. Als de lijder niet in flaat

is, te zitten, laat men hem op de zijde, daar

jnen de doorboring wil doen , op den kant van

het bed liggen enden buik door eene matige druk-

king fpannen, het welk- een helper verrigt. Naar

dat het water meer' of minder llerk afloopt , moe-

ten de helpers den huik op zijde Eerker of zagter

drukken, ten 'einde het water door de pijp te drij-

ven en deszelfs uitvloeijing te bevorderen (cA/).

(*) Opuseuks de Chirurgie, Tom II. p. 179.

{cc) [Wanneer men den iroicar uit zijne buis wegneemt,
moet men met de linke hand de buis vatten en onderfleu-

nen; anderzins zoude dezelve ligtelijk, zo door het uit-

trekken van den troicar, als door het aanperzend water,

uit de opening geraaken , en aan den Heelmeester nieuwe
moeite en den lijder pijn veroorzaaken.]

(Jd) [ Oin de uitvloeijing van het water te bevorderen

E 5
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Indien liet mogt opfloppen , brengt men eene ge-
Jtnopte fonde in de pijp, om de deelen,diezom-
tijds de opening bezetten

, terug te ftooten. Zo
dra het water ophoud met loopen, neemt men er
de pijp uit, en om dit met minder pijn te doen,
legt men de linke hand op den buik , dat de pijp

tuslchen de twee voorste vingers doorgaat
, en de

hand tegen den buik drukkende , trekt men dezel-

ve met de regte hand daar uit.

De plaats, die men tot het doen van deze door-
boring moet verkiezen, is juist het middenpunt
der lijn , die van den navel tot dc voorste kam
van het darmbeen , het zij aan de linke of aan
de regte zijde, kan getrokken worden. Zomtijds
is men genoodzaakt, de doorboring op cenige
plaats van den omtrek des onderlijfs te maaken ,

waar men duidelijk debeweeging van eenige vloei-

baarheid befpeurt, als bij voorbeeld, in eene zak-
waterzugt, daar men zom wijlen twee, ja zelfs drie

doorboringen op verfcheiden plaatzen moet doen,
om de onderfcheiden met vogten gevulde zakken
te ontledigen (*).

'lot het verband na de aftapping van het water
behoren eenige compresfen, een lijfband en een
fchouderband.

en tevens te verhoeden dat de lijder zo ligt niet flaauw
worde, neemt men eenen langen op twee hoofden opge-
rolden breeden zwagtel , welks midden van agteren boven
de lendenen word aangelegd, zo dat de rollen van voren
elkanderen verwisfelen kunnen; en na maate het water ont-

last, word toegehaald. Die gefchied zo lang tot dat 'de
geheele buik van boven tot onderen bewonden is.

Anderen neemeti hier toe een fervet
,

welke zij van lijd

tot tijd meer toehaaien.]

OpumUi de chirurgie
^ Par:, II. p. 213.
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Als (.leze operatie fi;edaan word, zo als ik ze

bcfchreven heb , is dezelve op geencrlei wijze

gevaarlijk of aan kwaade gevolgen onderhevig.

Wanneer veele vvarerzugtige lijders , bij dewel-

ken her warer zig in de holte des buiks uirge-

florc hecfr, her gunstig gevolg niet ondervinden,

dar zij cr zig van beloofd hadden, is her gemeen-

lijk, wijl zij dezelve te lang hebben uitgefield en

te laat doen ondernecmen. Zodra men befpeurt,

dat het water zig uitgeflort heeft, fla ik de para-

penthefis voor, en veele wateiziigtigen , die mij-

nen raad volgden, zijn geneezen :
gelijk ik ver-

fcheiden voorbeelden daar van zoti kunnen bij-

brengen (ce').

L'^'i kunnen bij deze gelesenbeid niet afzijn, aan

alle jonite Heelmeesters de voortrelFelijke fpreuk : de ziekte

wel gekend , is half geneezen , te herinneren , en bij ge-

volg nimmer eene operatie te onderneemen , voor dat aan

hun het gebrek en de noodzaaklijkheid derzelve blijkbaar

is. Ren ongelukkig gevolg , door dir te verzuimen,

hebben wij aan een beiaard man gezien, bijwel,ke de ver-

popping en ophooping van het darmkanaal voor een

buikvvaterzugt wierd aangezien en behandeld. De Heel-

meester Pelde op aapraaden van den Geneesheer .... de

operatie in het werk. Dan wat was het gevolg? de troi-

car, die met veel moeite en pijn inde holte van den buik

wierd ingebragt, gaf door zijne buis geen water uit; men
onderzogt met een Stilet naar de oorzaak , en men vond
voor deszclfs punt een gefpannen vliesagtig lichaam, dit

dajtmen een bijzondere zak der wateizngc te zijn , dan
de"Weelmeester wasegter zo voorzigtig, dezen niette ope-

nen, en Paakte dit vrugtelooze werk. Het darmge-

Pel gangreiieerde, en na weinige dagen ontlastten zig de

excrementen door den Poelgang in zo eene verbaazende

hoeveelheid ,
dat wel dra de opgezette en gefpannen buik

weg zonk , en de lijder fpoedig iu de eeuwigheid over-

]
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Men pleegt de doorboring met een troicar ook
in eene waterbreuk van eenen aanmerklijken om-
trek te onderneemen ; maar, als het gezwel klein
is, bedient men zig liever van een lancet. Deze
doorboring fcliijnt gemeenlijk het ongemak flegts

voor cenigen tijd vvegteneemen ; doch om het
volkomen tegeneezen, is het beter, naar aanlei-

ding van MORAND, helfchen (leen op het gezwel
te leggen (*;.

(*) Behalven den troicar, het lancet en het bijtmiddel

,

welk de heer el.«r voornaamlijk aanbeval en gebruikte , zie
yfn esfai on the Cure of the Hydrocele of the tunica vagina*
hs testis hy josf.pu ewe, Lond, i7~o. , en olof aicrels
chirurg, vorfdile B. S. 443., bedient pott zig tot de
oorfpronklijke geneezing der waterbreuk van een halr-
fnoer. Zie The chirurgical works of percivall pott.
lil. Lond. 1779, 8. p. I. , en richters chirurg. Bibliot,

1.7). 4. Stuck. S. 22. ScHiMucttEi/ genas eenige water-
breuken van het fchcedevlies door de doorboring en door
de kort daar op ondernomen fnede. Zie Chirurg. JTabr*
nehwuvgen , II. 7h. Berlin., 1778, S. 310. Ik heb vol-
gens de wijze van else en ook volgens die van pott
waterbreuken van het fcheedevlies der ballen zien genee-
zen , egter zoude ik die , daar men het ongemak door de
fnede onderneemt te geneezen, boven dezelve verkiezen.
De elastteke troicar, door den heer ajndre’ onlangs voor-
geflagen, verdient niet veel gebruikt te worden. Zie ylc-
count ofan elaftic trochar For tapping the Hydrocele or
watery rupture by John Andre’, Lond. 1781.8. The-
DEN maakt onder aan het gezwel eene opening en üeekt
tnsfehen de ballen en de fcheede eene zagte wiek.^^ie
JVeue Benierkungen und Erfabrungen zur Bereicberui^mer
fVundarzenei)kunst. II. Th. Berlin 1782. 8**. L.

[DeEngelfche Heelmeester vaux geeft verfcheide proeven
op , w^elke hij met de Seton van Pott en het brandmiddel
van ELSE gezien en zelve gedaan heeft; doch in allen be-
h,aaide het laatfte, zo om de minder verwekte [pijn, on^-
fteeking , koorts e. z. v. als wel om “^deszelfs fpoediger en
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Het gebeurt zomivijlen, dat het water van ee-

nen waterzugtigen den weg neemt, dien anders

de darmen in breuken pleegen te neeraen, zig in

den balzak verzamelt en eene waterbreuk vormt.

(*) In zulk een geval maakte ik de doorboring

en tapte agt pinten water uit liet onderlijf, het

welk door den buikring afliep; want de lijder had

eene breuk gehad, welke ingebragt was, en ze-

dert dat hij waterzugtig was, niet meer uitging.

JMen ka/i de doorboring met den troicar ook m
de borstwaterzugt doen. De plaats, daar men
de doorboring moet doen

, moet dezelfde zijuj

welke men bij de operatie der etterborst verkiest^

van dewelke ik hierna zal fpreeken.

Men maakt ook van de doorboring met den

troicar gebruik in de pisblaas , wanneer het iri

geval van het ophouden des waters niet mogelijk

zekerder geneezing, de voorkeur. In the works of elsr

publiif. bij G . VAUX. 1782. p. 92. vinden wij eene waar*

neeming van eencn lijder , bij wien Pótt de, waterbreuk

door de Seton herftelde , doch het toeval kperde wel dra

weder, en de lijder nam zijne toevliigt tot den heer else.,

die door bet brandmiddel dezen lijder gemaklijk en volko-

men genas. Dit middel van den heer f.ese beOaat uit een

mengfel of pap, zamengelfeid van Zeepfeders-loog, Heul-

fap en levende kalk. Zie hier verder over het agijle deel

der Geneeik. Biblioth. van den Floogleeraar Sandifort. De
wijze van den heer Tiieden, betreklijk dit onderwerp, ge-
lüoven wij, behoudens de agiing, die wij voor dien be-
roemden Duitfehen hcelarts hebben, dat meer in eeu toe-

vallig geluk, dan wel op wdsfe gronden haaren (leun heeft.

Dan in alle deze gebreken moet de aart vaii het ge-
brek, gepaard met eene bedaarde oordeelkunde, de keu-

ze , om de operatie op de eene of andere wijze tc vertig-

len, den Heelmeester leiden.]

(fj Gpuüulei de Chirurgie
^
Part, II. p, 180,
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is, de Tonde in te brengen. Hier van zal ik m
het twaalfde hooTdiluk; afzonderlijk Iprceken.

TIENDE HOOFDSTUK.

de fistels aan den Aars i^ff).

2ijn tweeërlei wijzen om de fistel aan den
aars te opereeren. De eerste wijze is, dat men
door de uitwendige opening der listeleenen hom*

(/*) volkomen onvolkomen. Volkomen
zegt men , wanneer de opening zo wel in den omtrelc van
den aars als binnen den regten darm Qinleflirum reüum')
gevonden W'ord; onvolkomen is zij van tweeërlei aart, als on-
volkomen met eene inwendige opening, die ^leen in den
darm uitkomt, en ouvolkoaien met eene uitwendige ope-
üing ('P de eene of andere zijde van den aars, zonder ge-
meenfdiap met den regten darm te oefenen. Het is

hier de plaats niet , oni over de oorzaaken e. z. v. dezer
pijpzweeren te fpreeken, de werken der meeste Heelkun-
digen geeven hier geooegzaame kenmerken van op. Dan
tot gemak van min belezenen , zal ik de korte, docli klaare

en vollotlige befchrijving der tekenen dezer onderfcheiden
fistels van den heer D. van Gesscher overneemen. „ De
„ eerste wordt gekend

, zegt hij
,
aan den doorgang van

,, het Tentijzer, of van eenig ingefpooten Vogt tot in de

„ holte des Endeldarms, en de ontlasting van drekftofdoor

„ de uiterlijke opening der f*ijpzweer. De tweede
, aan

„ eene ontlasting van etter door den Endeldarm, gevoegd

„ bij eene roode vlak, verharding, of ettergezwel in eenig

,,
gedeelte van den omtrek des aars. De laatlle, aan het

„ doorgaan van het Tentijzer tot aan de buitenste opper-

„ vlakte des Endeldarms, en bet nier uitwerpen vaneenige

„ drekflof door de opening der Pijpzweer ”. Hedend.al
^emeene oefenende Heelkunde, deel I. §. 3p^. ]
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I

pen, gcknopten en wél gegloeiden draad, welke

flap en buigzaam is, in brengr; en tevens den
voorsten vinver der rp^ter oF linker hand in den
aars lleekt en het einde van den draad door de

opening voert , welke inwendig in den darm

(gg).
Zo dra het einde van den draad aan den vin-

ger floot
,
welke in den aars is , is rnen verzekerd

,

dat deze door de inwendige opening der fistel

gegaan is; men floot dien derbah/en metdehand

,

waar mede men hem houd , verder door, zo dac

men hem met den vinger, die in den aars is, ge-

maklijk ombuigen en met zijn einde er uithaalen

kan. Nu floot men den draad zo ver voord, dac

hij met zijn einde uit den aars komt, voegt daar

op de beide einden zamen, vat ze met de linke

hand, trekt ze een weinig naar zig, en fiiijd mee
een inciflemes, dat cene bolle fnede heeft , alles

weg, wat zig tusichen de iuts van den draad be*

vind ,
ja zelfs een weinig van den darm , welke

boven de inwendige opening der fistel is , door
welke de draad ging; men fnijd zelfs tot in het

vleeschig deel van den aars-, zo dat men eene klei-

ne infhede maakt in de gedaante van eene groeve ,

die ter afvloeijing beflemd is. Als er harde of
eeltagtige deelen zijn , neemt men die insgelijks

weg. De wond vult men dan met zagt plukzel,

•

[ On^e febrijver veronderftelt hier en veelal door-
gaans in dit lloofdrtuk eene volkomen aarsfiste! te behande-
len. Dan indien dit zo niet was , en de opening wel bin-

nen, doch niet buiten gevonden wierd , moet men op de meest
tekenende plaats met het lancet eene opening manken, ert

dus de onvolkomen alvoorens in een volkomen fistel ver-

ac deren, ]
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en eenige compresfen en het T verband maaken
de toebereidzelen tot bet verband uit.

Het is niet altijd mogelijk , de inwendige ope-

ning te vinden , den draad door te haaien en do

luts te vormen ^ van dewelke ik gefproken heb.

In dit geval raaden zommige Heelmeesters aan ,

zig van eene puntige fonde te bedienen , met de-

welke zij den darm doorboren ter plaatze ,
- daar

dezelve het dunste en van zijn celleweefzel het

meest ontbloot is, het welk men met den vinger

ontdekt, die men in den aars brengt, en tegen

denvvelken men de punt der fonde lloot , daar de

darm het dunste is.

De zwarigheid, om met het einde der fonde de

opening te vinden , daar de darm zig met den fis-

telzak vereenigt , heeft eenige oefenende Heel-

meesters overreed, als of in dit geval de fistel in

liet geheel geen gemeenfchap met den darm had
en zij hebben uit dien hoofde zulk eene fistel ee-

ne zig inwendig eindige?uk genoemd ; doch de

ondervinding en waarneemingen hebben geleerd,

dat in eene waare darmfistel de darm altijd door-

boord moet zijn en dat de zwarigheid , om er

eenen draad in te brengen, alleenlijk van de wijze

dezer doorboring afhangt. Deze begint gemeen-

lijk in de binnenvlakte der darmen met eene klei-

ne opening, welke als het begin van den hals

eens tregters gevormd is , den aarsdarm langs des-

zelfs dikte doorboort en zig vervolgens eenige

lijnen in het celleweefzel verlengt en als in den

fistelzak zweeft. Ik heb deze tregtervormige

fistel ,
welke foubert voor mij waargenomen

heeft, in het lijk van iemand, die aan eene borst*

pnlleking overleden was, en eene darmfistel had,

vva'ttr-
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waarover hij mij om raad had gevraagd
,

waai'-'

genomen en onderzogt» Men kan derhalven
gemaklijk bevroeden, dat het moeilijk, ja zelfs

onmogelijk is, met het einde van den draad ,
wel-

ken men door de uitwendige opening der fistel

inbrengt, de kleine opening te vinden , welke de
tregtervormige fistel fluit, om den draad hierdoor

in den darm te trekken. Deze zwarigheid, ge*»

lijk FouBERT aanmerkt, heeft aanleiding gegee-

ven , om te gelooven , dat men geen door-

boorde plaats kon vinden, en dat de fistelzak in

het geheel geen gemeenfchap met den aarsdarm
had. Als men de opening

, welke uit den darm
in den fistelzak gaat, zonder veel moeite vind ,

komt zulks daar van , dat het celleweefzel , uic

het welk de tregtervormige loszwevende fistelzak

ontflond , door de verettering vernietigd is. Als
het gat, het welk men met de tonde moet maa-
ken, in het geval , waar van wij nu fpreeken »

boven de opening gemaakt is
,
zal men de fistel

kunnen geneezen ; maar , als het onder dezelve
gemaakt is, zal men de opening met de fnede van
het incifiemes niet kunnen wegneemen en de fis-

tel zal ook niet kunnen toeheelen. Wijl men nu
geen vasten regel heeft, volgens .welken men den
darm regt boven de opening kan doorboren , is

de volkomen geneezing der fistel , wanneer men
zig van deze wijze wil bedienen, len hoogste on-
zeker; want, als men de plaats niet weet, waar
de opening is, dan kan men het gat re hoog of
te diep, of ook op zijde maaken; ook heeft de
ondervinding zelve getoond, dat zo dikwijls men
den draad door het fistelgat van den darm heeft

^ebragt, de fistel volkomen geneezen is, en da£
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veeltijds fistels overgebleven zijn, wanneer men
den darm met de Ibnde doorboorde

, wijl men
waarfchijnlijk het gat boven of op zijde van de
opening gemaakt had. Het is derhalveneene we-
zenlijke zaak in deze operatie, den draad door
de opening te brengen , door dewelke de winden
€n vloeibaaie vuiligheden uirgaan , welken in den
fistelzak fchieten ; zonder dat kan men op geen

zekere geneezing der fistel ftaat maaken. Doch
wijl men het leven en de gezondheid dermenlchen
niet aan het bloot toeval mag onderwerpen , moet
men de wijze , volgens welke men , om de fistel

te geneezen , een gat door den daim boort
, ge-

heel verbannen,

Misfehien zullen er nog eenige Heelmeesters

gevonden worden , welken verzekeren, dat zij

op deze wijze veele fistels geneezen hebben. Ik

zou hun even zo veele gevallen kannen verhaa-

len, in dewelken ik, nog niet beter onderrigt zijn-

de, deze operatie, in dewelke men met defonde
den darm doorboort, met goed gevolg heb onder-

nomen; maar, fehoonik dit geluk gehad heb, zo
geloof ik egter, dat ik het altijd aan het blind ge^

val te danken heb gehad.

Doch , om djfn draad er te kunnen inbrengeo

en in den darm te voeren , moet men door her

uitwendig fistelgat infpuitingen met laauw water

maaken ,
ten einde de fistelzak zig uitzette en ver-

wijde , en deze infpuitingen moet men eenige da-

gen agter een herliaalen, en als men het nodig

oordeelt, op zommige dagen twee of driemaal.

Het fnel in den fistelpk gefpoten water
, wanneer

men , zo veel mogelijk , deszelfs uitvloeijing door

de plaats, daar het den minsten tegenftand vind^
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belet, poogt er uit te loopen; of, wij! meri liet

door de uitwendige opening of daar men het ein-

de der Ipruit ingezet beeft , niet laat uitloopen ,

moet de plaats, daar het den minsten tegeniland

vind i juist in den darm zijn j
daar het treg-

tervormig beweeglijk fistelëinde is. Die gebo-

gen en als door de daar op drukkende masla van

water zamen gerold tregcervormig einde, word

naar de plaats des darms,daar het zig opent, ge-

dreven, keert zig even als de vinger van eenen

handfehoen om en gaat in den darm ; als men ef

nu op nieuw water in Ipuit
,

fchiet het door en

komt in den aarsdarm uit. Men kan dan met

weinig’ moeite den draad door de naauwe tregter-

vormige fistel brengen, welke alsdan eene vrije

opening aanbied 5 die gemaklijk te vinden is.

* Om deze operatie behoorlijk te verrigten ,

moet men den lijder eene gevoeglijke houding

doen neemen. Zommige Heelmeesters leggen

hem op den voet van een bed ,
zo dat de voeten

op den grond komen
j
doch het lichaam op de

kusfens rust : anderen leggen hem op den kant van

het bed
,
op dezelfde wijze ,

als wanneer men ie-

mand eene klijfieer zet^ als de fistel aan deregtec

2ijde van den aars is, legt men den lijder op de

regter zijde, en als dezelve aan de linker zijde is,

legt men hem op de linker zijde. In deze laatste

houding moet de helper op het bed digt bij den

lijder knielen, met beide handen den bil des lij-

ders vatten en opiigten ,
ten einde de deelen vrij

te maaken en ze des te beter aan het oog van den

Heelmeester bloot re fiellen. Wanneer de fistel

ter zijde van het llaartbecn of omtrent den bil-

Baad is 5 legt men den lijder op den voet van hes
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bed 5 zo dat de voeten op den grond komen , docH

het ]ijf op het bed blijft liggen , en dan moeten

twee (helpers, de eene ter regter, de andere ter

linker zijde ,
de billen van een fperren. Deze

verfchillende houdingen kunnen naar de onder-

fcheiden gevallen haare voordeelen hebben en der-

zelver keus hangt van de bekwaamheid des Heel-

meesters af.

dommige Heelmeesters pleegen ook, na dat

zij het eerste verband gelige hebben ,
eene foorc

van wiek in de wond te brengen , welke zij nu

uit meer, dan uit minder lang plukzel vervaardi-

gen en op, eene geknopte fonde of eene tang, die

van eenen ring voorzien is , leggen , om dezelve

,

met digestief bekleed, des te gemaklijker in, den

aars te kunnen fteeken. De ondervinding heeft

mij geleerd , dat deze enkel uit naast elkan-

der liggende plnkzeldraaden zamengeileJde en

gemaakte wiek tegen het oogmerk is , waartoe

men ze in de wond brengt, en dat deze veel eer-

der heelt, wanneer men Üegts een weinig droog

plukzel daar op legt en een zagt dotje plukzel on-

der een
i
ge compresfen en het T verband vast-

maakt Al de volgende verbanden moeten

[Men is fotmijds verpligt den darm zeer hoog, ja

in deszelfs vleefchige gedeelte te doorfnijden ; hier bij kan

het ligt gebeuren, dat er eene meer dan gevvoone bloeding

volgt. In zo een geval bedient men zig van eenig bloed-

Itempend middel, waar meê de wieken beftrooidof vogtig

gemaakt worden: dan dit niet genoeg zijnde, maakt mea
gebruik van het voorfchrife van den heer Pouteau, name-

lijk, men neemt eene drOÓge fpons aan een Perken draad

vastgemaakt, en brengt dezelve boven de wond zo hoog op
in den aars als inogelijk is , vervolgens vult men de wond
gn den aars mee droog, doch zagt plukzel, ftijf op, dao
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op de zelfde wijze gemaakt worden ,
zonder dat

men zalf of digestief gebruikt.

De tweede wijze, om de fistel aan den aars te

opereeren , is die met de onderfchepping » welke

CELSUS en ambrosius Px\reus befchreven heb-

ben , doch FouBERT Op nieuw aanbevolen en

verbeterd heeft. Zij bellaat daarin , dat men ee-

nen looden draad door het uitwendige fistelgat en

van daar door het inwendige in den darm brengt,

uit den welken men hem door den aars uittrekt ;

men voegt daarop de beide einden zamen, draait

ze in een , trekt deze luts allengs door het om-

draaijen der draaden meer zamen en fnijd het

overtollige van den looden draad met eene

£'haar af:

Om den draad door te trekken ,
bedient men

zig van een zilveren fteeltje ,
het welk aan het

eene eind een knopje heefc en aan het andere een

oog van vier of vijf lijnen groot en zo wijd, dat

men er het eene eind van den looden draad door

kan haaien. Foubert noemt dit indrument zij-

nen lardeerpriem (^lardoire^. Om dezen looden

draad in dezen priem vast te maaken ,
is het ge-

noeg, dat men het oog van denzelven metklein-

geftoten lak vult en het einde aan de vlam van

eene kaershoud, zo dat het lakfmelt. Als het

gefmolten is , fleekt men het eind van den loo-

den draad in het oog van den priem en zo dra het

lak koud geworden is , is de draad zo vast daar

in ,
dat hij niet los zal gaan.

trekt men de fpons door middel van den draad terug, tet^

wijl men met de andere hand het plukzel fleunt; verzeke-

rende dat alles verder door genoegzame compresleu cii het

5T verband.] v
‘

^ 3
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Als men de fistel met de fonde onderzoekt,,om
te weeten, hoe dezelve gefield is, en haare ope-
tiing, welke den darm doorboort, niet kan vin-

den, moet men inlpuitingen maaken
,

gelijk ik

dit bij de eerste wijze heb voorgefchreven : want
jn deze wjjze van operecren is het volfirektnood-
zaaklijk, den looden draad door het inwendige
ifistelgat te brengen

, even-, zo als men in de eerste

wijze den draad er door trekt^ Naar maate de
luts , welke de iooden draad maakt ,

door de
verettering

, waar door de fieuf , in dewelke de-
zelve ligt, verteert, flapper word, hetwelk men
om de twee? drie of vier dagen duidelijk kan be-
Ipeuren , maakt, men dezq luts naauwer , door
den draad nog meer in een te draaijenj alleenlijk

moet men zig wagten , denzelven niet al te veel
zamen te draaijen , ten einde geen pijn te veroor-,

zaaken, op dewelke eene ontlleking zou kunnen
volgen. Indien het uitwendige fistelgat te ver
van den aars verwijderd ware , maakt men , om,
het afvallen van den looden draad des te gemak-
lijker te maaken en de fistel des te eerder te ge-
neezcn , eene kleine incifie van dit gat naar den
aars

,
ofmen ligt er veeleer de huid ter breedte van

een paar lijnen een weinig af, om den looden
^raad te leggen. Eene compres en. het T verban^
maaken het geheele verband uit.

Bij het verband moet men egter ook inzonder-,
heid op de zindelijkheid agt geeven, en de wond
bij eiken ftoelgang met eene fpons of eenen nat
gemaakten doek afwasfchen en behoorlijk reinig

('O

00 [Voo? dat jBcn deae operatie venigti is bet aitoea
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Het zagtlijk zamentrekken en de verettering ,

welke deze Ibortvan doorgetrokken draad

veroorzaakt, verteert allengs het geen met den

draad onderfchept is , zo dat deze den vijftien^

den
,
twintigllen , of vijf en twintigllen dag van

zelven afvalt en de fistel volkomen geneest.

Gedurende de behandeling kan de lijder gaan,

wandelen, zijne zaaken verrigten en behoeft geen

ftrengen leefregel in agt te neemen , waar^ op bij

de eerste wijze van opereeren- naauwkeurig gelet

moet worden. '

'

I

'
’

Ik heb verfcheiden fistels op deze wijze'gepee-

zen ; onder anderen genas ik eenen leerjongen

van eenen finid, welke eene fistel had met ver-

fcheiden fistelkanaaien en eeltagtige deden ver-

zeld, in minder dan eene maand, zonder dat hij

eenen bijzonderen leefregel hield, 'en zonder het

fmeeden én paarden beflaan te' behoeven na te

jaaten. •

De Heelkunst en het menschdom moeten het den

heer f o u b e r t met erkentenis dank weeten

,

dat hij deze wijze van de fistel te opereeren

vernieuwd en tot volmaaktheid gebragt heeft.

" Men kan zekere-foorten van fistels met bijtmid-

delen behandelen en geneezen, anderen met den

looden draad , en wederom anderen met het fnij-

dend inftrument. De keus , om het behoorlijk

goed den lijder de eerste wegen door bekwaarae

Cljsmata te ontlasten. En wanneer dezelve na deope.

mie ter ftoelgang genoopt word , moet men het verband

alvoorens afneetnen, en na de ontlasting de wond met eene

fpons, in laauw water en wijn gedoopt , zuiveren ea op nieuw

Terbioden. ]

F4
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^Jddel aan te wenden , hangt, gelijk morand
C ) aanmerkt

, af van de bekwaamheid des Heel-
meesters en van de foorc van fistel , die men moet
opereeren (**).

CO Opusc. de Chir. II. Portie, p. i$6.

, ,
C ) Veelen houden het in de operatie der fistels aan

oen aars met de onderfchepping
, anderen met de fnede.

Zo veel is zeker: de fnede eindigt op eens de operatie, de
onderfchepping houd de geneezing op en veroorzaakt meer
en aanhoudende pijnen. Als de fistel niet hoog is, is zulks
het best; men vat ze op eenen zilveren draad en fnijd ze
met den draad gelijk weg; maar als zij hoog is, zal de on-
Oerfchepping eerder aan te raaden zijn en men zal iu dergelijke
gevallen den draad nog hooger,dan de inwendige opening
iigt, moeten doorboren. Een voornaam gebrek bij de genee-
zing der fistels is, dat men gemeenlijk bij het verband te
veel wieken en plukzel gebruikt en daar door degeneezing
pleegt te hinderen. Pott {chirurgical ^orks

, FoL III. p. 3.)
bedient zig van een krom geknopt incificmes

, het welk iu
de meeste gevallen gebruikbaar is. Verfcheiden inftrumen-
ten toe operaiie van de aarsdarmfistel

, welken men allen
Piet kan aanbeveelen, kan men vinden \x\ Jo. Alex. Bram-
hilla Injirumentario chirurgico Fiennenfi Fol. Tab. LI. Sc
LII, L. fMen ontmoet fomtijts Pijpzweeren, welke met
de blaas door middel van den Pisweg gemeenfehap hebben,
Eene voorgaande Gomrrhaa Firulenta graveel , fcheur-
buikige ongefteldheid der vogten, of wel het een of ander
gebrek van den Pisweg moet als de oorzaak hier vanaangc-
merkt worden. Verfcheide gaatjes in den omtrek van den
aars bij den bilnaad, waar door de pis zig ontlast, zijn er
de kenmerken van. Dan deze foort van fistels zijn ge-
woon den Heelmeester veel moeite tot derzelver geneezing
te verfcliaffen ; en moeten , na dat alvoorens de bron der
ziekte is weggenomen of verminderd

, door de operatie en
3n den pisweg gebragte verwijdende kaarsjes geholpen wor-
den. 3
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ELFDE HOOFDSTUK.

Van het Catheterismus
^ of de wijze om de

fonde in de blaas te brengen,

vind dikwijls beletzelen , welken het in-

brengen der fonde hinderlijk zijn. De oogen van
onze gewoonlijke Catheters beletten zomwijlen, dat

zij niet inde Üaas kunnen gebragt worden. Wan-
neer de. pisbuis \^urethra~\ zig over de fonde za-

mentrekt op het oogenblik , dat men er dezelve
inbrengt , voornaamlijk in eene opftopping van
het water

,

zet zig het binnenvlies der pisbuis,
het welk Éap en rimpelig is , in de holle oogen
der fonde. De overleden petit , welke dit "ge-

brek der gewoone fonden kende
, bedagt er eene

voor zig zonder oogen. , Hij liet aan het einde
van den draad, die op den mond der fonde pas-
te ,

een knopje vast maaken , door middel van
het welke hij de fonde nauwkeurig kon fluiten en
openen. Zo dra hij ze in de blaas gebragt had ,

ftiet hij den draad voord, waar door het knopje
zig van den mond der fonde verwijderde en de
pis, fchoon de draad in de fonde bleef, uitvloei-

de: zo dra de blaas ledig was, trok hij den draad
een weinig te rug, om door deszelfs knopje den
mond der fonde behoorlijk re doen fluiten

, en de-

ze naar zig te kunnen haaien , zonder nadeel te

doen. Maar, dewijl de blaas, wanneer zij ledig

js, zaraen valt, zo is het wel gebeurd, dat he?
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knopje, wanneer men den draad terug trok , kki*
ne verflapte en rimpelige deelen van het binnen*
vlies dezes ingewands vatte en met zig voerde ,

welken op deze wijze aan den mond der fonde
waren geklemd. Nu was het in dit geval ónmo-
gelijk, de fonde er uitterrekken, zonder het vlies

te fcheuren
, aan het welk zij vast hield. De

overleden la chaud , Heelmeester te Parijs ,

verbeterde derhalven den catheter van petit, ten
einde dit ongemak te vermijden. Hij liet name-
lijk deze fonde zó maaken , dat de draad met een
knopje voorzien was, hetwelk door de holte dep
fonde tot aan derzelver mond kon gebragt wor-
den , zo dat het knopje denzelven zeer naanw-
keurig floot en met, zijn eind de gedaante van
eenen ongeldroppel maakte en dus even als de
gewoone catheter gevormd' nvas {kk). Deze
fonde, welke 'het gebrek der eersten niet heeft,
brengt men in de blaas, trekt er dan den draad
uit en de pis loopt af. Zedert dat ik de fonde
van LA CHAUD ken , bedien 'ik mij van geen
andere en verkies za altijd voor de gewoona
catheters (*). - . .

1
*

1 I, ( i I

[Zié eenen zodanig verbeterden Catheter van den
heer La chaud bi> J. Z. pl^tner HatiJI iot. de cbirur*
gie.pl III. yïg. 35-] '

r.

— , . .

^

() In het voorbijgaan moet' ik hier evenwel ook mel-
ding maaken van den buigzaameri catheter van den heet
THEDEN, welkfen hierin de zilveren avetiieffen, dat zij ge-
maklijk in het gebruik zijn en zonder eenig ongemak eeuen
geruimen tijd ia 4e pisbuis kunnen ge;houden worden. Zia
Sendfcbreiben an den Herrn Prof. Richter in CQttingeti
die neuf erfundenen Catheter am der refma elaftica be-
treffend non dem KSningl. Preufz. General-Cbirurgui The»
^en. Bei!, 1777. 8, Te Parijs heb ik bij den heer jBEV
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, Als ik de fonde in de blaas wil brengén, laat

jk den lijder op ^ijn bed, of-op den kant van het

^’ARD der^elijken gekogt, die ze voor de zijnen cn dus voor
eeneFranCche uitvinding uitgaf. Een bewijs van de weini-
ge letterkundige kennis der Franfchen, In 'Engeland heb-
ben zij ze ook reeds. De meeste oefenende Heelraeesters^j

welken ik over deze uitvinding heb hooren fpreeken , hou-
den ze niet voor zeer gebruikbaar, en de reden

,
die zij er

van geeven, dat zij namelijk in de warmte uitzetten, dat

zij breeken en ftukken in de blaas kunnen teruglaaten ,
fchijiK

mij veel gewigt te hebben. L. [Het gevaar, dat de heer
LUDwiG in het gebr-uik der buigZaame Catheters fchijnt te

Hellen
, blijkt'bij orts zo volledig nier. Weliswaar, dat de

wijze, waar op- de heer macquer dezelve allereerst vervaar-
digde, zie Hi[l. de rAcad. R. des Sciences de Paris ^An-
vée r/68 . pdg. 209. ^ fuiv.^ zeker niet geheel van ge-
vaar ontbloot was ; dan hierin heeft 'de beroemde thedem
voorzien. Zie den aangehaalden hrief^door Lunwic^aan den
Hoogleeraar Richter; en tot beter gebruik daar van heeft
de konstminnende D. van Geïscher dezelve tot meerder
volmaaktheid gebragt. Deze Catheters' worden bereid
uit de veerkragtige harst van

, welke in dé napbtha
vitrioU of in de Spiritus ALtherem Frohenii ontbonden is.
Met deze ontbinding beftreekeh' de 'heeren Macquer en
THEDEN hunne daar toe bereide vormen; dan de fpoedige
drooging dezer harst deedbunne Catheters altoos eene on-
gelijke gedaante aanneemen. Dit gebrek heeff de heeè
GesSciier dusdanig verbeterd, „ Ik vuile, zegchij, eent*

,, glazen buis, die de lengte heeft van een voet, en eene

„ middenlijn van pof lo lijnen, met de ontbonden harst

,, van Caijenne
, een gouden draad, die met zijde bekleed ,

,, en om een ijzeren Haaf van behoorlijke dikte en lengte

„ llangtrekkig
, en met de uiterHe naauwkeurigheid genofl-

5, den is, doe ikbijherhaaling in deeze buis nederzakken

„ en daar uit gaan, tot de ganfche oppervlakte der metaa-

„ lenbuis, gelijkelijk.en dik genoeg gedekt is met de harst,

„ Het een en ander, ik wil zeggen, de Metaalen buis eiï

,, de Staaf, aan een draad opgehangen, laat ik zoo lang

,,
vereenigt blijven ,

tot het harstagtig bekleedzel der eerste
'

^ eenen genoegzaameo trap van vastheid gekreegen heeft. Dq^
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bed of van eenw ftoel plaatzen, vat "de manlijke
roede met de linke hand, eii met de regte hand
breng ik de wél met olie bellreken fonde in de

r

„ (laaf alsdan daar uitgenomen lijnde , wordt deszelf?
plaats bekleed door een dunne zilveren draad , wiens eene

„ einde geknopt is ,‘en in het geheel gelijk aan die van de
yy Catheter , door den zeer beroemden Petit uitgevonden.
,, De zeer groote uitrekbaarheid deezer gedeeltelijk metaa*
»» Icn

, gedeeltelijk harstagtige blaasfonde, gevoegd bij.de
,, noodzaaklijkheid

, om den Dijder, die daar van gebruik
,, maakt, te bevrijden van eene geduurige ontlasting der pis,
»» langs de holte van dit werktuig, maaken het gebruik van
,, den geknopten draad' onvermijdelijk, ” 2i\t Heelkundige
Mengtlflofflen bladz, 384 en volg. .

"
1

Het is te bejammeren , dat deze Catheters door onze Meel-
tundigen niet meer gebezigd worden ; het voordeel , daede-
2elve boven de gewopne zilveren Catheters hebben , is te
aanrawklijic om ze nietaan alle oefenende Heelmeesters aan
te prijzen men zie hier over de taal van den beroemden
RIEDEN in het zo ever> genoemde werk. Dan moge-
lijk is de moeite en koste om dezelve te bereiden , ooi>
zaak van het weinig gebruik derzelven. Men vind in
Esprit des Journaux Fevrier 1780. pag. 356, , dat de heer
Bernard te Parijs Catheters van deze barst ten gebruike
voor Heelkundigen zaraenftelt; ook heeft de heer tiieden
te Berlijn zig hier toe aangediend

, en wij twijffelen geea
©ogenblik of ons Nederland levert ook mannen op, die uit
Jiefde voor de konst en ten nutte van hunnen evenmensch
dit werk, namelijk hetzamenftellen van Catheters, voor min
geoefenden op zig zouden willen neemen ook vertrouwen
"wij , dat de heer A. Gobels, zeer beroemd inflrumentma.-
ker te Amfterdara , door de onderrigtingen van den heer
Gesscher genoegzaam tot derzelver bereiding zal ia ftaajt

gebragt zijn. De geheele Historie van deze harst kan
men vinden in de di^. Cbem. Inaug. de refina elastica Ca,-
janenfi.'ïx^. Rhen. 1780. van den te vroeg door den dootj
weggerukte beer A. Juliaans» Zie ook een uittrekzelhier
van in het genees-natuur en buishoud-kundig kabinet, tweede
ieely bladz. 33a en volg.\
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pisbuis eri draai haare bögt naar boven. Terwijl

ik het roedenhoofd om hoog ligt
,
ga ik in dien

Eand voord , met de Ibnde , zo ver als mogelijk

is , in te brengen , en als haar eind tot omtrent

den bilnaad gekomen en digtbij den hals der blaas

is, maak ik eene halve wending met de fonde

.van de linke naar de regte hand, dat is, ik maak
het geen men de meesterlijke tvendmg, noemt ^

druk dan de bogt der fonde naar den lijder toe,

en vervolgens keer ik die wéér naar mij toe en

maak op deze wijze kleine bewegingen , op dat het

einde der fonde op de bogt der pisbuis zou kun-

nen komen en in de blaas glijen. Wantjuist hier

aan den hals der blaas is het voornaamlijk, waar
het einde der fonde beletzels vind , welken haar

hinderen , wanneer men ze inbrengen wil.

Het vlies , het welk de pisbuis inwendig tot

aan de fuitlpier bekleed , is eene verlenging van
dat , het welk de blaas inwendig bekleed, is ook
even als dit uit een flap, verflensd celleweefzel

zaraengefteld en gerimpeld. Nu floot de punt
der fonde ligtlijk op zulk eene plooi, wikkelt zig

en blijft in eenen kleinen dus gevormden zak han-

gen en kan haaren weg, niet anders vinden, dan
wanneer men ze voordfchuiften het geen zig haar

tegenftelt, aan flukken floot. Jn dit geval, hoe
weinig geweld men gebruikt , maakt men het geen
men eenen valfchen weg pleegt te noemen.

In eene opflopping van het water vind men
dikwijls zulke plooijen van het voorste gedeelte

der voorflaanders tot aan de fluitlpier der blaas,

en hier is het juist ook, dat de fonde den mees-
ten tegenfland ontmoet, wanneer men ze wil in-

brengen j want zo dra zij tot aan de fluitlpier ge-
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bragt i», kan men ze , fchoon dè zamentrekking I

welke in eene oplloppingvan het water hier plaats

heeft, tamelijk groot is, egter met weinig moeite
in de blaas brengen , wijl zij door geen plooijen

meer tegen gehouden word.

Zo dra ik derhalven merk, dat de punt der

fonde fluit en niet verder voord kan, wagt ik mij

zorgvuldig, om mij met geweld tegen het weêr-
ftand biedende te verzetten. Ik doop den voors-

ten vinger der regte hand in olie en breng diert

in den aars; als dan houd ik de fonde met delin*

ke hand, trek ze een weinig terug, teneinde haar

uit de ploot te brengen , die haar tegen houd
,
en

door kleine bewegingen met de fonde en met den
vinger in den aars te maakeii , bewerk ik , dat zij

tot aan de fluitfpier geraakt* 'Als ik befpeur , dat

zij zig niet laat voordftooten , fpan ik met den
duim der regte hand , welke zig op den bilnaad

moet bevinden, en met de vingers der linke hand
de pisbuis over de fonde uit en ontplooi op deze

wijze het vlies , het welk den hals der pisblaas in-

wendig bekleed, zo dat deze plooijen hier door

weg gemaakt worden* De vinger, dien ik in den
aars heb , en met welken ik de Ibnde door de daar

tusfchen liggende deelen voel, helpt mij ook nog
de plooijen uit dit vlies doen en maakt den weg
naar de blaas voor de fonde gemaklijker*

Eene voornaame zaak, die men bij het inbren-

gen der fonde in de blaas in het oog moet houden ^

is , in het geheel geen geweld te gebruiken , zo-

dra de lijder pijn voelt. Want in deze pijnlijke

oogenblikken , welken het inbrengen der fonde

veroorzaakt , verftijft de lijder en krijgt eene

kramp ; al de deelen zijns lichaams trekken
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rticn ,
de fluitfpier en de fpiervezelen

, die de pis-

buis omgeeven, trekken zig ook zamen, zo dat

de fonde door al de deelen gekneld is, en dien-

volgens niet voordgeftooten kan worden, en indien

men deze beletzelen flegts een weinig met geweld
uit den weg wilde ruimen

, zou men de pisbuis

befchadigen, het bloed zou er uitloopen ,en men
zou eenen valfchen weg baanen. Om nu dit kom-
merlijk toeval te vermijden, moet menhetoogen-
blik der verflapping afwagten, het welkopdever-
llijving volgt en den lijder de firengste rust aan-

beveelen. Want als dan gaat de fonde, als zij

niet meer beklemd is, gemaklijk in de blaas.

Indien de pisbuis door verhardingen
, knobbels

of dergelijken zo zeer vernauwd mogt zijn, dat
men er in het geheel geen fonde kon inbrengen ,
moet men zig van waschkaarsjes bedienen. En
in dit geval moet men , wanneer de toevallen van
opgehouden water te dringende zijn, tot de door-
boring der blaas overgaan.

Wanneer men in eene ophouding van het wa-
ter-, die van eene ontfteking verzeld is, de fonde
in de blaas heeft gebragt, moet men ze niet op
ééne plaats Jaaten blijven, ten minsten niet, wan-
neer zij niet buigzaam is

, gelijk onze fonden

;

maar zij moeten oogen hebben , zo dat haare
punt, welke een knopje maakt, de blaas niet be-
ledigt. Ik heb verfcheiden toevallen van opge-
ftopt water zien aanhouden, waar van niets an-
ders

, dan het verblijf der fonde in de blaas oor-
zaak was. Om die reden moet men in deze geval-
len piet eens eene buigzaame fonde in dezelve laa-

ien '(//).

(//) [Tot het verrigteo defzer Operatie heeft men onder^
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TWAALFDE HOOFDSTUK.

Van de doorboring der blaas,

I
N eene opftopping van het water , in dewelke
de banden en verdere middelen vrugtloos

aangewend worden, en het onmogelijk is,defbn-
de in de blaas te brengen, blijft er geen ander
middel over, om het leven van den lijder te be-

houden , dan de doorboring der blaas \^pun6tura
Perincei~\.

Onder al de wijzen van doorboring der blaas

is er geen beter, dan die van fleurant, wel-
ke PouTEAU (*) befchreven heeft. Ik heb ze
met goed gevolg met den troicar van den heer
FOüiiERT gedaan, wijl ik die van fleurant,

welke
fcheiden foorten van Catlieters: als daar zijn grooten.mid-
denmaatigen , kleinen, dikken, dunnen, (lijven, (lappen
e. z. V. alle na de gefteldheid der voorwerpen, en waar
van de keus aan het oordeel des Heelmeesters, naar de om-
(landigheid van het onderwerp, moet afhangen. Dan wij
kunnen niet afzijn, aan te merken, dat men het gebruik der
dunne Catheters, zo veel mooglijk is, vermijde; de ure-
tbra verwijd zig genoeg voor het inbrengen eener mid-
denmaatig dikke Tonde, en zal hier door minder gekwetst
worden , dan men van eene dunne te wagten heeft.

De Schrijver maakt in dit Hoofdftuk geen gewag aan-

gaande het fonderen bij vrouwen. Dan, dewijl de behan-
deling hier omtrend niets bijzonders in zig heeft , zullen

wij dezelve met (lilzwijgen voorbijgaan
5
wijzende den,Lezer,

onder anderen, voornamelijk naar de werken van de heeren
Le DRAN, SHARP, HEISTER, PLATNER CHZ.]

(*.) Melanges de Cbirurgie,
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welke oneindig beter daar toe gefchiktis, vöof-
naamiijk zederc dat hij denzeiven nog ineef ver-*

beterd heeft
, niet had. Ik geloof derhalven niet

beter te kunnen doen, dan wanneer ik de behan*
deling

, zo als deze Heelmeester ons die bij deze
operatie befchrijft, in haargelieel met zijne eigen
woorden voordraag.

Een man van zeven en vijftig jaareii werd door
eene opftopping van water hevig aangetast, en de
heer fleurant verrigtte in tegenwoordigheid
van den heer charmetton, zijnen amptgenoof,
aan denzeiven de doorboring der blaas op de vol-
gende wijze. Dit was de derdemaal, dat hij de<«

zelve met gewenscht gevolg in het werk Helde.

„ Ik leg den lijder ” ( dit zijn de woorden
van den heer fleurant)

,, bijna in evenvvigt

5, op den kant van het bed, laat* hem zijne bee-»

„ nen buigen , van elkander verwijderen en door
„ de helpers houden, als dan breng ik den voorst

„ ten vinger der linke hand , welken ik met olie

„ beftrijk, in den aarsdarm, zo ver als het mij

,,
mogelijk is ^ als ik tegen over de blaas ben , daar

5, dezelve voornaamlijk van water opgezet is ,
„ vat ik met de regte hand eenen krommen troi-

„ car, welken ik insgelijks met olie heilrijk, eii

„ verberg deszelfs punt geheel in het buisje, breng
5, hem langs mijnen vinger tot aan de blaas. Hoor
5, de greep van den troicar onbefchroomd voor-
„ waard , zo dat de punt er uit komt, en nu laar

„ ik den Heel en het buisje tegelijk, ten minsten
„ een duim lang, Jn de blaas gaan; daar op trek

„ ik den vinger uit den aars en den troicar iiie

het buisje en zo loopt het water tot den laatst
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j, ten droppel uit door het buisje, het welk ik vast

,, houde. Wijl men bij zulk eene gewenfchte

,, hulp de vraag deed, waar men dit buisje kon

„ vastmaakeu, bediende ik mij ten eersten, van

,, twee garen koordjes , die ik te weerzijde door

,, de doorgebroken*zijden van het paviljoen trok

„ en voor en agter aan eenen lijfgordel, dien ik

,, tot dat einde aangedaan had , vastbond. Den

„ volgenden dag , toen de lijder , welke flegts

,, zeer weinig pijn gevoelde, wilde opdaan,viel

„ het buisje inwendig te rug en ik lei er derhal»

,, ven een T verband , het welk van den balzak

„ af dubbeld was, nevens eenige dubbel gevou-

„ wen compresfen op
, het welk de gewenfchte

5, werking had.

,, Als de lijder ter ftoel wilde gaan , nam ik

„ het T verband af en hield het buisje , het welk

,, ik in de hoogte fchoof : maar, daar het zo

,,
moeilijk is, aan alle wenfchen ten eersten te

,,
voldoen , klaagde de lijder, welke zig een dag

y, te vooren gelukkig agtie, wanneer hij maar een

,, weinig water kon lozen , thans , dat het water on-

^ ophoudelijk liep. Met weinig moeite verhielpen

5,
wij dit ongemak door middel van een houten

V flop, die de opening van het buisje digt floot en

„ dien men er flegts vier ofvijfmaal’s daags uitnam.

„ Van het oogenblikder operatie af bevond de

,,
lijder zig fteeds beter, de halve baden, week-

„ maakende en verzagtende infj)uitingen in de blaas

„ en eenige glazen casfiedrank bevorderden de

„ geneezing nog meer ; den derden dag begon de

„ pis haaren gewoonen uitgang te neemen , den
vierden nam ik cr het buisje uit en behalven

I
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3’, eeni,£^e weinige droppels pis , welken daaf bij

3, er uitvloeiden, liep naderhand niets meer door
3, den aars uir.

,, Een voornaame regel bij deze operatie is,’

5, dat nifn de nabij gelegen deeJen behoorlijk in

3, agt neemt. Onder dezen zijn er, die zonder
3, groot nadeel beledigdkunnen worden

, anderen

,

„ welker belediging dodelijk is en waarbij her ge-

3, vaar zig oogenbliklijk vertoont: doch, er zijn

53 nog anderen, die in bet eerst niet gevaarlijk

3, fchijnen en welken, Ichoon beledigd zijnde,
3, niet te min aan het oogmerk, dat men zig van
33 de operatie belooft, hinderlijk zijn en waar van
33 de gevolgen zig eerst naderhand vertoonen ,het
3, zij door de zwarigheid, om het ongemak vol-

3, komen te geneezen, of de ftremming der werkin-
9? welken deze werktuigen volbrengen, Der-
9) gelijken zijn bij deze operatie de zaadblaasjes r

i,,
men weet, dat dezen aan den aars en de beneden

„ deelen der blaas liggen , daar deze zig met den
„ aarsdarm vereenigt , zo dat men ze zeer ligt

5, kan doorbooren, wanneer irten op deze plaats

,, den troicar in de blaas floot. Het ongemak
„ hiervan zou juist niet groot zijn, het zou niet

3, Ónmogelijk wezen, dat al deze openingen zig
,, weer loefloten en dat de afgelcheiden fappen
„ derzelver gewoonlijken uitgang hielden ; maar
,, her zou ook kunnen gebeuren

, dat er zig een wei-
„ nig pis in zette en dit toevallen veroorzaakte, of
„ het zaad zou eenen tijd lang daar uit ontloopen
3, kunnen. Het behoort derhalven tot de volko-

„ men heid dezer operatie, dit ongemak, indien

„ mogelijk, te vemiijden, en dit kan men doen
'f, 7/anneer men omzigtig is en den vooraten vin^
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„ ger, welke tot een leider dient, zo dra moge-

„ lijk, in den aarsjuist in het midden brengt; want

,, alsdan raakt men de blaas boven de zaadblaas-

„ jes en men behoeft den troicar Üegts tot aan het

„ eind van den vinger te brengen.
^

Ik jjeb reeds

„ gezegd, dat, wanneer men het inllrument be-

5, "hoorlijk wil aanbrengen ,
men de fcherpe punt

„ van den troicar moet terug trekken , op dat de

5, punt, geheel en al in het buisje verborgen, den

,, darm niet kwetze. Dit vordert ook , dat wij

5, de voorzigtigheid gebruiken , de greep van het

„ puntig ijzer niet voord te flooten, voor dat men

„ daar mede aan de blaas gekomen is.* Om dit

,, te bereiken , vat ik het inftrument zó ,
dat ik ,

„ de greep in de hand houdende, den deel daar

5, van tusfchen den voorsten en middenften vin-

5, ger laat doorgaan , en hem tevens met den

„ duim houde,* de andere vingers en de binnen-

„ vlakte der hand dienen om het inftrument voord

te fchuiven , waar van men ten minsten het buisje
’’

zeven of agt lijnen mag inftooten, ten einde
’’

het zelve niet zo ligtlijk uit de blaas zou kunnen

,, vallen.

,,
Maar ren aanzien der deelen , die der ope-

5, ratie onderworpen worden ,
behoeft men niet

’
te vreezen, dat die kleine wond van gevolgen

” kan zijn. De plaats, daar men ze maakt, het

zij in den aarsdarm of in de blaas, word een
” weinig dikker en vleefchiger ,

gefteld men na-
”

dert "de fluitfpier , daar de vleeschvezelen zig

,, in groote menigte vereenigen. Ook heeft men

3» geen gevaar van eene bioedftorting te vree-

5, zen
[Dac de heer fleurant het geluk gehad heeft,
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Na de operatie heeft men verder geen voor^

5, fchriften te volgen , dan dat men het buisje te

„ deeg vast maakt, op dat het niet uit de blaas

„ valle, voor dat de pis weêrhaaren natuurlijken

3? genomen heeft, en dat men den lijder voor-

3, fchrijft
,
‘daar op te letten , wanneer de grove

3, ftoffen door den aarsdarm gaan. Hij kan het

„ dan vast houden, het welk des te eer kan ge-

3, fchieden, wijl hij een gedeelte der banden, die

5, het verzekerden , moet afneemen. De overige

35 nog nodige behandeling betreft het hoofdonge-

,, mak , het welk men volgens de vereischte re-

5, gelen moet heden.

„ Zou men”, zegt de heer fleurant einde-

lijk „ deze operatie ook niet aan vrouwsperfoonen

,

5, in geval van eene onoverwinlijke opftopping

„ van het water', welke door gezwellen in de

,, pisbuis zou kunnen ontdaan, in het werkkun-

,, nen ftellen. De moederfchede , welke men in

dit geval moest doorbooren, zou tot geen meer

5, gevaarlijke toevallen gelegenheid geeven, dan

van nimmer eene aanmerklijke bloeddortirig bii'deze ope-
ratie waar te neemen, is niet genoeg omheen befluitop ta

jnaaken , dat men voor dözelve geen vrees behoeft te

hebben ; het tegendeel is ons, daar deze. operatie door de
hand van een ervaareo Heelmeester verrigt was , gebleeken.
Een heer van aanzien kon, bij een onvoorzien toeval, vol-

flrektlijk noch door de natuur noch door de konst eenig
water uit de blaas door de urethra ontlasten. De toeval-

len wierden dringende, en men befloot tot de PunSlura
Perinai. Een onzer beroemdste Heelmeesters verrigte de ope-
ratie; doch met dat gevolg, dat eene aanmerklijke bloed-
florting, die onraiddelijk volgde en eenigen tijd aanhielde,

het leven van dezen lijder met den dood deed verwij-
fden, j
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•si de darm ,• en de afgang der vuiligheden zoo
5, ook niet kunnen hinderen

Voor dat ik .dit hoofddiik eindigde, fehreef ik
aan den heer ^i-eurant , om te verneemen , of
hij ook eenige verbeteringen aan zijnen krommen
troicar

, welken .bij tot de doorboring gebruikt

,

gemaakt had
, en hij vereerde mij met het antwoord

,

dat hij in plaats van een vast buisje zig thans van
een buigzaam en doorgefiieden bediende, het welk
eveneens gemaakt was,aJs de buisjes van onzeflapp^
catheters. Hij verzekerde mij, d3 t het buisje dpor
deze verandering meer gelchikt word , om zig
naar de gedaante van den aarsdarm te rigten, en
dat deze buigzaamheid maakt, ,;dat het nietzo ligt

uit de blaas yaltj .gelijk Iicm eens met het vaste

buisje gebeurd was. iVerders heeft, hij ook de ge-
bogen plaat, welke van geen nut was, wegge-
daan en in derzelver plaats er tweeikl^ine rmgeti
aan laatcn maaken, (ziepl. I, de* 5 afbeeld.) wel-
ken dienen , om door twee garen koofdjes aan'het

T verband, verzekerd te* worden v . Hij heeft ook
opgemerkt, dat het bij volwasfen lieden zeer moei-

lijk valt;, dejij- troicar hoog genqegxe brengen om.
de zaadblaasjês: behoorlijk te vermijden, orh die;

reden heeft hij het inftrument een duim langen

laaten ’maaken , dan de af beelding-^ op zijne plaat.

Ijij berigt.te mij yefdét dat, hij van dcke'. verbè'té'*

ring deiHioogieefaar' te‘Gf;c>niogèn kennis
gegeeven had j WelkebekeBdis door-zijn voortred

lijk werk : Petr^Gaiviperi Demonfiratt. cmato->

mko r
pn.thplo^cH'rim

^
.Amfi, i^6p:fol,l waarin

|ijj 'dit infifumélft^’', yan hét wélk. Inj'.'.l^ig. met' gé-

^wenscht gevolg, bediende 5 heeft..katen afbeelden,

pok zal deze nog eene verhandeling ov^ dié
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verbetering aan den heer louis, fecretaris van de

koningl. akademie der Heelkunde zenden , wel-

ke in het vierde deel der Memoires zal geplaatst

worden (*).

Het inllrument is op de eerste plaat bij fig. g
volgens de verbeteringen van den heer fleuiiajnt

en naar de voorfchreven lengte afgebeeld.

Ik heb juist tegenwoordig met den troicar van

den heer FLEURANX-de doorboring der blaas

door den aars aan eenen man van drie en zeven-

tig jaaren , in tegenwoordigheid van een’ genees-

heer en twee heelmeesters , ondernomen. De
Jijderhad reeds in vijf dagen geen droppel waters

geloosd. De onmogelijkheid om eenen catheter

in de blaas te brengen, welke als een bal uitge-

zet was, de verftijfde leden, een aanhoudende

hik en de nadering des doods deeden mij bellui-

ren tot de doorboring naar het voorlèhrift van den

heer peeurant. Bij deze operatie tapte ik twee

kannen zwartagiige pis af. De toevallen vermin-

derden, het lichaam kreeg behoorlijke openingen-

de lijder werd van den dood gered («/;).
’l

*

(•) Ik heb deze verhandeling in de prijsfchrifcen niet

kunnen vinden. L.

(««) [Men heeft van alle tijden deze operatie op on-
derfcheiden wijzen verrigt : meestal doorftak men met een
tweefnijdend mesje , lancet of met een troicar het Perina^
vm tot in den hals der blaas. Daarna nam de heer foubert
tot de zijdelijke doorfteeking zijne toevlugt,zie zijne «/6«-

vie manier van fteenfnijJen medegedeeld in de memoires de
PAcademie R. de Cbir. ned. vert. 2. II. bl, 278. en volg. De
heeren sharp, heister, ulhoorn en meer anderen , door-

fteken in een zodanig geval de blaafboven het fchaambeen;

4g plaau daai maa gewoon is den Heen dooi: den hoogca
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DERTIENDE HOOFDSTUK,

Van de fieenfnede aan Mansperfoonen.

I Jet hoofdoogmerk in de fteenoperatie is,’

den Heen uit de pisblaas te haaien. Voor dar

toeftelte opereeren;en fchrijvenaan dezewffze veelevoor-
deelen roe. Zie den krommen troicar tot deze operatie door
den heer olhoorn in zijne 13. pl. fig. 10, en 1 1. (geplaatft
agter de Heelk. ondevvf. van L. heister} afgebeeld.
Dan wij bekennen , dat de wijze, waarop de heer F leurant
deze operatie yerrlgt, bij ons merklijk boven de anderen de
voorkeur verdient; het water ontlast zighler veel gemaklij-
Iter uit de blaas , en de fpieragiige gefteldheid van dit deel
ter dezer plaatfe verfchaft eene veiliger en fpoedigergenee-
Xing; beiden genoeg, om ons veelê'er de operatie door de
anus, dan boven het fchaambeen te dóen verkiezen.——
In gebreken aan den hals der blaas , of in een ofander deel,
waar op de werking van den heer pleurant moet verrigt
worden , zou zij zomwijlen in derzelver uitvoering zoniet ón-
mogelijk

, egter zeer moeilijk kunnen zijn. In zo een geval

,

moet men de doorbooring boven het fchaambeen, als de
eenigste plaats tot redding

, verrigten. Men zie de wijze
dezer operatie bij suarp Qordeelk, Aanmerkingen

, bl.

sas.
Om te weete»,of de troicar tot in de blaas is doorgegaan,

maakt men volgens den heer foubert, (zie de hier voor ge-
melde verhandeling, bladz. 395.) een fleufje in dezelve,
waar door, zo dra de troicar in de blaas is, de pis langs ea
uitloopt: of, dat nog beter is, men maakt aan her eind vati

het kleine buisje, waar in de troicar bevat is, eenige kleine
gaatjes, door welken, wanneer het zelve in de holte van
de blaas gebragt is, bet water in, en dus onder bij het hand-
vat moet uiiloopen. Zie J. denijs obf, Cbit. de CalculoL
pag. 14a. fab. Z/.]
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men tot de operatie zelve overgaat, moet men
zig van de aanwezen heid des fteens verzekeren ,

en zo veel moge! ijk deszelfs grootte tragten te

ontdekken. Dat er een fteen in de blaas Is, ont-
dekt men door de fonde, en om de grootte tebe-
paalen, brengt men den vinger, zo dra men de
fonde in de blaas gebragt heeft

,
in den aars; door

den vinger en de fonde is men in foaat om van
deszelfs 'grootte te oordeelen (00). Als de fteen

,

(öo)
[ De kentekenen , dat er een (leen in de blaas is , zijn.

niet altoos even zeker: eene geduurige perzing tot pisloo-
zing , die zomwijlen met een draal , doch veelal drupsge-
vvjjsen met pijn uitkomt; zomwijlen loopende afgebroken
ophoud; eene ontlasting van bloed

, etter enz. door den pis-
weg; drukking op den aarsdarm; eene verligting van pijn
na het drukken op den bilnaad; het gevoel van een hard,
zwaar en beweeglijk lichaam in de blaas; jeuking aan het
roede hoofdje; de waterloozing zoinwijlen niet dau in eene
zekere houding van den lijder; alle toev'aIJcn , die enkeld
of zamengedeld de aanwezenheid van den (teen doen ver-
moeden: dan de zekere kenmerken zijn het werkelijk onder-
zoek door de fonde. Men brengt namelijk de fonde in de
blaas , even als in het ii. hoofdlluk gezegd is, men doec
den lijder overend (laan, brengende den vinger in den aars,
en ligt zoveel mogelijk ismetdenzelven de blaas op , daarna.
Jaat men de fonde verder doorglijden , en door eene beur-
telingfe beweeging raèt de fondeen ingebragten vinger, za!
men genoegzaam van de aanwezenheid , en zomwijlen zelw
ve van de hoedanigheid en grootte des lleens

, door het ge-
voel en geluid op den zelven

, kunnen oordeelen.
Men moet nimmer deze operatie onderneemen, voor dat

men volledig van de aanwezenheid des (leens overtuigd'
is. Er zijn voorbeelden, dat men door de fonde den
ïleen meende te voelen, men deed de operatie, en vond
met de tang een hard vast lichaam, dat met geen mogelijk-
heid kon afgehaald worden, daarna bldek het, dat de lijder
geen (leen had, en het vastzittend lichaam de zeer binnen-
!»aardi (laande punt van het llaartbeen was. - De bo-

G 5
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van eenen aanmerklijken omtrek is, gelijk die^
welken vier, zes, agt, tien en twaalf oneen wee-
gen , zal men beflniten , om er hem met den hoo-
gen toeftel uit te haklen (/>/>), Wijl men deze.
onderzoeking niet altijd, behoorlijk in het werk
ftelde, is het dikwijls gebeurd, dat de Heelmees-
ters , wanneer zij zulke fleenen met den laagen

ïoeftel wilden uithaaien
, hun oogmerk niet be-

reikten , door dien de fteen te groot zijnde , niet

door de nauwe opening van het bekken koude.
Ik heb gevallen gezien, waar in men, om den
lïjder van den Heen te ontlasten', welken hij erns-

tig verzogt er uit te haaien , denzelven met den
hoogen toeflel er moest uitneemen en dus den
lijder twee operatien doen ondergaan.

Van ft&enfned& met den hoogen ioefieh

O .t) • ...v; .

31 de HeenCiède met den Spogen toefte!'

[apparatus verrigten,; befeid men den

dem. van debl^as w-zoipwljlen .zo hard, dat wanneer dezel-
ve tegen c)e,fo,qd?,fluii|C,anen ligtelijk.zou^? geloven, dat ef
een fteen plaat^ had;, zje.bier, vap een voorbeeld bij J.Dt-
tajs Heelk. ^unmerk. qj^ar het Steenfhijiipn .^c. pl. 19. Le-
DRAN heeft afteen o.p.djt verfchijnzel lijders yrugtelpos zien
opereeren. Operatien der Heelk pladz. 213. t-

'

Sermes
verhaalt, dat hij , pa dat hij een opening in de blaas gemaakt
had , den fteep meenende. te vatten , een hard gezwel aantrof;

het welk breekende veel etter uitgaf, Zie ^ijnp, aanm. op de
Lisbotomia Dguglas/^na &c. pag, 4, Xy ]

CPP^ [Mea,yjnd ip het Recueil dc Medici^e ^c. torn,

III. pag, 237.
. ö*;/

^

0|^.. twaarneeiningeEt
van fteeneujdie twéé jonden eu meêr zwaar waren.

3
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Jijder eenige dagen van te voren , en wel door
aderlaaten 5 at'drijvende middelen, als men di^
nodig oordeelt , door eenen verzagtenden en vei^
dunnenden leefregel, halve baden en veel drinken

van een aftrekzel van maluwe bloemen en andere

verzagtende kruiden; en dit gerchied, om de ve-»

zelen der blaas te verzagten en derzelver rekbaar-

heid te bevorderen.

Den avond voor de operatie legt men eenen

kleinen band om de pisbuis, gelijk bij voorbeeld

dien van foubert (^<7), om zo veel mo-
gelijk het water, in de blaas op te houden , ten ein-

de deze vliefige zak zig allengs uitzette. In ge-

val er bij de operatie zelve water uit de blaas mogt
zijn gelopen en wel .zo veel, dat dezelve boven

de fchaambeenen geen zigtbaare verhevenheid

meer maakte , zo brengt men er eenen eatheter in

en vult met eene /puit door denzelven de blaas

met afkookzel van maluwe, om dezelve zo veel

inogelijk uittezetten ; maar de manlijke roede laat

men door eenen helper houden , om té beletten

,

dat voor de opening der blaas niets van de vloei-

baare ftof, die dezelve bevat, uitloope.

Men moer de ih/puitingen met veel voorzigtig-

heid doen; want eene blaas, die zeden langen

tijd eenen fteen befloten heeft, is gemèénlijk za-

nten gerimpeld en rekt zig niet ligt uit (*)» Haa-

; - i ^ J 1 * 1

[Ziedez€n bandafgebeeld Memoires de VAcad.

R. de Odrurgie f ven. door. trqüt 2 ji. pl. I. fig. 4.]
’ (*) Een bekwaam Heelmeester verhaalde mij een zeer

leerzaam geval, 'het welk hier toe betreklijk is; hetboven--

deel der blaas namelijk was boven eenen grooten fleen zo
zan>ejïge«rokkenv>dat de blaas. door de benéden waard gnt-

üaane vereeoiging als ia twee holteQ-v.erdeeid]wer<i^' -Oa
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re vezelen zijn minder leenig, dan die van eene
^laas, welke niets of weinig geleden heeft ,

en

bunnen gemeenlijk door de in^Jidtingen niet uit-

gezet worden ,
zonder de hevigfte pijnen daar

door te veroorzaaken. Doch in dit geval moet
men in de operatie zo handelen, als ik hier on-

der zal opgeeven.

Men zal nu hier uit wel zien , dat ik niet van
het gevoele van zekeren fteenfnijder ben , welke

beweert, dat het voordelig is, de blaas, voor dat

men tot de operatie komt, leedigte maaken, ten

minsten niet, om hier uit te oordeelen, hoe veel

men in de blaas moet fpuiten, om dezelve op te

vullen. Wij zouden hem met eene menigte ge-

Eaafde getuigenislèn het tegendeel kunnen bewij-

zen, en hem door genoegzaame redenen, welken
,op de zamenftelling , fchikking en het maakzel der

deelen gegrond zijn en die de ondervinding en de-

waarneemingen bevestigen , kunnen toonen , dat

zijn gevoele bedrieglijk is en hij zelf dwaalt.

De nodige toeftel gemaakt zijnde , legt men
den lijder op de tafel, die tot het fteenfnijden be-

ftemd is, en bind hem vast, legt het hoofd en de
borst verheven , op dat de regte fpieren des buiks

,

n, ' T

dood des lijders kwam, na eene moeilijke reis, de fteen-

operatie, welke juist ftond ondernomen te worden .geluk-
kig voor; en bij het openen van het lijk bevond men, dat

dezelve niet wel had kunnen in het werk gefield worden.
Men vind meer dergelijke gévallen waargenomen. Zie Chris-
TiANi ZuBER Disf. de ve/icteurinarite morbis t /Irgent.xjy^^

4. c. f. [Ledran operatien der heelkonst y bl. 201.] Men
vind fchier altijd in lijken , welker blaazen fteenen bevatten
dezelven zamen gerimpeld en kleiner, daix naar gewoonte»
Zie Jo. SiG.1 Muller raramde calculo vefica obfervationem*

4rg- I7óS»4. c. f. L. ' "
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welken niet te zeer gefpannen moeten zijn ,
door

twee helpers zouden kunnen gehouden worden ;

een derde helper, die tegen over den lijder raoec

Eaan , brengt een’ of twee vingers , met olie be-

ftreeken , in den aars , om den fteen , op begeer-

te van den Heelmeester, die de operatie doet,

op te ligten (*)j de Heelmeester, die aan de lin-

ker zijde van den lijder Haat, vat de huid boven

de fchaamleden, om er eene dwarsvouw van te

vormen, welke hij zelf met de linke hand aan de

eene zijde .vast houd, en aan de andere door ee-

tien helper , die aan de regte zijde van den lijder

Haat ,
laat vast houden , en met de regte hand , in

dewelke hij een incifiemes met eene bolle fnede

heeft, fnijd hij deze plooi tusfehen de vingers van

den helper en de zijnen zo door, dat, wanneer

de vouw wegvalt, men eene' langwerpige fnede

van drie of vier vingeren breed heeft , welker on-

derste einde juist op de vereeniging der fchaam-

beenderen eindigt. Hierop fcheid hij met het zelf-

de inflrument de regte en piramiedvormige fpie-

ren omtrent even zo ver, als hij de infnede in de

huid gemaakt heeft , om de blaas te ontbiooten-

y\Is dan voelt hij met den vinger der linke hand

de bijna geheel ontbloote blaas, welke ds een ge-

zwel te voorfchijn komt , wanneer zij door pis

of door middel van infpuitingen uitgezet is , en

maakt met de punt en fnede van het inftrument ,

() Hier toe moet de helper gekozen worden, die de

langste vingers heeft. Deze moet ook met de linke hand

de manlijke roede houden, op dat de pis of het infpuitzel,

gelijk ik boven gezegd heb, er niet uitloope. Men begrijpt

iigilijk , dat dit alleen plaats vind , wanneer de Üeeu vao

eene zekere grootte is.



110 KORTE BESCHOUWING Dfin'

het welk hij met den vinger der linke hand bc-
Ihiurt, onder den boog vaii het fchaamiid eene
kleine opening in de blaas: ik zeg eene kleine ope-
ning; want men moet wél letten, dat menzehaar
evenredigheid van- de grootte des fteens maake ,

om redenen, die ik hierna zal bijbrengen, wan-
neer ik van de rekbaarheid derflappe vezelen van
de blaas zal Ipreeken. De pis of het ingefpoten
vogt ontlast zig dan door deze opening en de blaas

valt zamen. In dit oogenblik beveelt hij den hel-

per, welke een’ of twee vingers in derf aars heeft,

den fteen op te ligten ; brengt dan kanilonds den
voorsten vinger der linke hand door de opening
in de blaas, raakt den fteen aan, en brengt langs
dezen vinger het verwijdend inftrument (PI. II

4. afb.)j ^let welk hij met de linke hand houd,
tot in de blaas , en den vinger der regte hand
brengt hij op de fteuf van het in/irument , het
welk naar het Ichaamlid gebogen is, in de blaas.

]Nu verwijd hij allengs de kleine wond , die hij in

de blaas gemaakt heeft, door de greep van het in-

ftrument met de linke hand , in dewelke hij het
houd, toe te drukken, en brengt den vinger der
regte hand fteeds verder in de blaas naar mate dat
hij dezelve verwijd. Als hij nu denkt , dat zij

behoorlijk uitgezet is, verzekert hij de armen van
het verwijdend inftrument door eené fchroef op
dezelfde wijdte , als hij het uitgefpannen heeft

;

en zet op de fleuf van het zelve den haak , met
welken hij den fteen omkeert, ten einde ‘dezelve

met een van zijne einden voor de wond kome.
Het verwijdend inftrument, het welk nu van geen
nut meer is, neemt hij er uit en brengt er eenen
arm der tang in , welke naar een vroedmeesters
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tang gelijkt
; zo dra hij dezen arm aangelegd heeft

,

brengt hij er den tweeden in en omvat met bei-

den den Heen ,
zo dat hij hem met de randen en

punten der tang grijpt. Als dan vereenigt hij de
beide armen en verzekert ze met eene fchroef-

moér, welke op de fpil der Ichroef A past (PL
III. 3 afb.), op dezelfde wijze, als mende beide

armen der kromme tang van levret vereenigt,

wanneer men het hoofd van een kind omvat, het

welk tfisfchen de beenderen van^het bekken ge-

kneld is. Als men nu den Heen in zijn kleine mid*

denlijn wél gevat heeft tusichen de bladen van de
tang

,
gelijk men in de derde afbeelding op plaat

III. kan zien, trekt men van langzaamer hand den
fteen er voorzigtig uit. Onder het uithaaien van
den fteen moer een helper met de handen de ran*

den der wond houden, om te beletten, dat dezel-

ve geen Jange puntige opening maake , en dat

men bij het uithaaJen van den fteen de blaas niet

van haare banden en cellewéefzel, waar mede zij

aan het bekken vast is , losfcheure. Want die

zou gevaarlijke ettergezwellen kunnen veroorzaa-

ken; en men doet het ook om ^e trapswijze uit-

fpanning der vezelen , welke bij het uithaaien nood-

zaaklijk is, en allengs de kleine wond der blaas

van elkander fpert, des te gemaklijker te bewer-

ken.

Een fteen van tien tot twaalf onzen vult gemeen-
lijk de ganfche holte der blaas, zo dat eene ge-

wóone tang er niet dan met veel moeite ingebragt

kan worden ,
wijl in dit geval de blaas den fteen

omvat, en van alle zijden omfliiir. Als men er de
gewoonc tang inbrengt, kan men dezelve niet

open doen, om den fteen te vatteii, zonder de
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blaas te flooten en te beledigen , welke zig niet

ligt laat uitzetten, wijl zij in dit geval weinigrek-
baar is. Om nu de toevallen te vermijden , wel-

ken uit deze behandeling zouden volgen , heb ik

in plaats der gewoone tang die gekozen
,
welke

op Plaat III. No. 3 afgedeeld is. Met dit inilru-

ment haal ik zonder moeite met den hoogen toe-

ilel eenen Heen van elf oneen uit, gelijk ik Plaat

III. fig. 3. eenen dergelijken tusfehen de tang heb
Jaaten afbeelden.

Als men zig van deze tang wil bedienen ,
moet

men, gelijk ik reeds gezegd heb, de beide deden
van dezelven , het eene na het andere , tusfdien

den Heen en de wanden der blaas brengen , om
den fleen behoorlijk te omvatten , alsdan beiden

door de fchroefmoér, welke op de fpil der fchroef

past , en de beide armen , zo men wil vereenigd

,

zamenvoegen. Daarenboven heeft de ondervin-

ding mij geleerd
, dat het zeer geniaklijk is , het

eerste Huk der tang er in te brengen; maar , dat

het des te moeilijker valt het tweede aan te leg-

gen , inzonderheid , wanneer de Heen zeer groot is

,

en de wanden der blaas hem overal omfluiten. Om
derhalven de operatie te bekorten en deze zwarig-
heden weg te neemen, hefc» ik een inftniment laa-

ten maaken naar den hoofdtrekker [ tire-tète ] van
LEVRET, het welk op de III. PI. fig. i. en 2. af-

gebeeld is.

Zo dra men den Heen met den haak omgekeerd
heeft, om hem, geiijkjk reeds gezegd heb, met
een van zijne einden naar de wond te keeren , zo
dat men hem kan vatten en in zijne kleine midde-
lijn er uithaaien

, breng ik de drie deelen van het

inftrument, welken vast bij elkander moeten lig-

gen.
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gen, gelijk men zulks op de IIL Plaat, fig. 1.’

kan zien , tusfchen den tteen en de wanden der

blaas 5 zo als den eersten arm van eene tang ,
en

laat het allengs zo ver naar onder zakken
, tot dat

zijn eind aan het andere eind van den Heen geko^
men is , zo dat nu de fieen van het eene einde tot

het andere in den kring ligt, welken de deeleri

van het indrument moeten belchrijven. Hier op
maak ik de beide beweeglijke armen van het in-

ftrument los, den eenen naar de regte, den ande-

ren naar de linke zijde, zo dat de Heen op deze

wijze door de drie deelen van het inllrument om-
vat word , even als het hoofd van een kind , dat

in de baarmoeder gebleven is, door den trekker

van LEVRET omvat word* Als ik dan den Heen
zo gevat heb, haal ik er hem langzaam uit, eveii

als of ik hem met de tang gevat had.

De buigzaamheid der armen van dit infiniment;

maakt, dat de middenlijn van deze foort van flin-

ger zig, onder het uithaaien van den Heen, naaf

de groottte en geHalte des Heens als vormt. Meti
ziet hier uit ook, dat de middenlijn van den Heen-

trekker \_tire-pierre'] een weinig grooter moet
zijn

,
dan die van den Heen , dien men uithaaleri

wil, op dat de omtrek des Heens het losmaaken

der beweeglijke armen van het inHrument niet

verhindcre , wanneer men het naar de linke en
regte zijde buigt, om den Heen te omvatten

(*) Het Is niet zonder reden, dar de heèr hofraad rich-

ter over dit werktuig van den heer f,e BLANcniet voldaan

is; hij zegt van hetzelve in de Chirurgifche Bibliothek HL
S' 399- Ja hij bedient zig zelfs, oin den fteen te vatten

en uit te haaien, zorawijlen van een inllrument,het welfe

PI
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In deze operatie is het dienstig, zig van twee
of drie fteentrekkers te voorzien, die van onder-

fcheiden grootte moeten zijn, op dat men eréénen
kunne kiezen naar de grootte van den fteen. Maar j

wijl de armen van deze fteentrekkers buigzaam en

niet gehard zijn , kan men dezen flinger , dien zij

vormen, zo groot maaken als men wil, en naar

de grootte van den fteen , dien men vatten en uit-

haaien wil, inrigten.

Maar het is te verwonderen, hoezeer de veze-

len der blaas op de plaats, daar mende lleenfne-

de met den hoogen toeflel wil doen, zig laaten

uitrekken , en hoe zeer zij verlengd kunnen wor-

den , zonder te breeken. Om deze groote rek-

baarheid dier vezelen Ha ik voor, eene kleine in-

cifie in de blaas te maaken , voornaamlijk , wan-
neer zij nog in een’ gezonden ftaat is; want als zij

reeds zamengerimpeld is, moer men ze grooter

maaken ,
wijl de vezelen als dan 'minder rekbaar

zijn, en om het fcheuren dezer vezelen te ver-

minderen , moet men er den fteen geheel voorzig-

tig uithaaien, dewijl, indien men er hemtefchie-

]ijk wilde uithaaien, de vezelen, in plaats van zig

uit te rekken, zouden breeken. Ik heb in eene
dergelijke operatie met alle omzigtigheid meer dan
tien minuuten lang aan eenen fleen getrokken.

Dezelve woeg meer dan elf oneen , en ik heb

•„ Tiaar den driebladigen hoofdtrekker van levret gelijkr.

„ Welk gemak en voordeel men zig van dit inftrumentkan

„ beloven , is voor mij duister ”, Ik zou om die reden
deze plaat in de Hoogduitfche overzetting ook niet gevoegd
hebben, indien de fchrijver in den tekst niet telkens naar

dezelve gewezen had. L.
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hem op Plaat III. %. 3. tusfchen de tang laateii

afbeelden.

Schoon nu de incifie in dit deel der blaas zeer

klein is naar mate van den omtrek des lleens ,
kan

men er ncgthans de grootfle lleenen op deze wij-

ze met meer gemak uithaaien
, dan middenmatig

grooten met den kleinen toellel; waar uit volgt,

dat het celleweefzel van dit deel der blaas flapper

en losfer moet zijn
, dan het geen de fluitfpier van

dit werktuig uitmaakt
, en dat het zig uit dien

hoofde gemaklijker laat uitrekken.

Een kind van veertien of vijftien jaaren , het

welk in het zesde jaar zijns ouderdoms de opera-
tie van den fteen ondergaan had, werd in ons zie-

kenhuis gebragt, om zig daar van den fteen te

laaten fnijden. Na dat ik door de ingebragte Ton-

de en door den vinger in den aars te brengen ont-

dekt had, dat de fteen zeer groot was, en dege-
heele blaas fcheen te vervullen

,
ja dat men hem

zelfs met den vinger voelde , dien men boven het

fchaambeen hield
, befloot ik , hem met den hoo-

gen toeftel t^pereeren.

Na dat ik een groot ftuk van dezen brozen
fteen, welke, niet tegenftaande al mijne voorzig-

tigheid , in de tang brak
, nevens verfcheiden en-

kele ftukken uit de blaas gehaald had, en de lijder

zeer afgemat was , volgde ik den raad van fran-
co en MARET (*), en deed den lijder weer te

bed leggen , wagtte , tot dat de ettering volko-

men gemaakt was, om dan den fteen, dien ik in

de blaas gelaaten had, er uit te haaien. Eindelijk

Diifefiation fur Ui taille h deux tems^ welke ge-
Tonden word in de Memoires de VAcad, de Dijon , Fbl, /.

H 2
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haalde ik er den vijftienden dag met weinig moei-

te eenen vasten fteen van eene andere hoedanig-

heid uit, welke veel ouder fcheen te zijn, dan de

eerste , en over welken de zagte fteen zig aange-

zet had. Deze jongeling ons verhaalende ,
dat

hij zig voor de tweede maal ,
eene maand na de

eerste operatie , had willen laaten opereeren , en

dat hij zedert die operatie veel pijn van den fteen

geleden had, beflooten wij hier uit, dat de Heel-

meester dezen fteen toen in de blaas had gelaaten.

Deze lijder bevond zig onder al de anderen het

best, had niet eens eenen aanval van de koorts

en de wond was den agtften dag na het uithaaien

van den harden fteen volkomen herfteld.

Deze waarneeming cn veele anderen , die ik

zou kunnen bijbrengen, gelijk ook die, welken

andere Heelmeesters verhaalen ,
moeten dezul-

ken, die eenige bedenking maaken,om de fteen-

operatie met den hoogen toeftcl te onderneemen,

vveêr daartoe aanmoedigen. Zij is ook tevens

een nieuw bewijs, dat het in veele gevallen voor-

deeligkan zijn ,
wanneer de operatie^ twee onder-

Icheiden tijden gedaan word ,
gelijk maret voor-

ftelt. Louis heeft eene verhandeling over de fteen-

fnijding op twee onderfcheiden tijden in eene

akademifche vergadering voorgelezen
,
waarin hij[

derzelver voordeelen 'aantoonr. Ik hoop , dat

hij dezelve in het licht zal geeven. (*Ji (rr).

(*) Deze verhandeling is tot heden, voor zo veel ilc

weet, nog niet in druk verfchenen. L.

(rr) De Hoogleeraar Camper heeft aan de heeren Ges-

SGHER, SwAGERMAN, Martens en IlussEM
,

alle be-

roemde Amfterdamfche Heelmeesters, de wijze,, waar op
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Deze operatie met den hoogen toedel kan men

nog veel gevoeglijker aan kinderen
, dan aan be-

de heer Louis zijne operatie op den (leen verrigt
,
in eenea

brief medegedeeld ,
zie de Heelk. Mengelfloffen van J.

van

Gesscher bladz. 71.

De voordeelen van de bewerking dezesHeelraeestersko-

men ons zo overtuigend voor , dat wij niet kunnen afzijn een

klein uittrekzel van dezen briefmede tedeelen: „ De blaas

„ des lijders, ” zegt de heer Camper, „ondergaat immers,

„ tot het fnijden toe, de allerhevigde prikkelingen, dooc

„ de moeilijkheid van het wateren voor eerst, en ten an-

,, deren, door het inbrengen des fnijllafs, en meerandere

„ werktuigen ; waar door de geduurige toetrekking der ge-

,, prikkelde deelen zoo (lerk wordt, dat men op dit oogen-

,, blik niet dan met geweld in deblaaskan koomen,omden

„ (leen te vatten, en gevat zijnde , uit te haaien. Ogk kan

,, ik zeggen, hier op zeer zwa-4re toevallen te hebben zien

,, volgen , zoo onder het uithaalen van den (leen , als na-

5, derhand : offchoon zeer kundige eii ervaarene handen de

,, konscbewerkingen uitvoerden.

,, De heer Louis verzekerde mij, federt eenigen tijd ,

„ geene lijders, aan die, anderzints zoo gevaarlijke konst-

5, bewerking verlooren te hebben, om dat hij den (leen

,, niet langer aanftonds uithaalde; maar op den dag tot de

,, Heelkonstige geneezing beflemd , alleenlijk op de wijze

„ vaij Hawkins, de uit- en inwendige fnede tot in deblaas

„ deedt. Deeze verrigt zijnde, dat hij als dan den lijder,

„ als reets genoeg hier door afgemat, te bedde bragt, die

„ door de opening in de blaas onderwijlen , aandonds diq

„ groot voordeel ondervondt, van het water gemaklijk, en

„ zonder fmert te loozen ; en derhalven geene hevige prik-

,,
keling en perfing meer te gevoelen.

”

Verder vervolgt de heer Camper: „ des daags na deeze

„ bevverking, befchouwt hij de wonde naauwkeurig , en

merkt zorgvuldig op , welke poogingen de wijze natuur

,, reets gedaan heeft, ofwerkelijk doet, ora den deen voort

„ te duwen. Hij vVagtfomwijlen tot den vierden^

,, zelfs tot den vijfden dag ^ eer hij met eenig werktuig den

„ deea voorthaalc; ’t welk als dan meestal zoo gemaklijk ,

H 3
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jaarde lieden doen , wijl de blaas bij de kinderen
nog zo diep niet in het bekken gezonken is; het
is uit dien hoofde gemaklijker

, boven het fchaam-
been in de blaas van een kind , dan in die van
een’ bejaard’ perfoon te komen, en dat pieter
FRANCO bij de eerste fteenfnijding, die hij op deze
wijze verrigtte, gemaklijk in de blaas kwam , zulks

was , wijl hij de operatie aan een kind deed ,

welks blaas nog niet in het bekken gezonken was,
fchoon dezelve reeds eenen Been van de groot-

te van een hoendereij in zig befloot (jx).

5, en met zoo weinig fmerc voor den lijder gelukt, dat het

„ alle geloof te boven gaar.

„ Zijn’er meerfteenen dan één
, zoo gebruikt hij dezelf-

,, de voorzigtigheid
, en wagt op de gunstige gelegenheid

„ ora wel te flaagen e. z. v.
”

Niet alleen is deze wijze van opereeren door de heeren
WARET en LOUIS, zo ali onze fchrijver aanmerkt , verrfge;
maar verfcheide zo oude als hedendaagfche Heelkundigen,
als de heeren, franco, iiildanus, manget, colot, heis-

ter, SAVIARD , MOREAU, EERTRANDI 611 MAUQUET hebben
volgens het getuigenis van de heeren camper en van oesscher
dezelve voorlang reeds voorgemeld en geoefend. Ook too-
nen de twee laatstgenoemde uitmuntende Heelkundigen voor
dezelve te zijn. Zie ook een voorb. in de maatf. der
•ixet. te Haarlem

, d, XIX. (l. i , hl. 427. door den heer G. ten
HAAF mede gedeeld. Wenfehelijk ware het derhal ven

, dat de-
ze wijze, die iii alles de natuur zo regtmatig volgt , een gewig-
tig onderwerp voor verdere heelkundigen raogtuitmaaken.]

(ss) [ De operatie van den hoogen toedel is door pieter
TRANCo aan een tweejaarig kind, na dat hij alvoorens de ge-
woone operatie vrugtejoos verrigt had^ het eerst onderno-
men. Zie traité des hernies d Lyon 1561- Doch vervolgens
door denbeer rosset \n zi]i)Qve:h. departuCafarea i^go.
met kragt voordgezet en aangedrongen

, egter is dezelve tot
in het begin dezer eeuw als flaapende gebleven , wanneer
de heeren douglAs,cheselden,morand, lecat en meer
anderen dezelven op nieuw na eenige verbeteringen in ge-
bruik gebragt en geoefend hebben,— Er is zeden diea
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Zo is ook de pisblaas der vrouwsperfoonen niet

zo diep in het bekken gezonken , als die der

inansperfoonen, eii men komt gemaklijker boven de

fchaarabeenen in de blaas van een vroiiwsper-

foon ,
dan in die van een’ mansperfoon. Dien-

volgens kan men ook veel gevoeglijker de opera-

tie "met den hoogen toeficl aan de eersten
, _

dan

aan de laatsten doen. Aan beiderlei gellagt is de

operatie beter te doen aan dezulken 5
die groote

blaazen hebben ,
dan aan de geenen , welker blaas

niet groot is. Jk verkies altijd den hoogen toe-

ftel, zo dra de (leen van eene zekere grootte is.

In het algemeen kan dezelve ,
fchoon de omftan-

digheden anders dezelfden zijn , aan zo veele toe-

vallen niet onderworpen zijn, als de ftcenfmjding

in den bilnaad (^perineum ) (*)

Het buikvlies ,
het welk de blaas van boven

overtrekt, moet met het indrument, dat men er

inbxengt ,
niet beledigd worden. Als de blaas

'door infpuiting gevuld is, ligt het opperste ge-

deelte derzelve zig boven het ichaamlid om hoog

,

zo dat het buikvlies, het welk haar overtrekt ,

tijd veel getwist over het voor- of nadeel dezer operatie: vee-

le beroemde mannen hebben hunne aandagthier medebezig

gehouden. Wij zullen derhalven alleenlijk aanmerken , dat

ingevalle de fteen mogt geoordeeld worden zeer groot te

zijn , wij als dan gelooven , dat deze operatie geraaklijker

,

fpoediger en veiliger dau een der andere wijzen ,
kan ver-

ligt worden.]

(*) Opuscules de Chirurgie de Mr. Morand. Part. II,

(Jt) [ Zie over de voordeelen dezer operatie ,
en derzelver

tegenwerpingen wederlegt ,de lithototniu Douglasjïaua ,
vert.

door lERMES ,
bl. 57. en volg. als ook sharp Oordeelkundige

aanmerkingen ibladz.^o^, en meer anderen.]

II

4
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ook mede om hoog geligtvvord, en daar door
ontftaat tusfchen het fchaamlid en de plaats , daar

dit buikvlies vast is, eene ruimte, welke twee
of drie vinger breed , en naar mate van de rekbaar-

heid der blaas meer of minder groot is, zo dat men
eene incifie in dezelve kan maaken , zonder dat

men den zak van het buikvlies raakt.

Als de blaas zamen gerimpeld is , zo dat men
ze door infpuitingen niet kan uitijiannen , en
geen merklijke verhevenheid boven de fchaambee-
nen kan maaken, gelijk die was, uit dewelke ik

den fteen haalde, die op PI. III. No. 3. tuslchen

de bladen der tang afgebeeld is, en die van den
Jongeling, van wien ik boven gelproken heb, aan
welken ik de operatie met den hoogen toeftel

deed , zo moet men met veel voorzigtigheid eene
incifie boven het fchaambeen maaken , en wel agc

geeven, dat men het buikvlies niet kwerze , ten

einde eene breuk re vermijden , die daar op zou
volgen. Om dit nu te verrigten

, belaft men
eenen helper, welke een oftwee vingers in den aars

van den lijder moet hebben , na dat men de regtè

en de piramiedvormige Ipieren doorgefneeden
heeft, den fteen om hoog te ftooten. Hier op
onderfcheid men met den vinger der linke hand ,
welken men in de wond en onder den fchaam-
boog brengt, zeer ligtlijk den fteen door zijnen

wederftand en zijne hardigheid door de blaas ,

welke hem bevat , en dan maakt men even boven
den fteen, zo digt als mogelijk is bij denfehaam-
boog , de incifie in de blaas. Op deze wijze vermijd
men , den zak van het buikvlies te openen.
Zo dra ik er den fteen uitgehaaJd heb, maak

ik met het afkookzel van maluwe, door de wond

^
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infpuitingen in de blaas ,
leg flegts een fliikje fijn

linnen over de wond, en hier over nog een zagt

dofje van ruuvvplukzel, doch over den geheelen

buik leg ik een fianellen lap, dien ik in hetzelfde

afkookzel gedoopt en te deeg uitgedrukt heb; ver-

ders bedien ik mij nog van eenige compresfen en

den buikband , om dit alles te verzekeren. Met

de infpuitingen houd ik vier of vijf dagen aan ,

en laat den lijder op de zijde, of zelfs, zo veel

als het mogelijk is , op den buik liggen. Als nu

den vierden of vijfden dag de pis niet meer door

de pisbuis uitloopt, breng ik eene flappe fonde

tot in de blaas , en dan loost zig de pis door de

fonde, en de lijder kan op den rug blijven liggen.

De wond fluit zig hierop fpoedig, en de pis loopt

er niet meer door. De volgende verbanden wor-

den elk met gefchaafd plukzel op dezelfde wijze

gelegd. Ten tijde der toeheeling leg ik nog

over het gefchaafd plukzel de gemeene gom-

plaaster (*).

Het zal hier niet ongepast zijn, iets van de nieuwe

wijze van Frcre Come te zeggen. Wijl de hoogetoeQel,

voornaamlijk, wanneer er een gebrek in de pisbuis of in het

perineum is, of de fteen te groot is, veel voordeel boven

den zijdelijken toertel heeft, floeg FnéRE Come dezelve

onlangs weêr yoor. Doch de wijze van FRêRE Come is

van de oude voornaamUik onderfcheiden door dat hij

de ledige blaas boven de fchaambeenen , zonder eenige in-

fpuiting te doen ,
opent. Zonder de afbeelding der hiertoe

nodige inflrumenten is het alleenlijk eenen Richter moge-

lijk, eene juiste verklaring van de handgreepen dézer ope-

ratie te geeven. Ik wijze derhalven mijne leezers naar de

Chirurgifcbe Bibliothek. K Band
,

S. 307. FréRE Come
verrigtte deze operatie aan zes en dertig mans- en zes en

veertig vrouwsperfoonen ,
van dewelken de laeesten geluk-

u 5
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<2 .

Fan de fleenfnijding met den laagen toefiel,

De laage toeflel is naar de onderfcheiden wij-
zen van dien aan te wenden en naar de verfchei-
denheid^ der deden , welken bij de operatie in
aanmerking komen, in verfcheiden foorten ver-
deeld.

Celsus is de eerste geweest, welke eene wij-
- ze, om. den fteen met den laagen toeftel uit de

blaas te necmen , befchreeven heeft : men heeft
denzelven den kleinen toeftel genoemd \_appa-
ratus parvüs']. Men bedient er zig niet ligt van,
dan alleen in geval , wanneer een Reen uit de
blaas gefchoten

, geklemd en als in haaren hals
befloten is, en voor zulken, die zomwijlen in het
celleweefzel van den hals der pisbuis en in de na-
bij gelegen deden ontftaan, het zij na de uitwen-
dige toeheeling der wond, welke men bijhetfleen-
ftnjden in den bilnaad maakt, alwaar, wanneer
het binnenste celleweefzel niet volkomen geheeld
is, de pis indringt en zig in het celleweefzel zet,
of dat het een gevolg is van eene etteragtige of

r

\

kig geneezen werden. Nouvelle methode d'extraire lapier-
re de la Feifie urinaire par desfus Ie Pubis, qu'on nomme
vulguirement Ie baut appareil dam l'un & Vautre Sexe ,
fans Ie fecours d'aucun fluide reienu ni forcé dans la Fesdc
ti hruxeiles ^ d Paris 177^. la. L.

^
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ontftekingagtige verplaatzing in de deelen ,
wel-

ke tot de vergadering der pis gelegenheid geeft

,

of ook wel eene pisverplaatzing zelve, gelijk ik

verfcheiden voorbeelden daar van gezien heb.

Om te verhoeden , dat de pis zig na de opera-

tie met den laagen toellel niet ophoope
,
en daar

door gelegenheid geeve tot het vormen van eenen

fteen in het celleweefzel der deelen om de wonde
heen liggende, heeft de ondervinding getoond ,

dat het gebruik van waschkaarsjes [ bougies ] de

binnenvlakte der wond ,
welke men in den hals

der blaas gemaakt heeft, opheelt, en de pis belet ,

zig in het celleweefzel te zetten.

In geval een fteen zig in den hals der blaas vafc

gezet heeft, is het genoeg, den vinger der linke

hand , na dat men den zelven in 'olie gedoopt

heeft, in den aars te brengen, ten einde den fteen

tegen de algemeene bekleedzels der huid te druk-

ken, zo dat hij moet uitfceeken. Alsdan maakt

men boven dit gezwel, het welk de fteen vormt,

eene incifie , en neemt er den fteen met den haak

,

fteenlepel en de verdere inftrumenten uit. Als de

'fteen zig in het celleweefzel vast gezet heeft, vat

men hem met de vingers der linke hand, en fnijd

met een indfiemes met eene bolle fnede boven

den fteen zelven in ,- ten einde de deelen , die hem
bedekken ,

te fcheiden , en dan neemt men er

hem met den haak en fteenlepel uit. Op dezelf-

de wijze kan men eenen fteen opereeren , welke

op eenige plaats langs de pisbuis ingefloten is.

De wond zelve word gelijk alle eenvoudige won-

den verbonden (uu).

(uu) [ De fleenfnijding met den kleinen toeflel allereerst
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De tweede wijze is die met den grooten toeftel

£ apparatus magnus J of de wijze van maria-
^us, welke zelden ofnooit meer door eenen Heel-
meester gevolgd word, ten ware, dat hij er aan
gewend was, en dat hij zig van geen andere wil-
de bedienen. Men heeft in plaats van dezelve
de wijze met de zijdelijke fiiede [^litothomia late-
ralis~\ ingevoerd, ik meen de wijze van chesel-
DEN , welke MORAND in Frankrijk het eerst be-
kend gemaakt heeft {yv). Van deze wijze zal

door Celsus lib. VII. cap, XXVI. befchreven, word thans
om deszelts onvolkomenheid

, door geene Heelkundigen ,zo veel ons bewust is
, geoefend : dezelve kan ook niec

wel dan bij kinderen plaats hebben, ten ware dat de fleen
in den pisweg, gelijk onze fchrijver voorftelt

, gelegen
was, om dat de vingeren veelal te kort zijn omdezelvenbij
een bejaarden zo ver in den aars te brengen , dat men den
Ireen vatten en bepaalen kan ; buiten het welke egter de
operatie niet te verrigten is. Wanneer de tleen zig bij
een kind in de blaas bevind, en men verkiest aan hetzelve
deze operatie te doen , zo laat men het kind op den fchooc
van een llerk man zitten, zó, dat de billen van het zelve
genoegzaam vrij zijn en de kniën zo veel mogelijk van een
kunnen gehouden worden

; men brengt den met olie gedoop-
ten voorsten of middensten vinger der linke hand zo hoog in
den aars als mogelijk is, en met de regte hand drukt men
den buik zagtelijk even boven het fchaambeen, om den
Heen naar den hals der blaas te ftuuwen; daar zijnde, drukt
mendenzelven door den vinger, die in den a^rs is, naar den
bilnaad

, en maakt op deszelfs toonende verhevenheid
, door

een rondfnedig mesje eene genoegzame ruime openingdoor
welke de fteen als dan met een haakje

, tang of lepel kan
uitgenomen worden.

]
[Het is niet de heer cheselden, maar frIre Ja-

QUEs , die de eerste inrigter van deze zijdelijke operatie
geweest is. Men vind de geheele hiltorie van dezen fteen-
Inijder bij^ Dionis Chir. Operatiën bl. 175. en volg. De ge-
lukkige uitkomsten derwijze van opereeren van dezen Mon-
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ik thans fpreeken, cn het is die, welke ik altijd

volg naar de lesfen van morand, inzonderheid

zedert dat le cat (*) mij bewezen heeft, dat

de groote wonden der pisblaas fchier altijd dode-

lijk zijn, en dat de verlenging der vezelen en zelfs

derzelver fcheuring, wanneer zij maar eenigzins

gematigd is, boven de groote en zelfs boven de

kleine incifiën te verkiezen is.

Volgens deze ftelling is het klaar ,
dat men

geen incifie in het lichaam der blaas moet maa-

ken, om er den fteen uit te haaien, ten ware in

geval van de uiterste noodzaaklijkheid ,
gelijk

bij den hoogen toeftel , en hier zelfs moet men
ze nog zo klein maaken als mogelijk is

,
gelijk ik

zulks uitdruklijk voorgefchreven heb, toen ik ge-

legenheid had hier van te fpreeken. Doch het is

voornaamlijk door de verlenging der vezelen ,

welken de inwendige wrong of de fluitfpier der

nik deed de boogleeraarRAubefluiten , na eenige aanraerk-

lijke verbeteringen, dezelve te volgen. De verfpreide ge-

rugten van de gelukkige en voortreflijke wijze van lleen-

fnijden door Rau geoefend, gepaard met de

over deze operatie door den heer Merrij in zijne ohf fur

la maniere de tailler dam la deux fexes, pour l'extrac-

iion de la pierre , pratiqué par FRêRE Jaques , d Paris

1700, hebben den beroemden engelfchen Heelmeester che-

SELDEN aangefpoord, na nog eenige verbeteringen aan de-

zelve loegebragt te hebben
,
proeven van deze operatie te

neemen, en welke volkomen aan zijne vervvagting beant-

woordden. Dit wierd wel dra door de franfche Heelmeesters

Ledran, Le Cat en meer anderen op voortelling van den

heer Morand, gevolgd, en waar uit verder door verfchil-

Jende en beroemde teenfnijdersverfchillende en onderfchei-

dene wijzen van opereeren zijn voortgevloeid.]

() Recueil des pieces concernant l'operation de la tail-

le &c.
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blaas uitmaaken, dat men ze zo wijd iiidpannen

kan, dat het uithaaien van den fteen met den klei-

nen toellel plaats vind. Die hier aan eene fnede,

aan eene incifie of aan de opening met het lancet

den voorrang wilde geeven , zou zig in gevaar
Rellen, de incifie, onder het uithaaien van den
Reen , door eene verfcheuring tot in het lichaam

van de blaas zelve te verlengen , en zou onfeil-

baar dezelfde toevallen veroorzaaken
,
welken met

groote wonden en kwetzingen van het lichaam der

blaas gepaard gaan , waar van de ondervinding

mij reeds zo dikwijls overtuigd heeft.

De voornaamste hinderpaal tegen het uithaaien

van den Reen met den kleinen toeRel is de pro-

Rata, welke den hals van de blaas als omgeeft
Zij is op verre na zo rekbaar niet, als de fluit-

Ipier van dit deel. De Heelmeesters , welken
het Reenfnijdeli oefenden , hebben verlcheiden in-

Rrumenten uitgevondenen anderen verbeterd , om
deze klier zeer juist door te fnijden ,en dus dezen
hinderpaal uit den weg te ruimen. Onder deze

iuRrumenten vind men anderen, die van binnen

naar buiten fnijden
,

gelijk als de gorgeret cyfifio-

me van le cat , en de urethrotojne van pou-
TEAU en HOIN,

Ik heb opgemerkt , en le cat heeft het voor
mij waargenomen , dat bij elke operatie van den
Reen ,

welke men ihet het verborgen incifiemes

[^lithotóme caché'] het zij aan een lijk of aan een*

levend’ perfoon doet, dit inRrument de proRata

van binnen naar buiten opfnijd, waar door de ge-

daante der wond piramidaal word, of de vorm
van eenen geknotten kegel neemt, welks grond-

vlakte zig in de blaas, doch de top in de alge*
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meene bekleedzelen bevind, dienvolgens naar de

blaas toe wijd en naar de huid toe naaiivvis. Maar
Lloofc men in tegendeel deze klier van buiten naar

binnen , dan heeft de geknotte kegel, welken de-

ze incifie vormt, deszelfs grondvlakte in de alge-

meene bekleedzelen en den top in de blaas. Met
de kegelvormige incifie, daar de grondvlakte in

de blksis, word dikwijls eene flagader, welke

onder de proflata naar haar bovengedeelte loopt,

gekwetst, waar uit eene bloedftorting ontfiaat,

welke moeilijk te ftelpen is; een toeval,het welk

zig dikwijls opdoet in de operatie met het litho-

tóme caché. Anders zijn alle omftandigheden de-

zelfden, doch het uithaaien van den Heen gaat

bij deze incifie ook zo gemaklijk niet, als bij die,

daar de grondvlakte des kegels in de algemeene

bekleedzelen is. Volgens deze waarneeming nu,

welke verfcheiden fteenfnijders gemaakt hebben,

verkies ik de incifie van binnen naar buiten altijd

boven die van buiten naar binnen.

Maar deze incifie moet op geenerlei wijze de

fluitfpier der blaas beledigen , en zig derhalven

niet verder dan de profiata uitllrekken. De veze-

len, welken de fluitfpier uitmaaken, zijn zeer rek-

baar , en laaten zig door elke langzaam en allengs

werkende kragt uitfpannen, zonder dat zij fcheu-

ren of aan (lukken fpringen , zo dat de midden-

lijn dezer opening langzaamerhand genoeg kan uit-

gerekt worden ,
om er den fteen door uit te haa-

ien. Bij het vergrooten van deze opening, welke

' men door het uitrekken bewerkt, worden de ve-

zelen in den omtrek van dezelve liggende , ver-

lengd en uitgelpannen ,
zo dat zij allen even fterk

voor de haar uitlpannende kragtcn wijken , en op
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deze wijze doet elke enkele vezel door haare vef*'

Jenging iet tot deze vergrooting.

Uoch zo is het niet , wanneer de incifie de
fluitlpier kwetst. Eene kleine incifie

, eene ligte

kwetzing verdeelen in een punt de vezelen
, wel-

ken haar zamenftellen ; nu vind de kragt van het
uitfpannend lichaam weinig tegenftandin ditpunt,
of daar, waar de incifie gemaakt is, deze verlengt

ze dus door eene fcheuring, welke zig naar de
grootte des fteens rigt, zom wijlen meer dan een
duim breed naar het lichaam der blaas, door dien

de vezelen , die in den omtrek der flifitfpier zijn ,
zig niet uitrekken , en maar zeer weinig tot deze
uitzetting en vergrooting doen, en wel om reden,
dat zij niet allen even Iterk dit oogmerk bevor-
deren , en dat het uitfpannend lichaam minder op
al de vezelen der fluitlpier, dan op het gefchei-

den gedeelte werkt. De ondervinding heeft dit

zo wel aan lijken
, als aan levende perfoonen be-

vestigd. Ik heb verfcheiden lijken geopend, wel-

ke na de operatie van den fteen met het lithotómè

caché overleden waren , en bevonden
, dat de

Heelmeester de fluitfpier der blaas flegts opper-
vlakkig, als of het zijn voorneemen was geweest,
gekwetst had ; ik vind hier geen andere oorzaak
des doods, dan de incifie, of veeleer eene Icheur,
welke begon ter plaatze, daar de vezelen maar
een weinig gekwetst waren geweest, en zig meet
dan een duim ver in het lichaam der blaas uit-

ftrekte , en onder het uithaaien des fteens fcheen
ontdaan te zijn.

Het is dus een wezenlijk fluk in de zijdelijke

fteenfnijding, dat men de proftata flegts zeer ligt

fplijt, en de incifie in de uiteinden ofgrenzen van de-

zelve
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Zelve eindigt
, want de fliiitlpier laat zig zeer

uitrekken
, als men llegts geduld genoeg lieefc >

om haar langzaam en trapswijze iiittefpan-

nen.

_

Oin nu deze incifie zo te maaken, dat alleen-

lijk de proilata gekwetst word, zonder de fluit-

^ier te raaken , bedien ik mij van het verwijdend
inflrument (PLU. fig. i.}

, tuslchen welks ar-

men en deszelfs verheven zijde eene groeve is mee
overgebogen Eompe randen ( fig. 2. H. H. ) , in

dewelke ik de urethrotome^ met de dwarsplaac

C %• 3* ) breng , om alleen de prostata door te

fnijden. Met dit inflrument, welks einde door
middel van de dwarsplaat niet uit de groeve kan
wijken , is een bekwaame fleenfifijder in flaat

,

de prostata te verdeelen, en ze aan haar voorste
gedeelte in twee te iphjten, maar het agterste ge-
deelte of haar punt wag hij flcgts even laaken ,

wijl hij, terwijl hij het met de hand fliiurt, zeer
gemaklijk de deelen voelt, en onderfcheid,over
welken hij de fnede van dit inftrument beweegt.
Daarenboven Iplijt deze klier ook veel gemaklij-
ker en juister, als zij door den gorgeret uitgelpan»
nen is, dan wanneer zulks niet gelchied.

Om het voordeel aan te toonen, dat een een-
voudig inflrument, het welk door eene bekwaa*
me hand zo befluurd word , dat het geen ver-
keerde rigting kan neemen , boven een zeer za-
mengefleld heeft , hoe fraai hetzelve ook uitgedagt
mag wezen , zullen wij ,

gelijk le cat reeds voor
ons gedaan heeft, eene vergelijking maaken tus-
fchen een pennemes en het zonderling werktuig ,
waarmede men eene pen in ééne fnede kan ver-
fnijden, en tusfdien cene pen, die met het pen-
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nemes , en eene andere, die met dit werktuig

verfneden i& Het zonderlinge van dit werktuig

was oorzaak
,
dat men het bewonderde en boven

het pennemes'ftelde, doch de ondervinding leer*

de, dat de pen, die met het pennemes verfneden

was ,
regelmatiger verfneden en beter was , dan die

met het fraaije werktuig was verfneden ,
het welk

d^rhalven nu ook geheel buiten gebruik is ge-

raakt. Even eens is het gelegen met de fraaije

inhrumenten met veeren , welfcn men uitgevon-

den heeft , om de incifie te doen : dezen hebben

ook in het eerst door derzelver bijzonderheid de

Heelmeesters verlokt, doch de ondervinding heeft

hun ras 'de oogen geopend , en zij hebben zelfs

deze zo kunstig uitgedagte indrumenten fchielijk

verworpen , en een eenvoudig inftrument , dat zij

zelve met de hand regeeren
, daar voor verkozen.

Zo is ook het inflrument , waar van ik mij be-

dien om de prostata zeer juist op te fnijden, zon-

der de fluitfpier der blaas in het minste te raa-

ken.

Men moet den lijder tot deze operatie verfchei-

den dagen voorbereiden , even als tot de operatie

met den hoogen toeftel.

Wanneer men nu de tafel, tot het fteenfnijden

beftemd ,
gereed gemaakt en behoorlijk in het

daglicht geplaatst heeft, zo dat het licht wél op

de deelen valt, die men wil opereeren , en op

eene kleine tafel , die men met klampen aan den

voet der tafel vastmaakt , of op eene voetbank een

kop met olie en deinftriimenten ,
welken men tot de

operatie verkozen heeft
,

gereed gelegd heeft

,

zo dat alles behoorlijk bij de hand is , bind ik den

lijder met de banden van L e draw op de ta-
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fel (zvzü^ en plaats de nodige helpers. Alsdan

breng ik eenen gegroefden fnijftaf in de blaas

,

buig de greep naar de regte lies, op dat het bojle

gedeelte van dèszelfs bogt op de linke zijde in de

drie.hoekige ruimte, welke tusfchen de verheven-

heid van "het zitbeen en den bilnaad is, behoorlijk

fluite. Bij de plaatzing, die ik den fnijftaf geef,

let ik voornaamlijk, dat zijn eind behoorlijk in

de blaas zij en dat hij er niet uitga, voor dat de

gorgeret er in gebragt is, want dit zou gelegen-

heid tot eenen valfchen weg kunnen geeven ; en

rigt den zelven zo , dat het holle gedeelte van zij-

ne kromte onmiddellijk naar den {chaamboog

gekeerd is. Men kan den fnijftaf deze plaatzing

gemaklijk geeven, wanneer dezelve, gelijk dien

van LE CAT, eene groote kromte heeft. Als ik

den fnijftaf nu in dezen ftand heb, laat ik hem
vasthouden door eenen helper, welke aan de reg-

te zijde des lijders ftaat; deze vat en houd hem
vast met de linke hand ,

en met de regte hond hij

den balzak om hoog , als het nodig is. Nu ga

ik op mijne regte knie op den grond liggen, fpan

de huid overdefleiif des fnijftafs uit met de linke

hand, vat in de regte een gegroefd incifiemes ,

het welk op dezelfde wijze als dat van le cat
gemaakt is, houd dit even als eene fchrijfpen ,

fnijdecrmede van boven naar beneden en begin de

incille te maaken ,
daar men ze bij den hoogen toe-

ftel eindigt; verleng ze naar de verhevenheid van

het zitbeen toe en maak ze omtrent drie of vier

[Zie Ledran vergelijking van verrcheide wijze

van fieenfnijden, vert. door den heer Swagerman,

1765. bl. 33.]

I rj
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,

vinger breed' lang, waarin men zig egter altijd

naar den ouderdom en de lichaamsgefteldheid van

den lijder e. z. v. moet rigten ; met de eerste

fnede liiijd ik de huid en het vetvlies door ,
als

dan zoek ik met den vinger der linke hand de
fletif van den fnijftaf, ten einde de pisbuis op de-

ze fleuf , zo na mogelijk aan de proftata , op te

fnijden. De nagel van den voorsten vinger der

linke hand moet tot een geleider van het incifie-

mes dienen, om des te zekerer in de pisbuis te

komen. Als ik nu in de fleuf des fnijltafs ben ,

fnijd ik op de linke zijde van den lijder met dic

inflrument in het voorste gedeelte der prolla-

ta, houde hetzelve in deze fleuf wel verzekerd

met de linke hand vast , en neem in de reg-

te den gorgeret (PI. II. lig. i.), welks ronde

punt ik in de fleuf van het incifiemes, het welk

ik in de linke hand houde, tot in delleuf van den
fnijftaf laat afglijden : alsdan leg ik het incifiemes

weg, vat met de linke hand de greep van den fnij-

ftaf, welke de helper vast hield en nu moet los-

laaten ,
en nu leide ik met de regte hand den gor-

geret voorwaard in de blaas, welken ik op de
fleuf van den fnijftaf tot zo verre gebragt heb.

De pis loopt nu op de uitgehooide fleuf van den
gorgeret weg en ik haai de Ihijftaf , welke nu van
geen nut meer is, er uit. Ik houde dengorgerec

met de linke hand, draai deszelfs met ftompe ran-

den voorziene fleuf flinks naar den lijder; met de
regte breng ik in deze fleuf de urethrotome

, met
welke ik, zonder de fluitfpier te raaken , de pro-

ftata fteeds op dezelfde wijze oplplijre. INu leg

ik de urethrotome weêr weg en rigc den gorgeret

zo, dat zijne groef naar boven kome te ftaan ,
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maak de fchroef, welke de beide deelen van den
gorgeret zamenhoud , los , en breng den in olie

gedoopten vinger op de groef van den gorgeret

m do blaas. Terwijl ik dien er inbreng, Ipan ik

de lluitfpier allengs uit en voel met den top des

vingers den fteen, om te zien, of bij niet gekneld

is, te zelfden tijde druk ik de greep van den gor-

geret met de linke hand zamen en met het verwij-

dend inflrument en den vinger maak ik allengs

de uitlpanning. Als ik nu denk, dat ik de doe-

len genoegzaam uitgefpannen heb ,
vat ik de tang,

doop ze in olie en breng ze op de groeve van

den gorgeret langzaamlijk in de blaas en geef tevens

agt , dat de beide bolle [gepolijste vlakten haarer

beide deelen zo gcrigt zijn, dat het eene naar den

fchaamboog, het andere naar den aars gekeerd

is, zo dat haare beide openingen naar de zijden

en uifgehoolde vlakten van den gorgeret zien.

De tang in de blaas gebragt hebbende, leg ik den
gorgeret weg en vat den Heen in deszelfs kleine

middenlijn met de tang. Indien ik zwarigheid

ontmoet , zo dat ik den Heen niet wél kan vatten ,

vul ik de blaas door de wond met eene fpuit met

afkookzel van maluwe; hier door'zetten de wan-

den der blaas zig uit en word de handgreep ge-

maklijker gemaakt om den Heen in deszelfs klei-

re middenlijn te vatten. 13en Heen met de tang

gevat hebbende, trek ik hem er langzaam uit,

zo dat ik, als ik vier minuuten tijds nodig gehad'

heb, om, van het eerste oogenblik af gerekend,

dat ik de incifie in de huid maak, de Heenlnij-

ding te volbrengen, drie en eene halve minuut
beHeede, tot het uithaaien van den Heen, en als

hij Hegts van eenigen omtrek is, heb ik vijf, zes
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ja zelfs zeven of agt minimten nodig, om er hem
uit le haaien (xx). Ook let ik bij het uit haaien,

dat de gepolijste holle deden der tang. zo gebogen
zijn, dat het eene naar de fchaamleden, het an?

dere naar den aars gekeerd is. Als ik denk ,
dat

de fteen flegts van eenen kleinen omtrek is, bij

voorbeeld de grootte van eenen arbrikoozen- of

perzikenfteen heeft, Iplijt ik de proftata niet met
de urethretome , maar vergenoeg mij alleen met
de incifie, welke ik met het incifiemes in het voors-

te gedeelte der proftata maak. Het gebeurt zeen

dikwijls
, dat het moeilijk valt , eenen kleinen

fleen te yatien: om nu te maaken, dat hij in de
blaas los word en zig laat vatten , vul ik de blaas

met het afkookzel van maluwe door middel van
eene Ipuit. Zo dra ik den fleen uitgehaald heb,

maak ik ook eene infpuiting met het zelfde aR
kookzel, en ik heb altijd bevonden, dat dit zeer

goed was.

Ik heb menigmaal opgemerkt , dat, wanneer

de fleen te groot was , men moest ophouden met
• t *

(xa;) [Doheer Le cat zoude zig ten uiternegefchaamd

hebben, wanneer hij vijf, zes of meer minuiuen tot deze
operatie had bedeed. Deze fleenfnijder oefende deze opera-

tie met eene buitegewqone vlugheid ; men vind hier vaa
bewijzen in de aanmerkingen van denbeer Maupellier

,

dat hij, namelijk LE.CAT,in den tijd van zeventien minu-

ten zeven lijders van den Heen opereerde. Ook vind men
in de verzameling van flukken betreklijk bet fteenfnijden ,pag^

lai. van dezen Heelmeester, dat men hem fomtijds de ope-

ratie in één minuut en nog minder heeft zien verrigten. Dan

,

n mer moét een operkteur zig aan eenigen tijd bepaalen,

om niet door zig te haasten het werk vrugteloos ofwel voor
den üider dootlelijk te zign eindigen. Sat cito

, qui fq$
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trekken , zo dra de lijder door zijn gefchreeiiw te

kennen gaf, dat hij veel pijn leed. Wanneer men
dus bij de hevigste pijnen ophoud met trekken ,

om den lijder te laaten uitrusten , en men lang-

zaam trekt, zo dra dezelven ophouden , zo verlen-

gen de vezelen zig allengs en breiden en rekken

zig langzaamerhand uit, zonder te fcheuren en

zig van een te fcheiden ; het welk onfeilbaar zou
gebeuren, wanneer men den fteen 'gedurende de

hevige pijnen wilde uithaaien, want op dien tijd

trekken de vezelen zamen , in plaats , dat zij zig

bij de uitfpanning zouden rekken. Dit zijn juist

zulke gevallen, waarin men vier, vijf, zes, agt

tot tien miniiuten tijds nodig heeft , "om eenen

grooten fleen zonder gevaar met den laagen of

kleinen toeftel uit te haaien ; terwijl men , indien

men hem fchielijk en op eens wilde uittrekken ,

den lijder om het leven zou brengen.

Verder moet men hij het uithaaien wél agt gee-

ven , dat men met de tang , met welke men den
fteen gevat heeft

,
geen halve buigingen van de lin-

ker naar de regter zijde maakt, want door deze
onvoorzigtige handgreep zou men den hals der

blaas ter zijde van deszelfs verëeniging kunnen af-

fcheuren. Om nu dit toeval, welks gevolgen zeer

gevaarlijk zouden kunnen zijn , te vermijden

,

moet men den gevatten fteen alleenlijk van onder
naar boven beweegen, en de buiging van het hei-

ligbeen en het ftaartbeen volgen.

De vergelijking, welke hoin (*) tusfehenhet

haaien van een kind en het uithaaien van den fteen

r*) Memoires de fAcadémie deDijon. Tom. I.p, 202. ^
fuiv.
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gemaakt heeft, toont ons, dat wij in de nieesten

van onze operatien, doch inzonderheid bij het

lleenfnijden
, zo veel mogelijk den loop der natuur

moeten volgen. Zedert dat le cat den heer
HoiN overtuigd heeft, ,, dat groote wonden , wel-

3 ,
ken men in het lichaam der blaas maakt, ichier

„ altijd dodelijk zijn, en-dat de verlenging haa-

a, rer'vezelen en derzelver niet al te groote iiit-

„ fpanning voor de groote
, ja ook zelfs voor de

a, kleine incifien te kiezen is ”
, heeft hij in plaats

van eene incifie in de fluitlj^ier te maaken , om het

nithaalen van den Been te bevorderen , zo wel als ik",

gepoogd, middelen uit te vindea om eene lang-

zaame uitfpanning te bewerken, en een gelukkig
gevolg heeft onze pogingen en handgreepen be-

gunstigd.

Om bij het vatten en uithaaien te vermijden ,

dat de Been, als hij week is, niet gedrukt wor-
de, leg ik, zo dra ik hem met de tang gevat heb,
een Bukje lijnwaat tusfchen haare armen , en ter-

wijl ik dezen omtrent het Bot omwind, belet ik

op deze wijze, dat de tanden den Been onder het
uithaaien niet vermorzelen. Op deze wijze kan
men eenen weeken Been geheel uithaaien zonder
hem te breeken en men behoeft de tang niet meer
dan eens in de blaas te brengen. Ik agt dit mid-
del beter dan de tang van le dran, omhetbree»
ken van den Been te verhoeden (*},

f*) Hier bedoelt le blanc on;tet\vijfeId die,welkejnea
op het einde der /»/Ve Parallele des diff^erentes manieres
de faire rextraltion de la pierre d Paris 1756. 8. , afge-
beeld vind. L. [Zie nederduitfche vertaling door den heec
gWAGERMAW, Amst, ^I, VI. j
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Indien het egter gebeurde, dat, onaangezien

deze voorzorg, de fteen brak, en enkele ftiikken

in de blaas bleeven , moet men ,
om dezelven los

te doen worden , infpuitingen maaken met at-

kookzel van maluwe en dan kan men ze er met

de tang of den fteenlepel , of met den haak ge-

maklijk uithaaien. Indien er nog klein gruis mogt

in blijven ,
kan men het gemeenlijk door eenige

infpuitingen uitlpoelen. Zo men nog mogt vree-

zen ,
dat eenige ftukjes Heen , niet cegenftaande

deze aangewende middelen in de blaas mogten

gebleeven zijn , moet men op de volgende dagen •

.door de wond infpuitingen in de blaas maaken en

•eene regte of geknopte fondeef inbrengen, om te

onderzoeken , of er nog iets mogt ingebleeven

zijn, ten einde het er uit te doen. Het is gebeurd,

dat men deze. voorzorgen verzuimende, een (luk

;lleen , het welk men bij het eerste zoeken niet

gevonden had, tot een kern van eenen nieuwen

ileen heeft gediend , en dit bragt den lijder in de

•droevige noodzaaklijkheid om zig nog eens te

laaten opereeren. Men moet derhalven altijd nauw-

keurig onderzoeken , of na het uithaaien van ee-

nen fteen, geen anderen in de blaas gebleeven

zijn. Wanneer de uitgehaalde Heen eene of meer

vlakten heeft, is hij de eenigste niet in de blaas

03^)-

(yy") [wanneer er meer dan dén fteen in de blaas is, zul-

len zij meestal op die zijde , daar zij tegen elkander liggen ,

eene meer dan gewoone gladde vlakte hebben , dit zien wij

aan de vier fteenen , welke door helvetius in eene men-

fche blaaze gevonden wierden. Zie de P&y/. math. mei.

<^ol. ULpag. I. Dan dit is egter niet altoos zeker;

15
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Zo dra ik eenen fteen uit de blaas gehaald heb j
pleeg ik altijd, gelijk ik reeds gezegd heb, aan-
ftonds eene inlpuiting te maaken van * afkookzel
van maluwe. Vijf of zes uuren na de operatie
Iaat ik den lijder een half bad neemen van het af-

kookzel van maluwe, en zomtijds laat ik hem ,

na dat het geval is, dit verfcheiden dagen des
morgens en des avonds herhaalen. De vier of vijf

eerste dagen leg ik in het geheel geen verband op de
wond, maar verzeker alleenlijk de kniën van den
lijder aan elkander met eenen band, om het op-
fpalken van de lippen der wond te beletten. Als
dezelve den vijfden , zesden of agtsten dag nog
niet gefloten is, leg ik een dotje ruuw plukzelop
de wond en hier over eene compres, welke tot
een fuspenforium of draagband dient , maar het
ganfche verband verzeker ik met een T verband
x)f met den zwagtel ; ten befluite der behandeling
bedien ik mij van een weinig geCchaafd plukzel ,
eene kleine gewoone gomplaaster of een ftukje .

Engelfche plaaster. Als het lidteken zig niet

behoorlijk wil vormen, bijt ik de wond een wei-. •

nig met helfchen fteen en leg er gefchaafd pluk-
zel en de plaaster op. Zomwijlen moet men tot

den tienden
, vijftienden en twintigften dag het

gefchaafd plukzel op de wond met het wél aan-
!

gelegd T verband of den zwagtel verzekeren, i

losliggende en rollende fteenen zullen zelden eene bepaalde >

kennelijke gladde oppervlakte hebben; De ondervinding
bevestigt genoegzaam die gezegde. Zie ook de uitgezog-

'

te verhandelingen^ vijfde deel, bl. 27a. waarmen vind , dat
vier fteenen uit de blaas van één menfeh te gelijk gefneden
waren

, zonder dat men eenige gladde of kennelijke opper-
vlakte aan dezelven kon befpeuren. j
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Maar in het algemeen moet men de wond vrij laa-

ten en er niets opleggen, voor dat de pis haaren

natuurlijken weg begint te neemen en de wond

aanvangt toe te heelen (^2).

Indien zig na de operatie eene koorts of eene

pijnlijke fpanning in den buik , voornaamljk

omtrent de blaas, openbaart, moet men deze toe-

vallen door herhaald aderlaaten , door halve ba-

(*s) [De grooce omdag van werken en veelheid der

werktuigen van onzen fchrijver, komt aan alle Heelkundi-

gen niet even fmaakliik voor, De heer Gesscher zegt van

dezelve: „ De heer Le blanc, een opvolger voorheen

„ der manier van Le gat ,
heeft naderhand eene wijze

„ van fteenfnijden uitgedagt engeoeffend, gegrond op de

,, puinhoopen van deeze , en , uit hoofde van haare groo"

5, tere faamengedeltheid , minder aanprijsbaar , Heelk.

Mengelftoffen bladz. 33» Dan ook ieder fchrijver,

welke deze operatie behandeld heeft, geeft meestal aan

2iine geliefkoosde wijze den voorrang: allen bijna hebben

haare voor- en nadeelen in ; allen kunnen zij zomwijlen

^oor ondetfcheide geöefenden uagevolgd worden en ge-

lukkige uitkomsten opleveren. Dan het is en blijft eene

2ekere waarheid , dat de éénvoudige en van weinig om-

llag benodigde wijze verre de beste, ja de zekerste is.

De verbeterde wijze van fteenfnijden , door FRêRE Ja-

ques eerst geoefend, heeft eenealgemeene toejuiching

kregen ; dan ook deze is het, die bijna door ieder fteenfnij-

der onderfcheidenlijk venigt word; het zal onnodig zijn

hier van getuigen bij te brengen , de registers van onder-

fcheide en vergelijkende werkingen bij dezulken, die deze

operatie befchreven hebben, leveren genoegzame bewijzen

mijner gezegdens op. Een Heelmeester derhalven ,

welke den fteen wil opereeren
,
moet zig bij eene hem het

best voorkomende wijze bepaalen , en die wijze bijallege-

legenbeden aan lijken als anderzins in het werk ftellen,

daar door zal hij eene zekerheid in deze operatie erlangen,

die hij, wanneer hij dan de eene, en dan eene andere wij-

ze volgr, te vergeefs zoude zoeken, ]
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den en door flanellen in afkookzel van maluwe
gedoopt en wé] uitgedrukt , warm op den buik
te leggen , tragten te verzagten. In het algemeen
moet men zorgvuldig op den leefregel letten. Als
er geen toevallen komen , laat ik den lijder van
den derden dag af telkens een weinig eeten , voor-
iiaamlijk , wanneer hij trek tot eeten heeft (*).

(*) Behalveu de berigten , welken le dran , gunz ,

PORTAL, HEUERATAN en anderen ons van de verfcheiden wij-

zen van fteenfnijden gegéeven hebben , vind men insgelijks

veele nuttige aanmerkingen hier over in F. S. morand
Vermischten cbirurgifchen Schriften , nevens cene voorrede
van den heer Ernst Platner

, Pr. te Leipzig. Leipzig
1776. S. Over de wijze van havvkins fchreef onlangs de
heer Pr. hausmann- te Bronswijk. Twee niet algemeen
bekende fchriften over deze wijze zijn: Ant. louis & pe-
trus FAGUER Disf. de metbodi Hawkinfia7ia in calculofo^

rum fedlione prajiantia ^ Parijiis 1769. 4. c./l en Ant.
LOUIS & Petrus Josephus desault Disf. de calculo veji»

urinaria, eoque extrabendo
, pravia fe£ïione^ ope in-

firumenti Hawkinftani emmdati. Paris. 1776, 4. Opeene
dergelijke wijze heeft de lieer Ckuickshank den zelfden
gprgeret veranderd , dien namelijk vlakker gemaakt en voor-
waard en zijdwaard de ^nede een weinig naar voren ge-,
bragt. L.

.. [ De wijze van den heer hawkins , waar van ludwig
bier fpreekt , heeft algemeen veel gerugt gemaakt en groots
navolgers gekregen. Zie hier de bewerking van dezen be-
roemden Engelfchen Steenfnijder: nadat hij den lijder wa-
terpas op een tafel gelegd heeft, laat hij de dijen en beenen
buigen

, opligten , van elkander brengen en door twee hel-
pers vasthouden ; hij brengt een gegroefden fnijdaf in de
pisbuis, laatende deszelfs handvat naar de regeer zijde ge-
keerd, door een helper, die tevens den balzak opligt, vast-
houden

, hier door word de pisbuis tegen de fchaambee-
ren bepaald, zó, dat de bogc van het werktuig tusfehen
den knQbbel van het zitbeen en den aars zig bevind : hij
piaakt verder, even a}s cheselden, dooreen klein bolfne-
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.

i/af2 de jieenfnijding aan Vrouwsperfoonen»

Jndien het nuttig is, zig bij het fteenfnijden

der mansperfooneu van de grootte der blaas te

verzekeren, om tebepaalen, volgens welke wij-

ze men den fteen zal uithaaien , is het niet min-

der noodzaaklijk, bij het Iteenfnijden dervrouws-

dig en onbeweeglijk inciliemesje , voor een gedeelte tnet

vlas bevvonden , eene infnijding van de linker zijde des bil-

naadsl'chuin tot tusfehen den aars en zitbeens knobbel ’,fpan-

nende alvoofens met den duim en voorsten vinger der linker

hand de bekleedzelen over den fnijliafuit: wanneer eene

infnijding niet genoegzaam tot op en iii de (leuf desfnijftafs

doorgaat , hervat hij dezelve , en laat omnidlijk inde wond

een vinger der linker hand glijden , om de rigting van den

fnijftaf des te zekerer te ontdekken. Daarna brengt hij op

geleide van den fnijrtaf een gorgeret in de blaas , welks

regcerrand fiiijdende is . en fcheid door het zelve in een

buiteowaardfche fchuine rigting de prodata en hals der blaas

door; hier op doet hij den fnijftaf uitgaan, en brengt op

den gorgeret eene gewoone fteentang binnen , wanneer

hij ook als dan den gorgerec wegneemt , zoekt en vat ver-

volgens den fteen , en door welken voorzigtig uit te haaien*

hij de operatie volbrengt. Zie meer aangaande deze ope-

ratie in de disfertatie van den beroemden Pallas devariii

calculoi fecandi metbodh y 1754. Dan de gorgeret

van dezen bekwaaraen fteenfnijder heeft veele veranderin-

gen ondergaan : men zie daar over de aanmerkingen van

den heer du Pui in het tweede deel van bit Provinciaal

Uirechn genootfebap em, hl. 355. en volg.'\
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perfoonen deszelfs grootte te bepaalen ,
om daar

uit op te maaken , op welke wijze men de operatie

wél zou kunnen onderneemen. De fonde ,
die

men gebruikt voor vrouwen ,
moet bijna geheel

regt zijn en geen oogen hebben, gelijk die, wel-

ke LEVRET uitgevonden en ( Es/ai fur Vabus

des regies générales 144. y?g. i eto.^

befchreeven heeft.

Men heeft twee wijzen , om vrouwen van den

Reen te opereeren, namelijk die met den hoogen

en die met den laagen toellel. De hooge toeftel

word bij groote fteenen , de laage bij kleinen of

middenmatigen gebruikt.

Ik heb reeds in het vorige hoofdiluk ge-

zegd en herhaal het hier weder ,
dat

,

wijl de

blaas der vrouwsperfoonen niet zo diep in het bek-

ken ligt, als die der mansperfoonen , men gemak-

lijker boven het fchaambeen in de blaas van een

vrouwsperfoon , dan in de blaas van een’ mans

perfoon 'kan komen. Schoon alle omftandighe-

den dezelfden zijn , is egter de hooge toeftel bij de

vrouwen altijd gevoeglijker gebruikt, dan bij de

mansperfoonen. Wanneer men nu hier nog bij

rekent de grootte des fteens , welke onaangezien

de grootfte omzigtigheid , die men bij het lang-

zaam en trapswijze uithaaien gebruikt, nogthans

de fluitipier der blaas te zeer uitrekken , haare

veerkragt verzwakken en eene geheele of gedeel-

telijke lekking veroorzaaken kan , zal men voor-

zeker aan den hoogen toeftel den voorrang gee-

ven, voornaamlijk, wanneer de fteen eenigzins

van eenen grooten omtrek is.

Om van de grootte des fteens te kunnen oor-
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deelen ,
brengt men de fonde in de blaas en den

vinger in de fchede der lijfmoeder, en met den

vinger en de fonde onderfcheid men gemaklijk,

of de fteen groot of klein is.

Voor dat men de eene of de andere wijze in

het werk ftek, moet men de nodige toebereidzels

laaten vooraf gaan, zo als wij dit bij het fteen-

fnijden der mansperfoonen bêfchreeven hebben.

S-

het {ieenfnijden aan Vrouivsperfoonen

dm hoogen toefiel.

Om den hoogen toeflel in het werk te fteh

len, legt men hk vrouwsperfoon , even als de

mansperfoonen, op de tafel, die tot deze opera-

tie bchemJ is. De Heelmeester, die de opera-

tie zal doen, en de helpers neemen dezelfde plaats.

Men maakt dan infpmtingen in de blaas van af-

kookzel van maluwe, om zo veel als mogelijk is

eene verhevenheid boven het fchaambeen te krij-

gen. Om nu te beletten, dat de blaas zig niet.

ontJedige en zamenvalle , voor dat men de incifie

maakt ,
moet een bekwaame helper den vinger in

de fchede der lijfmoeder brengen en de pisbuis

naar den fchaamboog toe drukken , ten einde het

uitvloeijen der infpuitingen en het zamenvallen

der blaas ,
terwijl de Heelmeester de incifie maakt

,

te beletten. (*). 2o dra nu deze in de blaas

komt, moet de helper met den vinger in defche«

de den heen naar boven ftooten.

- ^

(D IIalleri Dhfertat, chirurgicarum, Tom. //.
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De overige handgreepen , welken wij reeds in

het dertiende hoofdftuk befchreven hebben, daar

wij leerden , hoe men een’ mansperfoon den fteen

met den hoogen toeftel moet uithaaien , zijn de-

zelfden , die men bij een vrouwsperfoon moet
gebruiken. Ik wijze derhalven mijne leezers

naar dit hoofdftuk, om oniiodige.herhaling te

vermijden (*). (

het Jleenfnijden aan yrotnvsperfoonen fnet

den laagen toefieL

Om deze operatie te doen, leg ik het vrouws-
perioon op de tafel , die tot deze verrigting be-

ftemd is. Twee helpers, de eene ter regter en
de andere ter linkerzijde, houden elk een been
en de knie der lijderes ; een derde agter de tafel

houd haar de fchouders vast

;

hierop breng ik

door de opeiiing der pisbuis tot in de blaas het

eind van het verwijdend inftrument (PI. II. fig. 4.)

,

laat het er langzaam en allengs ingaan, en ter-

wijl ik de groef van het inftrument naar de linker

zijde der lijderes keere, breng ik in dezelve langs

de fleuf de urethrotome (fig. 3.), om enkel
ter zijde de opening der pisbuis en een gedeelte

der pisbuis, zonder de binnenste wrong te Iplij-

ten; fcheide met dit inftrument alleenlijk de ope-
' ' ning

() Men herïnnere zig hier het geen ik van de nieuwe
manier van FRêRE come, bladz, 15;^, gezegd heb. L.
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nfng maar even en de daar aan grenzende pis-

buis. Deze fcheiding kan men
.
ook met een in-

cifiemes, dat eene bolle fnede heeft, verrigten.

Zo dra dit gelchicd is , laat ik zeer langzaam
den gorgeret nog dieper zakken; deszelfs holte

naar het fchaambeen wendende, maak ik de
fchroef B los, en de greep met de linke hand
zamendrukkende

,
verwijd ik het en vermeer-

der deze uidpanning langzamerhand. Ik doop
den vinger der regte hand in olie, breng hem
allengs op de groef van den gprgeret tot in de
blaas en maak met dit verwijdend indrument ;

door de greep met de linke hand zamen te druk-

ken , en met den vinger eene zagte uitfpanning

,

ja ik raak zelfs met den vinger tevens den fteen.

Zo dra ik de uitfpanning genoegzaam oordeele,
breng ik op de groef van den gorgeret de in olie

gedoopte tang w de blaas. Deze moet er zo in-

gebragt worden ,
dat de beide gepolijste bolle

deelen van haare lepels zo gefield vvorden ,
dat

de eene naar boven, de anderenaar onder Haat

en dat haare beide openingen naar de zijdeelen

van het verwijdend inflrument gerigt zijn. Hier-

op leg ik den gorgeret weg, zoek den Heen en vat

hem alsdan in zijne kleine middenlijn. Zo het

mij moeilijk valt, hem te vatten J wijl hij., gelijk

dit dikwijls plaats heeft, als hij te klein is, uit

de lepels der tang fchiet,maakik eene infpuiting,

ten einde de wanden der blaas uittefpannen, op
dat de Heen los worde en ik hém dus te gemak-
lijkcr zoukunnen vatten , waarop ik hem dan lang-

zaam uit de blaas haal.

Men ziet ligtlijk, dat de fcheiding, die ik in

de pisbuis maak, in geenen deele dc binnenste
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wrong der blaas beledigt. Deze
, gelijk ik niet

breedvoerig behoef te beiliaalen , lijd eene aan-

merklijke uitfpanning, als men geduld genoeg

heeft om ze langzaam en allengs uittefpannen.

Dienvolgens kan men ze openen en uitfpannen ,

zonder haar te fcheuren. Maar met de opening der

pisbuis en met de pisbuis zelve is het niet eveneens;

dezen zijn andersgevormd en kunnen tot zulk ee-

nen hoogcn 'trap niet uitgerekt worden , zonder dat

derzclvcr vezelen niet van elkander fcheiden en

fcheuren. Dit is de reden , waarom ik altijd de

iiitlpanning voor het doorklieven van de pis-

buis vooraf laat gaan ; ten minsten als de fteeil

klein is ,
vergenoeg ik mij alleenlijk met de

uitfjjanning, zonder de deelen op te fnijden(j3).

C^S) fteenfoijdrng is bij vrouwen, uit aanmerking

dat derzelver pisweg kort , regr en zeer intrekbaar is ,

zeldzaam nodig. De natuur is bij dezen meestal vermogen-

de genoeg, om de fteeiicn, alvoorens dezelven lot eene

aanmerklijke grootte zijn aangegroeid
, door den pisweg uit

te werpen. Dan wij zien ook zomwijlen het tegendeel

hier van gebeuren , het zij dat de werkzame natuur door

bijzondere omflandigheden is belet ge.vorden, of wel dac

de fieen fpoedig en doof verfcheide beginzels zijn beftaan

heeft gekregen, en de moejelijkheid , om van zelve eenen

uitgang door den pisweg te neemen , hier door benomen
word. Alvoorens men in een dusdanig geval toevlugs

tot de operatie derfnijding neemt, trage menden fleendoor

middel van de verwijding des piswegs uit te haaien. Zie

hiertoe deze éénvoudige wijze: de vrou^v wel geplaatst

zijnde, brengt men in de urethra een regte fleuffonde,

hier op den gorgeret, en na de fonde uitgehaald te hebben,

verwijd men door den gorgeret zeer langzaam den pisweg

,

dit genoeg voor de grootte des (leens oordeelende, brengt

-men een kleine fteentang binnen ; men neemt deo verwij-

der weg, vat en trekt den Heen voorzigtig uit.— Men
kan hier toe ook de wijze vanTOLET, alghisius, Le drajt
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Het goed gevolg van den fleen op deze wijze uit

de blaas der vrouwsperfoonen te haaien, hangt voor-

naamlijk van de trapswijze pogingen af, welken
^

men aanwend, om hem er uit te haaien, dien voL

gens van de uitlpanning, welke men allengs be-

werkc en waar bij men tevens de piswegen zo

veel mogelijk vermijd. In eene fteenoperatie ,

welke ik den 25. van wintermaand iggo., iu te-

genwoordigheid van veelen mijner amptgenooten,

aan eene vrouw van twee en veertig jaaren on-

dernam, heb ik twaalf minuuten belleed, om de

iiitfpanning en de uithaling van eenen höekigen

fteen te bevorderen ,
welken meer dan vier duiin

in den omtrek van zijne kleine middenlijn had 5

in welke ik hem vatte; onder welke twaalf mi-

nuuten moeten geteld worden de tusfchentijdén ,

die ik der lijderes liet om uitterusten , als zij te

veel pijn fchcen te hebben. De lijderes had in

het geheel geen toevallen en kon van den vierden

dag af haar water ongehinderd looien , en den

agtsten dag was zij reeds weêr volkomen gezond.

Een ander vrouwsperfoon van vier-én veertig jaa-

ren, welke ik den 16. van herfstm.;tarid ih

ons gastiiuis opereerde, heeft van heri oog^nblik

der operatie afongehinderd haar water geloosd ea

er ook niet het minste ongemak van gehad. Daags

na de operatie kon ik haar niet meer in het bed

houden , zij ging zelfs uit het huis. De heer

«

of wel die met de bereide fpons van douglas werkdellig

inaaken. Egrer moet men bij de verwijding van den pisweg

agt geeven ,
denzelven niet te veel , en dus buiten den bepaal-

den kring zijner veerkragt uit te rekken vdit zoude zomwij-

len gelegenheid tot eene geduurige onwillige pislooziBg

kunnen geeven. ]

K 2
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DE LA CROix
,

mijn amptgenoot
, welke reeds

zedert 30. jaaren den fteen geopereerd had * fneed

nog denzelfden dag , van de bijzondere nuttig-

heid van den verwijdenden gorgeret bij het fteen-

fnijden der vrouwsperfoonen overtuigd zijnde , met
het gelukkigfte gevolg een meisje van den ftcen

met dit inftrument. Dit gelukkiggevolg nu moet

men, gelijk ik reeds gezegd heb, aan het lang-

zaam uitlpannen toelchrijven, het welk men met

het verwijdend inllrument bewerkt, of door den

Reen zeer langzaam uit te haaien en den lijder ,

wanneer hij te veel pijn voelt , re laaten uitrusten.

Hoin vergelijkt derhalven niet te onregt het

uithaaien van den fteen met de moeilijke geboor-

te van een kind (*).

Wijl ïk veel minder gevaar loop, met een cy^

flitome eenen valfchen weg te maaken, dan met
den gorgeret cyftirome van le cat , verkies ik

ook altijd den eersten en heb hem op de tweed©
plaat laaten afbeelden (**) (^3).

(*) Memoires de TAcadémie de Dijon. Premier vol. p.
S02. & fuiv.

() Men vind eene riauwkeurige beoordeeling van de
verfcheiden manieren , om den fteen bij vrouwsperfoonen te

fnijdenyin het léezenswaardiggefchrifc van den heer profr.

Ernst Platner , Historia Uterario cbirurgica Litbotomias

mulietum. Lipf. I77°* 4'’* L.

(^3) [FRêRE Jaques bezigde op de vrouwen ook de
2ijaelijke fteenfnijding, doch doorfneed dns veelal de fche-

de der lijfmoeder. Hierom heeft de hoog leeraarRAu, en
andere navolgers van frcre Jaques, niet goedgevonden*
deze wijze te volgen, dan alleen bij kinderen, of bij de-
zulken, waar in deichede nog niet zeer verwijd was. Zie
HERTius difs. de variis lithot. adminiflrandi modis & Ra-
vianoe praflantia, §. 33.
Er is ook aog eene andere manier, om vrouwen van den
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I

VIJTIENDE HOOFDSTUK.

Hoe men zig van de tegenwoordigheid eens vasU

zittenden Jieens in de blaas verzekeren en

denzelven er ah dan uithaalen kan.

^^CHOON deze fborten van fteenen eenigzins

zeldzaam zijn , vind men dezelven egter wel

eens bij lijders. De waarneemingen , welken

H o u s T E T ons in het eerste deel der Mémoi^

res de FAcademie Royale de Chirurgie ^ p. 395.

geleverd heeft, en het gefchrift van le cat
over de fteenen , welken gevonden worden in de

blaas vast te zitten ( Parallele de la taille latera-

le 1/66.^^ bewijzen genoegzaam de aanwezend-

heid van zulke fleeiien C)-
•

fteen te opereeren; dedoorfnijdingnamelijfe van de fchcde

der lijfmoeder enden hals der blaas. Zie hier van een geval in

JI8V. aH. Pbyfico-med. torn. feqq. Alwaar verhaald

word: dat een Heen van ten minsten drie oneen zwaar, ge-

lukkig op deze wijze wierd uitgehaald. Dan wij zou-

den nimmer aanraden dusdanige operatie te verkiezen, dan

in geval er beletzelen in de Urethra waren en de hoogo

roedel niet konde verrigt worden.]

(c3) [Zie nederduitlche vertaling door J. trout. 2. H.

bladz. 20 eo volg.]

Hier over verdienen ook nog lugeleezen te worden ï

Jo.
FR. LOESTEIN eu Jo. G. PFAEHLER de calcuUi veftca

vrinaridt cysticii Arg. 1774. 4®. c.f. Hier in onderfcheid

men de fteenen, welken in de pisblaas vast zitten , zeer

juist in zulken , welken geheel door de vliezen der blaas

pmgeeven worden ; in’ zulken ,
welken voor het grootste

gedeelte omvvikkeld zijn , en in zulken , welken flegts vast

Ks .
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Veele fchrijvers hebben hier over geiproken ^

en de nieesten hebben deze foort van Eeenen voor
ongeneeslijk gehouden. Doch zommige Heel-
meesters , als LE DRAN

, DE LA PEYRONIE ,

HousTET, GARENGEOT, LE CAT en meer ande-
ren , hebben als vrienden van het menschdom
gepoogd , middelen te bedenken

,
om de hinder*

paaien te boven te komen , welken zig tegen het

uithaaien van deze fteenen opdoen, en het geluk*

Itig gevolg heeft den Eeenliiijderen moeds genoeg
gegeeven, om deze operatie te onderneemen.

Zedert meer dan dertig jaaren,geduurende wel*
ken tijd ik de operatie van den Iteen gedaan heb

,

heb ik nu en dan op verlchil lende wijze vastzit*

tende fteenen gevonden. Zo ontdekte ik eens,
na dat ik eenen jongeling van i8. jaaren eenen
fteen afgehaald had, dat cr nog een andere in de
blaas was. ^Ik had verlcheiden maaien de blaas

met inlpuidngen opgevuld , en evenwel kon ik
den fteen niet los krijgen

, om hem met de tang te

vatten en er uittehaalen;des niettegenftaande voel-

de ik denzelven onmiddelijk met den top van den
vinger op een punt der oppervlakte, en een nauw-
keurig onderzoek gedaan hebbende

, vond ik ,
dat hij ingewikkeld was, en juist in den bodem
der blaas onder de opening van den linker pislei-

gehegt zijn aan de wanden der blaas; verders leeze men
Adr. wf.gei.in. Disf. de Dyfuria. Arg. 1779. Ee-
ne dergelijke waarneeming hier over van E. D. Noursk
vind men in N. G. Leskens uitgelezen verhandelingen uic
de TramaH. Pbilof. 2. Deel , 1775. 8P. en in Noltens
Bemerkuvgen von deinen , die in den Harngdngen zwi-
fchen den Hduten der Urinbiafe gefupd^^ worden, C^sfei,
1779. 8% L,

^ •
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der zijne plaats ingenomen had. Ik herinnerde

mij aanftonds de operatie , welke garengeot
in het jaar 1723.111 tegenwoordigheid van ques-

NAY gedaan had, en welke houstet befchrijfc

in de Memoires de l'Académie de Chirurgie p.

406. 40. Ik verkoos de waarneeming van dezen

grooten oefenenden Heelmeester tot mijn gelei-

der, bragt op nieuw mijnen verwijdenden gor-

geret in de blaas, en ten einde ongehinderd mij-

ne urethrotome tot aan dezen zak der blaas te

brengen ,
zonder de fluitfpier te raaken , om de

plooi , welke den fteen beüoot en te rug hield ,

op te fplijten , drukte ik met de linke hand de

greep van het verwijdend inllrument, en rekte op

die wijze de fluitfpier uit. Zo dra de uitfjaanning

mij genoegzaam fcheen, ftelde ik met het om-

draaijen van de fchroef de van elkander gelperde

armen vast, om te beletten, dat zij elkander niet

konden naderen. Daar op bragt ik den vingee

der linke hand door de groef van den gor-

geret tot in de blaas , voelde tusfehen de armen

van het verwijdend inflrument den fteen zeer dui-

delijk ; hier op poogde ik den top des vingers

tuséhen den fteen en den kleinen cirkel te bren-

gen ,
welke den fteen omvatte

,
waar op ik langs

dezen vinger de urethrotome zonder veel moeite

inbragt, en deze vinger mij tot een geleider die-

nende , fchoof ik het geknopte eind van dit in-

ftrument tot op den fteen ,
keerde de fnede naar

den vinger toe , en draaide dezelve zijdwaard

naar de zijde der blaas. Toen befpeurde ik dui-

delijk , zo als ik het geknopte eind van het in-

ftrument tusfchen den fteen en den kleinen vliezi-

gen cirkel ,
die den fteen befloot , voorwaard

K 4
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fchoof, dat ik een week fijn vlies fpleet. Mijn
vinger volgde üeeds de gemaakte fnede, zo dat
ik kon bepaalen, hoe ver ik geïneden had, of de
fnede groot genoeg was, en of hier een gedeelte
van de opjaervlakte des üeens ontbloot was. Ter-
tvijl ik dit deed

, moest een helper met den vii>
ger in den aars den Heen opligten en onderfteu-
nen, om het waggelen van denzelven geduren-
de de operatie te beletten. Hier op trok ik
het inftrument , hetwelk ik tegen den vinger liet

rusten
, te gelijk met den vinger uit de blaas. Ik

maakte de fchroef, welke de armen van dengor-
geret verzekerde, los, om het inllrument wéér
te fluiten, deed daar op inipuitingen in de blaas,
waar door de Heen uit zijne ligplaatsgelpoeld, en
dus los werd ,• doch op de groef van den gorge-
ret bragt ik de tang in de blaas, lei dien weg ,
vatte den Heen en haalde er hem uit. Er volg-
den geen kwaade toevallen, en de lijder werdge-
rieezen. Daar ik nu de uitwendige incifiezodiep,
als mogelijk was, ter zijde van den aars maakte ,
en dezelve naar de verhevenheid van het zitbeen
verlengde, en de pisbuis alleenlijk omtrent de pro-
ftata opende, verkortte ik den weg naar de blaas,
zo dat ik met weinig moeite den Heen met deii
vinger, dien ik op de groef van den gorgeret er
ingebragt had, kon voelen.

Le cat oilderfcheid den zak of de beurs
welke den Heen bevat, in twee foorten(*). „dI
„ eene word door de dubbele vliezen der blaas

gevormd, tusfehen devvelken de pisleider door-^

33 loopt. Een Heen namelijk, die uit de nieren

C*J Parallels de la Taille^ p. 234, 235,
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afdaair, en in deze dubbele vliezen fteekt,be-
giiit hier aan te groeijen, en zet deze vliezen

5, naar binnen in de blaas of buitenwaard naar

5, het bekken uit. Alsdan word een e tweede foort

5, van zulken zak , en welke dikwijjer voor-

5, komt , uit het binnenste vlies der blaas ge-

5, vormd Te regt belchouwt hij deze twee-
de foort van zakswijze holte als een gevolg van
eene ontdeking der blaas van eenen lijder , die
den Heen heeft, en bij wien tevens eene verettering

van dit ingewand reeds plaats heeft of daar op
volgt. De verklaring , die hij van de vorming
van deze foort van zakswijze holte geeft, isvoor-
treflijk , en ik wijze mijne lezers naar dezelve.
De zak, welke den Heen bevatte van den jon-

geling
, van wien ik even te voren gefproken heb

,

fcheen mij van de eerste foort te zijn. Een ge-
deelte gruis of een Heentje, het welk door den
pisweg afgedaald was, om in de blaas te vallen,

was mogelijk aan het einde van dit kanaal
, het

welk de wanden van dit ingewand fchuin door-
boort, blijven hangen, en had zig tusfchen het
celleweefzel der vliezige en fpieragtige huid der
blaas Vi>stgezet. De pis , welke zig nu in den
kleinen zak, die het zand of gruis befloot, ver-

gaderde , vergrootte allengs den omtrek van dit

Iteenagtig groeizel , en zo ontHond door aan-

groeijing een Heen van tvyee oneen (r/3). Maar

(</3) [ De heer littre heefc al voor lang waargeno-
men, dat zomwijlen kleine lleenen, die door de pisleiders

uit de nieren nederzakken, zoracijds in den uitgang dezer
buizen blijven zitten, en in plaats van in de blaas te val-

len, zig tusfeben derzelver vliezen infebuiven en aldaar eeu
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daar was ook nog ander fteenagtig zand in de blaas

gevallen, hetwelk deels hier aangegroeid was

en deels in den blaasvormigen zak herom dreef

,

dit raakte en wreef de wanden van den vliezigeii

zak, welke den vastzittenden (leen omfloot, en

vernielde den zak , daar het dien raakte, zo dat

de vastzittende fleen aldaar tot eene aanmerklijke

grootte ontbloot was. Daar was het juist, dat ik

dezen fleen het eerst met den top van den vin-

ger voelde, na dat ik den eersten uit de blaas ge-

haald had. Ik verheel mij ten minsten , dat die

dingen op deze wijze konden gebeuren , want de-

ze vastzittende fleen was glad en gepolijst , en

dus niet ongelijk of puntig, zo dat hij het vlies van

den zak, waar in hij befloten was, zou hebben
kunnen doorboren.

Onder de waarnemingen , welken houstet
en LE CAT verhaalen

, vind men berigten van

fteenen, welken in verfcheiden punten der blaas

vast zaten , zelfs boven in de blaas , daar zij in

zakken of vliezige beurzen na lang opgeflopte

pis , na ontfleking en verettering der blaas bij

zulfcen , die den fleen hadden , befloten werden
gevonden.

De tweede foort van beurzen bedekken zelden

of nooit den geheelen fleen. Wijl zulk een fleen

vastzittenden fteen formeeren. Z\q memoires ie racademie
des Sciences. 1702. Dan er zijn bijna van alle tijden

waarneemingen gedaan van fleenen, welken aan en in de
blaas vast zaten

j de oudsten daar van vind men bij torna»
WIRA, HOLLIER , HORATIUS ANGENIUS , SCHENKIUS en Vee-
le anderen. Zie de aant. op de verhandeling van den heer
HOUSTET in de werken van de koningUjke acad. der beel^

konsf 2. ft, bl. 28. en volg.']
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niet geheel omwikkeld is ,
kan men hem met

eene Ibnde, voornaamlijk met eene bijna geheel

regte fonde
,
zeer wél vinden ; dit is ook de re-

den geweest, waarom zommige lleenfnijders ge-

meend hebben 5
dat de Heen, dien zij met de

fonde gevoeld hadden, in de blaas los was

,

en

zij zouden van de zaak niet verzekerd zijn gewor- .

den, indien zij niet hadden bevonden, hoe moei-

lijk het is , eenen Heen in de operatie te vat-

ten.

Om nu de toevallen te vermijden ,
welken ont-

ftaan zouden , door de pogingen om den vastzic-

tenden fteen met de tang te vatten en uittehaalen ,

als men meende, dat hij in de blaas los wÉÈ, moet

men voor alle dingen er de tang nooit in bren-

gen , voor dat men den vinger op de groef van

den gorgeret reeds in de blaas gebragt heeft
,
ge-

lijk ik zulks uitdruklijk aanbevolen heb , toen ik

van de zijdelijke lleenfiiijding fprak ,
ten einde

men den fteea met den vinger kunne voelen en

zien, of hij vast zit en ingefloten is of niet. Als

de weg naar de blaas verkort is, gelijk ik hier

voor daar van gelproken heb , is het gemaklijk,

den fleen met den vinger te voelen.

Een fteen , die in de eerste foort van zak , van

welken ik gefproken heb, namelijk inzulkeenen,

daar de zak zig van het vliezige en fpieragtige

vlies der blaas vormt , befloten is, veroorzaakt

gemeenlijk, zo hij klein is, geen pijn. Ik heb

lieden van beiderlei geflagt gekend, welken vast-

zittende fteenen vijf en twintig en zelfs dertigjaa-

ren bij zig gehad hadden ,
zonder er ongemak

van te hebben ,
en de waarneming, die ik hier on-

der zal verhaalen , zal er een bewijs van opleve-
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ren. Maar, wanneer de fteen eenigzins in groot-

te toeneemt, drukt hij den aarsdarm of de fluit-

fpier der blaas, en hier op volgen persfmgen tot

ftoelgang en andere toevallen van de fteen-

ziekte.

Als men eenen vastzittenden fleen vermoed,
dien men met de fonde, zelfs met eene bijna reg-

te fonde niet kan ontdekken, door dien hij ge-

heel ontwikkeld en door het binnenste vlies be-

dekt is, en hij naar den bodem der blaas ligt,

digt bij de opening van den pisweg, gelijk dit

zeer dikwijls het geval is , moet men , om zig

van zmie tegenwoordigheid te verzekeren , den
met oW befmeerden vjnger in den aars lleeken

,

en als de fteen maar eenigermate eene zekere

grootte bekomen heeft , als bij voorbeeld die van
een duivenéi , eene noot of iets meer , zo is

het zeer gemaklijk, zijn aanwezen door den aars-

darm en de wanden der blaas zo als ook zijne

gedaante te onderfcheiden.

Als men bij een vrouwsperfoon eenen vastzit-

tenden fteen vermoed, welken men met de fon-

de niet heeft kunnen ontdekken, is het gemak-
lijk, hem zo te voelen en te onderlcheiden , dat

men niet ligt kan dwaalen , wanneer men, voor-
onderfteld , dat de fteen in den bodem der blaas

digt bij de opening van den pisweg ligt, den vin-

ger in de moederfchede brengt, en dien ter zijde

van de blaas om hoog ligt. Bij vrouwsperfoo-
nen , welken vermoedelijk eenen v^stziftenden

fteen hebben , moet men wél letten ,
dat men dit

ongemak niet verwarre met eene foort van ver-
keerde plaatzing der baarmoeder, waar van le-
VRET Ipreekt, en waar bij het lichaam van hef
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verplaatste ingewand eene verhevenheid in de blaas

maakte (*). Ik heb op die wijze bij verlcheiden

gelegenheden zeer nauwkeurig geoordeeld over

de tegenwoordigheid eens fteens , dien men met

de ibnde niet kon ontdekken

Wanneer de zak, welke den fteen befluit, bo-

ven in de blaas , en de Heen in geen punt van zij-

ne oppervlakte ontbloot is, kan men deszeJfsaan-

vvezen noch met de Ibnde noch zelfs met den vin-

ger, dien mien in den aarsdarm van een mansper-

foon of in de moederfchede van een vrouvvsper-

foon brengt, niet nauwkeurig bepaalen , wijl de

vinger den Heen niet kan bereiken , door dien hij

zo hoog ligt.

Indien een Heen in eenen zak befloten is, naar

het bekken toe eene verhevenheid vormt, en ook
naar den kant van de blaas niet ontbloot is , mag
men de operatie niet onderneemen, wijl in dit ge-

•val de fpieragtige zak. der blaas ter plaatze, daar

de Heen zig neerzet , aan Hukken gewreven zou

zijn en zig hier verplaatzingen der,pis en der et-

terige Hoffe zouden vastzetten , welken den lijder

den dood zouden kunnen veroorzaaken. -

Als de Heen naar de binnen bfaas eene verhe-

venheid m^akt, kan men, fchoon' de Heen niet

ontbloot mogt wezen ^ de operatie doen , en zig

met een goed gevolg vleijen , wijl deze Heen

juist tusfehen de vliezige en {jHeragiigc huid det?

blaas zou zitten ,
en de laatste niet vernield zoii

zijn.

('') Journal de Medecine, Septembre 1773.
Zie OeuvreideMr, de laFraniboiJier

«n Memoires de VAcadémie royale des Jciences,année 1702»

f. 31. ^ fuiv.
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De beroemde Geneesheer des rosiers geloof-

de op zijn vier en vijftigste jaar, dat hij eeneii

Reen had , en liet mij verzoeken , naar Blois te

komen , om hem te fondeeren , en als ik het raad-

zaam oordeelde ,
te opereeren. Ik reisde der-

waard ,
en vond hem in eenen zeer treurigen toe-

Rand. Hij verhaalde mij zijne ziekte en zeide

mij
,
dat hij zedert den ouderdom van zes of ze-

ven jaaren tot zijn veertiende of vijftiendejaar alle

toevallen van eenen Reenzieken had gehad ;
dat

zijne ouders zijne blaas hadden laaten onderzoe-

ken met 'de fonde, en dat men geen Reen had ge-

vonden j dat na verloop van eenigen tijd de pij-

nen allengs verminderd waren en volkomen op-

gehouden hadden ; dat hij van zijn zeventiende

en agttiende tot zijn negen en veertigste jaar geen

toevallen van eenen tegenwoordigen Reen had be-

fpeurd , en dat hij gedurende déze dertif^ jaaren

eene volkomen Rerkte en de volmaaktste gezond-

heid genoten had, en eerst 'tegen zijn vijftigste

jaar had hij weêr graveelpijnen beginnen te voe-

len, welken egter zo hevig niet waren, als bij

iemand, 'die eenen losfen Reen in de blaas heeft;

ook hadden zij hem niet belet, zijne bezigheden

te verrigten ,
zelfs niet gehinderd in het te paerd

rijden ,
wijl de beweging van het paerd dezelven

niet vermeerderden. Ongerust over zijnen toe-

Rand, ging hij in bloeimaand 1771. naar Parijs,

om met zijnen ouden vriend, den heer vernage,
raad te pleegen. Hij deed de reis te paerd, zon-

der er eenig ongemak van te hebben. De hee-

len GUERIN en moreau onderzogten hem te

Parijs met de fonde , en vonden geen Reen. Hij

kwam weêr te huis , en zedert dien tijd namen
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de pijnen meer en meer toe. Eene maand voor

dat ik hem bezogt , werd hij door eene heupjigt

in de regte heup aangetast , hetwelk de graveel-

pijnen nog gevoeliger maakte: hij rustte weinig,

zijn llaap was afgebroken , hij was niet zonder,

koorts, en zijne pols was niet zeer gunstig.

Ik kon zonder veel moeite, en zonder hem
eenige pijn te veroorzaaken , de Tonde in de blaas

brengen, fpuitte door dezelve de blaas op met
afkookzel van maluwe. Het uitzetten der wan-
den van de blaas veroorzaakte hem pijn , doch

fchoon ik met de Tonde alles nauwkeurig onder-

zogt 3
vond ik geen vast lichaam in de blaas. Ik

bragt derhalven den vinger, in olie gedoopt, in

den aars, voelde door den aarsdarm en de huid

der blaas zeer duidelijk een vast lichaam , het

W’elk , naar het mij voorkwam , de grootte en
den vorm van een zaküurwerk (ez') had , en

geen verhevenheid naar de zijde van het bekken

maakte. Ik doorzogt met den top van den vin-

ger door den aarsdarm en den Tpieragtigen zak

der blaas den omtrek van dit vast lichaam , het

welk mij glad en gepolijst voorkwam , lliet het

naar boven en belpeurde, dat het gewillig voor

dezen ftoot week. Terwijl ik den vinger der reg-

ter hand bewoog , hield ik met de linker den bogt

der fonde , welke ik in de blaas gelaaten had en

voelde duidelijk, dat een vast lichaam
, het welk

met eene huid omkleed was, tegen de gebogen

Tonde ftiet en dezelve te rug boog. Nu kon ik

(^3) [Zakuuriverk. Hier door moet men een tegens-

woordig franfch Zakorlogie verftaan , welken veelal klein

en zeer plat zijn.]
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den lijder verzekeren
,

dat hij eenen vastzittendeR

Keen in de blaas had
,
en dat de operatie kon gefchie-

den, en wijl ik met eenen welervaren genees-

heer te doen had. Helde ik hem al de gevolgen
der operatie voor. Doch , daar hij voor het te-

genwoordige niet in Haat was óm de operatie iiit-

mftaan, kwamen wij over een, dat hij, als hij

het nodig oordeelde, zigbij herhaling moest doen
aderlaaten en halve baden gebruiken , om de koorts

te verdrijven en de hevige en ontfiekingagtige be-

weging des bloeds , welke ik in de blaas vermoed-
de, te verdeden. Ik beloofde hem ook, tot het.

doen der operatie vveêr bij hem te komen , of
floeg hem voor, bij mij te Ürleans te komen ,op‘

dat ik hem dan beter behulpzaam kon wezen.-

De heupjigt, welke hij in de regte zijde gewaar
werd, fcheen voord tefpruiten uit de tegenwoor-

digheid van dqn vastzittendén Keen , welke ter

regter zijde van den bodem der blaas zat.

Ik vond te Blois den heer de laitre
, Heel-

meester en opzigter over het foldaaten hospitaal ,

en bragt hem bij den lijder, ten einde hem te

onderzoeken en zig van de tegenwoordigheid des
fteens te overtuigen. Hij bragt derhalven den vin-

ger in den aars
,

gelijk ik gedaan had , en verze-
kerde den lijder , dat hij den Keen duidelijk

voelde.

De operatie
, die ik voornemens was te doen^

om den Keen uit deszelfs- zak te neemen en hem
mét de tang te vatten en uit te haaien, moest om-
trent dezelfde zijn^wellte ik aan den jongeling van
agttien jaaren deed en hier voor verhaald heb. Na
dat ik namelijk den hals der blaas genoegzaam met
het verwijdend inKrument (Piaat'-U. %. uit-
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gefpannen en de. armen van dit infirumeht , door
de fchroef half om te draaijen , van een gefpannen
heb, breng ik de urethrotome (fig. 3.) ,

die

ik met de regte hand houde, met de fiiede naar

onder gekeerd en in de lengte tegen den voorsten

vinger der linke h^nd rustende, met den vinger

in de blaas. Alsdan beveel ik den helper ,
die

een of twee vingers in den aars moet hebben, den
fteen naar boven te beweegen en onderzoelt , be-

voel en onderfcheid met den vinger, welke dit

klein inftrümentbeduurt, den deen door den zak,
welke hem bevat. Als ik hem nu ten volle ont-

dekt heb , maak ik met de fnede van het inllru-

anent, welk ik met den vinger beftuur en tegen

denzelven aanleg, regt boven den Heen eenelang-*

werpige incifie in den zak. Door deze incifie nu
voel ik den Heen onmiddellijk met den top van
den vinger en oordeel op het gevoel , of de fnede

groot genoeg is , om den Heen uit den zak te

brengen ,
en als dezelve niet groot genoeg is , ver-

leng ik ze. Ik trek het inflrument te rug, hou-
dende deszelfs fnede naar den top des vingers,

die het beftuuri. Daarop breng ik den vingerden

regte hand in de blaas en fchel den Heen uit den
zak. Als dan maak ik inipuitingen in de blaas, om
den Heen los te maaken , laat de fchroef fchieten

en vereenig de armen van den gorgeret, breng op
deszelfs fleuf de tang in de blaas

,
leg den gorge-

ret weg ,
zoek den lleén met de tang , vat hem ,

en haal er hem zeer langzaam uit.

En op deze wijze zou ik den heer des rosiers
geopereerd hebben; doch de koorts hield aan, de
pijnen en toevallen vermeerderden en de ziekte

nam van dag tot dag toe, tot dat hij den een en

L
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dertigde dier zelfde maand ftierf. Eenige dagen

voor zijnen dood vloeide met de pis etter uit de

blaas en in de laatftevier en twintig uuren vloeide

de etter van zelve en gaf eene ontlloken verette-

ring der blaas te kennen.

Eene vroegtijdiger ondernomen operatie zou

hem hebben kunnen redden (*) (ƒ3 ).

(*) Ik heb de brieven en gefchillen, welken hier in het

werk van den heer le blanc ingevoegd waren en raeesc

voor den Franfchen Heelmeester gefchikt zijn , met yoor-

dagt weggelaaten , daar zij geen oefenende waarneemingen

bevatten , en ook voor de letterkunde van weinig gewigc

zijn. Men vind er korte uittrekzels van in de Cbirurgi-

fcber Bibliotb, van den heer hofraad Richter , II. Band.

4. fl. S. 38. und. 44. L.

C/3) zullen bij het eindigen van dit Leerfluk der

fteenziekte nog aanmerken, dat de fteenen, welken tusfchen

de vliezen of wel in de holte derblaas zelve gevonden wor-

den, nimmer eene oorfpronglijke ziekte dier deeleu zijn;

maar alleen een gevolg daar van, De blaas is in haar ge-

zonden ftaat in eene geregelde werking, en kan derhalven

geene ophooping, vastzetting of iets dergelijks aan fteen-

deel^n toelaaten*, öiaar fleenen , welke wij ineen anderszinu

gezonde blaas vinden, hebben waarfehijnlijk in één of bei-

de de nieren hunnen oorfprong, en neemen in de blaas al-

leenlijk eene verdere groeijing aan. Junkkr zegt daarom

ook: dat de oorfprong der blacslleenen aan eene voorgaan-

de omfteeking ,
verettering e. z. v. der nieren is toe te

fehrijven.

Dan ,
wat ook eller , HELwrom' , lister , hundirtmark

en meer anderen betreklijk den oorfproug der blaasdeenen

mogten zeggen ,
bekennen wij egter te gelooven , dat eene

omrteeking en verettering der inwendige wanden derblaas,

fchoon er geen Heen tegenwoordig is, egter gelegenheid,

en wel tot vastzittende en tusfchen derzelver vliezen in-

fchuivende, fteenen zoude kunnen geeven. Wij behoeve»

dit niet op te helderen, een ieder, die dev/erkdaad en het

beftaan dezer deelen kent, zal genoegzaam hier van over-

tiHgd zijn.]
'
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ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Van de Keizerlijke Jficde.

Het goed gevolg van de keizerlijke fnede aan

levende perioonen heeft de Heelmeesters

moeds genoeg gegeeven om dezelve te ondernee-

men, en fchoon deze operatie zelden voorkomt,

zo is zij egter in zekere gevallen onvermijde-

lijk, wijl anders moeder en kind zouden omko-

men (*) (§3).

() De gevallen, waarin dê keizerlijke fnede noodzaak-

lijk is en gedaan kan worden j zijn de volgende: wanneer

het kind en inzonderheid het hoofd van het zelve tegen de

natuur groor; wanneer het bekken van het vrouwspetfooa

te klein of kwalijk gevormd is ; wanneer van binnen been-

deren of andere uitwasfen in het zelve gevonden worden;

wanneer de vrugt buiten de baarmoeder ontvangen is , en

wanneer de uitwendige deelen der geboorte door groote

uitwasfenhet kind het doorkoraen beletten. L. [hier bij

kan men voegen: dat ook wanfchepzels , eene vaste za-»

mengroeijing van den mond der baarmoeder, een tegenna-

tuurlijk gezwel enz. waar door dedoorgang dezer deelen ge-

flopt vvord, tot de gelegenheid geevende oorzaaken dezer

operatie betrekking hebben. ] _

,
‘

(53) f RousszTüs is de eerste geweest ,
die opzette-

lijk en ondervindelijk eene volledige en nauwkeurige be-

fchrijving van deze operatie gegeeven heeft, in een werk-

je genaamd traité nouveau de Ie h^jflérotomotocie , oü En-

fantement Cafarien , Paris 1581. En bijna alle laatere

fchrijvers ,
vinden wij aangeraerkt , hebben tn hunne

fchriften de grondftellingen van dezen beroemden man ge-

volgd.
. , ,

De ömRandigheden ,die deze operatie noodzaaklijk raaa-

ken, zijn hier voor inde aantekening door den heer ludwig on

ons’aangetekend j
dan de gevallen, waar in dezelve al o.f

T n
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Als het bekken van een vrouwsperfoon kwalijk

gefield is, of dat hier onverwinlijke hinderpaalen

riet kunnen en moeten ondernomen worden, vinden wij

in dit geheele Hoofdftuk niet befchreven. Egter uit aan-

zien derzelver noodzaaklijkheid zien wij ons genoopt , daar

van dit volgend kort verflag te geeven.

De gevallen, waarin deze operatie verrigt word ,
zijn:

§. I. Wanneer moeder en kind beiden leven, §. 2. Wan-

neer de moeder leeft en het kind dood is. §. 3. Wanneet

de moeder dood , doch het kind levende is.

I. Wanneer de moede? nog niet afgemat en door eenen

langdurigen arbeid verzwakt is ,
eenen genoegzamen trap vati

kragt bezit ; wanneer er nog genoegzame blijken van hes

leven des kinds zijn, en er voUlrekt geene mogelijkheid

is, door de natuurlijke wegen te ontlasten , dan, en dan

alléén vermag men ,
met hoop van een goede uitkomst, toe

de operatie zijne toevlugtneemen. Maarzodekragten

van de moeder door veele folteringen en verloop van tijd

reeds afgemat en uitgepuj zijn, en het leven van het kind

«iet dan twijlfelagtige kenmerken opgeeft, dan mag , onzes -

bedunkens, de operacie niet verrigt worden; hierdoorzou-

de men, als ware het opzettelijk , den dood van moeder en

kind verhaasten.

§. a. Wanneer de moeder leeft en fterk is, en het kind,

fchoon dood ,
voldrektlijk noch door den haak ,noch door

verbreeking kanaf-en uitgehaald worden, zo blijft erniets

dan de operatie tot redding over, en deze is het, welke
’

in dit geval moet ondernomen worden. Maarzo de

tekenen van des kinds dood zo zeker niet waren, (gelijk

er menigvuldige voorbeelden zijn, waar in men meende het

kind reeds lang dood te wezen, doch' na de verlosfinghec

tegendeel daar van blijkbaar was ) en men 'kon het door den

natuurlijken weg met de tang of door verbreeking afhaaien,

mag men dan tot de operatie wel befluiten ? Win-

stoüw zegt: dat wanneer het kind noch door de natuur

noch door de konst-kan verlost worden, men als dan tot

geene doorbooriug of verbreeking moet overgaan , maar

het zelvre door de operatie verlosfen. Medico Cbi-

.furg, Par. 1744.. Hier tegen zegt Camper; waar is het

'bepaald , dat wij het regt hebben op eene onzekerheid'

,
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zijn, welken het kind, waar van zij zwanger is,

beletten , er door te komen ,
en men dat alles be?

( daar zelfs de meeste waarfchijiilijkbeid is voor de dood vati

het kind) de moeder aan zulk een gevaar bloot te dellen 2

Zie zijne verhandeling voor de nederduitfcbe uitgaaf van

muRicEAU ,
Annt. i759> I^Jan ook deze verfchil-

lende en tegen elkander overllaandegedagtea dezer beroeim-»

de mannen doen niet dikwerf den onderzoeker hier ia

verleegen ftaan , bijna niet wetende in voorkomende gele-

genheden ,
welken te kiezen. Wij bekennen ook ,

dat wij,

noch tot het eene, noch tot het andere eene vaste navolging

hunnen aanprijzen. —— Het (irijd tegen alle menfchenliet-

de, dat wij een moeder aan een dreigend gevaar bloot ftel-

Jen, om een kind te redden, waar van de mpeste waarfchijtv

lijkheid den dood voorfpeld ; dan het ftrijd„oQk, dat wij

een kind , waar van nog geene zekere blijken van deszelfs

dood zijn, zullen verbreeken alvoorens het uiterste tot des-

zelfs behoud te beproeven. Onzes bedunkens, moeciuzö

een geval, de wil van moeder en bloedyer^aaten, gepa;ar4

met de bijzondere omdandigheden , de keus van den Heel-

meester tot leidder vertrekken.

§. 3 . Wanneer de moeder dood is, en het kind leefr^

dan mag men niet alleen, maar men is verpligt de operatie

te verrigten. Was het in vroeger eeuwen bij de ütf-

Tneinen in gebruik, nimmer eene zwangere vrouw met haac

vrugt, zonder alvoorens hetzelve er uit te neemeo , té

begraaven ;
hoe veel te meer ware het te wenfchen

,
dat ó»i

ze gewoonte door ons wierd oagevolgd. Dat namelijk , bij

het llerfbed van eene , na de zes of zeven maanden zig

zwanger bevindende vrouw, altoos eep bekwaam vroedkuu-

dige tegenwoordig was» o™» zo dra het leven de zwanr

gere vrouw ontgaf, deze operatie te verrigten , en het kind

,

ware het mogelijk, te behouden. Wij geloqven wel ,

dat deze operatie in dit geval veelal vrugteloos werkftellig

zoude gemaakt worden ; dan wij vertrouwen ook aan deft

anderen kant, dat er gevallen zouden kunnen zijn, wajir in

men met geluk (lagen zou. Én wie zoude zig niet ver-

heugen, al ware het ook maar étinmaal in den loop zijner

^eueele pcaftijk, op eene dusdanige vyijze eep levend fchep*
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Jioorlijk onderzogt, en bevonden heeft , 'dat het

doorkomen van' het kind onmogelijk is, moet men
uit noodzaaklijkheid tot de operatie komen. Het
zöu zeer' gevaarlijk zijn , wanneer men zo lang

wijde wagten', tot datdekragten der moeder door

vrugtlooze weeën,, ftortingen e. z. v. uitgeput wa.-

len. Zo dra de eerste weeën komen, welken aan-

duiden, dat de tijd tot de verlosfing van het kind

daar is en dat de opening der baarmoeder zig be-

gint te verwijden, moet men aanflonds tot de ope-

ratie overgaan, anders zou men zig aan het ger

vaar bloot ftellen, van in zijn oogmerk te mis??

fèn. Dit is een van die gevallen . Vaar in een

Heelmeester van het gunstig oogen Blik gebruik

nioet maaken, het welk, wanneer hij het voorbij

laat gaan , hem dikwijls de vrugten van zijnen ar-

beid doet misfen."
‘ Deze operatie feilde gemeenlijk, wijl men ze

te laat ondernam.

Als een, vrouwsperfoon, gelijk ik zo even ge-

zegd heb, een kwalijk gevormd bekken heeft en

het dus natuurlijk "ónmogelijk is , 'dat het kind er

door kan komen, moet men haar. tot de operatie

ovcrreeden,:.en dezelve, zo dra' dd eerste weeëri

zig aankondigen ,'i üüderneemen ,.en niet wagten ,

tot dat hét^water 'gebroken is ,
anders worden de

kragten hiirgeput en de operatie vale ‘dikwijls kwa-^

^ijk uit. goede Raat der yroüw, van dewel-

ke ons de graaf .tjeuessant .yerbaah, die de ope-

ratie der keizerlijkc' fnede 'zevenmaal met goed

gevolg dQÖrhond, hong voornaamlijfc da&r -vag

' 'i li !> iii
'

' : . j" , •; . , ;

zei uit de kWken van eenen wisfen dood 'getod te Iiefj?

ben?]
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iflf, dat de bckwaame Heelmeestef de operatie niet

te lang uitgelleld had (*).

In het jaar 1740. was ik bij het verband der

wond van mevrouw des moulin tegenwoordig,

aan dewelke de heer soumain , een beroemd

vroedmeester te Parijs , de operatie der keizerlij-

ke fnede meteenen zeer gelukkigen uitdag gedaaa

had. Deze verzekerde mij, dat hij den gelukki-

gen uirllag alleenlijk te danken had aan de voor-

-zigtigheid, volgens welke hij niet te lang getoefd ,

•en zig wél gewagt had, de lijderes al te matten

:door nuttelooze pogingen, om haar te Verloslèn.

„ Het gevaar bij deze operatie, gelijk de graaf

,
TRESSANT tet aaiigehaaldc plaats-zeer wel aari-

merkt, komt daar van, d'arriie-n er te laat toe

bednit. Men gaat gemeenlijk eerst indenhoogs-

„ ten nood tot de keizerlijke fnede over, wanneer

„ al de kragten reeds uitgeput zijn en de baat-

moeder -haare veerkragt verloren- • heeft , ook
’’

zelfs wel, wanneer de fchede 4oor de aange-

^ wende pogingen des vröedrrieesters gekwetst is,

” en befchouwt ze als het laatste middel, om de

moeder en het kind te redden en dan volgt maar
”

al te ras de ontdeking. Het zou derhalven-,

” zegt de graaf, voor elke vrouw, welke wist,

^ dat zij niet wél gevormd was ,
raadzaam en

van veel belang zijn , zig door eenen bekwaa-

” men Heelmeester van de eerste maanden haa-

”
rer zwangerlchap af te laaien onderzoeken en

”
te beduiten ,

deze operarie te ondergaan , zo dra

’’
bedist was ,

dat de tegennatuurlijke vorming

5’ van het bekken het doorkomen van het kind niet

V . >

(*) Journal dc Medecincy Juillet 1771.*

L 4
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5, toelaat. Want de oogenbliklijke pijnen van

„ deze inpifie komen in geen vergelijking bij die

3, veel hevigeren in ecne moeilijke verlpsfing

Naar dezen raadzaamen voorllag en het vpor-
fchrift , het welk de heer §imon (*) ons over de-

ze ftof geeft, die onderzoekt , welke gevallen de
.keizerlijke fnede vorderen

, moet een Heelmeester
befluiten, deze operatie teondcrneemen en ze niet

lang uitflellen. Zo hij wagt, rot dat het water

gebroken is, zullen de kragteii der moeder te veel

pirgepnt zijn, gelijk ik reeds aangemerkt heb,
en hij loopt gevaar het kind te beledigen met het
inflirument, waar mede hij de infnede jn de baar-

moeder maakt.

De meeste fqhrijvers , welken deze operatie be-
fchreven hebben , fchrijven voor , de incifie op
^éne van de zijden des ondet^buiks te doen ,

gee-
^en der linker zijde den voorrang , dringen
door het buikvlies heen en fnijden tpn eersten ip

• de baarmoeder.

Om de plaats, daar men de incifie in de baar;

moeder moet maaken , behoorlijk te bepaalen ,
moet men wél in aanmerking npeinen, dat dit in-

^gewand uit pecsagtige vezelen zamengefteM is^

.welken zeer digt bij elkander liggen
j dat deveze*

Jen , welken het Ijchaara der baarmoeder uitmaa-
ke«, gedurende ,de zwangerheid door 'derzelver

.rekbaarheid zeer weinig doen tot vergrooting van
dit ingewand en dat dienvolgens de wanden van
deszelfs lichaam, weinig van hupne dikte verlie-

zen, zelfs op het einde der zwangerheid, gelij"!^

(*) Memoirei de VAcadémie Ro-^ak de chirurgie, Tol. U\
p. 308. 4. .1

• •• * ' •••

; V ,
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Ue waarneemingen en ondervindingen dit bevefti-

gen , en dat het lichaam van dit ingewand alsdan

bet bovenste van de baarmoeder uitmaaJtt ; dat

daar tegen de hals uit een weefzel van veel flapper

vezelen is zamengeEeld, welken zo bij elkander

liggen , dat zij zig zeer laaten uitrekken , dat dus
de vèrgrooting van den onitrek der baarmoeder
gedurende de zwangerheid voornaamlijk bewerkt
word door de rekbaarheid en verlenging der flapr

pe vezelen, welken denhals van dit ingewand za-

menftellen ; dat in de eerste maanden de verhe-

venheden en rimpelen, welken men op de big-

•iienzijde van dit ingewand vind , allengs verdwij-

nen ; dat tegen de laatfte maanden de ontwikke-
ling door het uitzetten van den hals voordduurt

,

zo dat het gedeelte , het welk door de zwanger-
heid den hals der baarmoeder vormt en welke van
zijn h'chaam geheel onderlcheiden is , op het ein-

de der negen maanden den bodem en meer dan

de helft van de bolvormige gedaante der baarmot!-

der uumaakt. Dus is het bolvormig gedeelte, het

welk 'de hals vprmt, dunner en fijner, dan het

lichaam van dit ingewand.

Volgens deze gronden nu , welken öp de ont-

leedkunde en de waarneemingen gedurende de
zwangerheid fteunen, moet een kundig .oefenend
Heelmeester, in de keizerlijke fnede, die hij aan

een levend perfoon wil onderneemen, de incifie

bij voorkeur in het dunne deel van dit peesag-

tig ingewand maaken (*), De .veilen van dit

1 *
_

f•) Dus dwaalen de vroedraeesters , die in elk geval

de incifie aanraadca, daar zig het hoofd vaa het küidver'»

toont, :

• ' •

L5
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dunne gedeelte
, welken flapper en dienvolgens

bekwaaraer zijn om uitgefpannen te worden dan
die, welken buiten den tijd der zwangerheid het
lichaam van dit ingewand zamenflellen

, moeten
Zig gemaklijker kunnen, uitfpannen en dus moet
het kind hier eerder uitgehaaJd kunnen worden ,

dan wanneer men de incifie boven in maakte. Bo-
vendien weet men, dat hoe meer men in een ope-
ratie fcheid , of hoe meer men de peesagtige ve-

zelen doorfnijd, hoe meer aanmerklijke toevallen,

voornaamlijk zulken, welken op eene hevige pijn

yolgen , er zig op doen.
• De gronden dus, welken ons de natuurlijke za-

menftelling en ligging -der deelen, die in deze
operatie in aanmerking genomen worden

, aan-
bieden, moeten de Heelmeesters verpligten , de
incifie in het onderste en niet in het bovenste gcr

deeltè der baarmoeder te maaken, om zo min, als

mogelijk is, de vezelen te fcheiden, die dit inge-

wand zamenllellen.

Onder de fchrijvers , die over deze operatie
handelen , ftek La motte voor , de incifie in

het bovengedeelte der baarmoeder te vermijden
en dezelve liever in het agterste gedeelte digt bij

den mond der lijfmoeder te maaken. Wij gelod-
ven egter niet, dat deze incifie magelijk is. Hij
voegt er derhalven ook bij , dat in geval dit niet

mogelijk was , men der incifie in het voorste gedeelte
digt bij den mond der lijfmoeder den voorrang
moet geeven. -Deze groote vroedmeester wist dus
reeds, hoe gevaarlijk het is, de incifie boven in

de baarmoeder te.maaken.
;

Schoon ik het nu voor beter houde , de in-

dfie in den bodem v^ dit ingewand te raaaken-^
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geloof ik egter niet, dat zij te digt bij dën mond
der lijfmoeder moet komen , wijl het onderste eind

der incilie bij het uithaaien van het kind zig zou

kunnen uitlpannen en tot aan den mond der lijf-

moeder opfcheiiren. De mond der lijfmoeder op

die wijze opgefcheurd 5 zou zonder tegenipraak haa-

re veerkragt verliezen en hier uit zouden veele

toevallen ontdaan.

Ik open derhalven de baarmoeder liever in haa-

ien bodem door eene incifie van drie of vier duim

lang , welke omtrent twee of drie vinger breed

van den mond der lijfmoeder van dit ingewand

begint en naar de uitwendige incifie , van de wel-

ke ik zal fpreeken , om hoog gaat. De opening

moet zo groot zijn , dat men er de vingers en zelfs

'de hand kan inbrengen en de vliezen , welken

het water bevatten, fcheuren, bij aldien dezen

niet reeds door het inftrüment geopend mogteii

2ijn ,
en om het kind bij één of beide de beenen

te vatten en het er uit te haaien. ^Iiidien de ope-

ning niet groot genoeg mogt zijn naar mate van

de grootte des kinds , zullen de vezelen in den

omtrek van deze incifie, wanneer het er voorzig-

tig en langzaam uit gehaald word , zig verlengen

en genoegzaam uitfpannen , zo dat aan het kind door

nene trapswijze en voorzigtige uitfpanning door-

•gang gegeeven word (^3). Als hefkind er uit-

(^3) [Men moet zorg draagen, dat, wanneer men het

kind bij de beenen uithaalt , door de toetrekking van de

baarmoeder, de hals van het zelve niet tysfchen derzcl-

ver gemaakte wond bekneld en het hoofdje geworgd word v

dit zoude zomwijlen de operatie langwijlig en moeilijk maa-

ken. Door het in de wond brengen van twee ofmeer vin-
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genomen en de nagebporte los gemaakt en cr ook
uitgehaald is, trekt de ledig geworden baarmoe-
der, gelijk men weet, zig wéér van zelve met
veel kragc zamen. De vezelen van den omtrek
der incilie, welken gedurende dat men het kind
er uittrok

, uitgefpannen en verlengd waren ge-
-Weest , neemen allengs haare natuurlijke lengte
weêr aan, zo dat, wanneer wij dellen, dat als

de wond , welke in de baarmoeder in haaren uit-

gelpannen Haat gemaakt is , drie of vier duim
lang is , dezelve omtrent zeven agtllen vermin-
derd word, zo dra dit ingewand door zijne za-
inentrekking zijnen natuurlijken omtrek weêr in-

neemt, en de wond , welke ik vooronderllel , drie
of vier duim groot te zijn, zal dus als dan tot
op de grootte van vijf of zes lijnen gebragc wor-
den.

Schoon de wond, welke in de baarmoeder in

liaaren uirgerekten ftaat gemaakt is , drie of vier
duim lang is , zo is het egter zeker , dat het in,-

ftruraent maar vijf of zes lijnen der vezelen , wel-
ken het ingewand uitmaaken

, van een fcheid ,

want deze wond is weer tot eenc ruimte van vijf
of zes lijnen gebragt, wanneer de baarmoeder haa-
ren natuurlijken omtrek weer krijgt. Of wij moeten
eene in de baarmoeder, voornaamlijk in het ge-
deelte van den hals gemaakte wond , in dewel-
ke maar vijf of zes vezelen doorgefneden zijn,
voor geen groote wond van dit ingewand en dus•'ft

<r

geren der eene hand, waar door men dezelve van elkander
Verwijd , terwijl men met de andere band het kind lang-
zaam uittrekt, kan dit toeval meestal, vóórgekomen wor-
den.] '
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niet voor dodelijk houden. Wanneer wij ons bij on-

ze operatien moeten wagten , om de incifie niet

te groot te maaken, moet dit voornaamlijk ver-

ftaan worden van dezulken
,

die wij genoodzaakt
zijn in de peesagtige ingewanden te maaken ,

als bij voorbeeld in de baarmoeder, in de pi»^

blaas e. z. v.

De uitwendige incifie moet zo gemaakt wor-
den, dat haar onderste einde omtrent twee of drie

vinger breed aan den buikringvan de groote fchui-

ne fpier eindigc.en moet naar de kraakbeenen der

ribben om hoog loopen , zo dat zij zig naar de
ligging der aponeurofifche vezelen van deze fpier

rigt, gelijk levret in de- wijze van deze opera-

tie te^n voorfchrijft. Als men de incifie op deze

plaats en naar deze ftrekking der vezelen maakt,
moet de baarmoeder met de zijdedeelen van haa-

ien bodem zig voor de opening vertoonen. In-

dien men de uitwendige incifie hooger maakte ,

zou het bovenste der baarmoeder zig aan de geo-

pende plaats vertoonen , zo dat het moeilijk zou
vallen , de incifie in den bodem te maaken. Als

men de firekking der aponeurofifehe vezelen van de
groote fchuine buikQ^ier van den buikring af tot

aan de kraakbeenen der ribben volgt, blijft de in-

cifie van de witte lijn en de fehede der regte buik-

Ipier , welke men moet tragten te vermijden , ver-

wijderd (iS).

(» 3) [ De beroemde Haagfche Vroedkundige van laaiI

toont in zijne ^or/e fcbets der verloskunde aan , datdeplaats

der witte ftreep (linia alha) de gelchiktste totde doorfnij'-

.ding in deze operatie is. En zo wij met hem ib

.aanmerking neemen, dacde regte fpieren ten tijdederzwah-

gerheid aanmeiklijk van elkauderen wijken ; en dethalveö
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^

Het gefchiktste inftrument tot deze operatié is

het incifiemes van levret met de bolle fnede<

Men vat namelijk de huid op de plaats, welke ik

Zo even aangewezen heb , en maakt van dezelve

cene dwarsvouw , ligt ze aan de eene zijde zelf

op en laat ze aan de andere zijde door eenen hel-

per opligten. Deze vouw behoorlijk om hoog

geheven hebbende , fnijd men ze met het incifie-

mes zo door, dat, wanneer men ze los laat, de

fnede een knoopgat vormt van drie of vier duim

iang, doch deze fnede mag niets dan de huid en

het celleweefzel raaken ^ alsdan fnijd men met het

zelfde infirument de fpieren en het buikvlies door,

volgende de ftrekking der aponeurofifche vezelen

van de groote fchuine buikfpier. Aanfionds ver-

toont zig de baarmoeder voor deze opening en

men maakt de incifie inhaaren bodem, gelijk wij

reeds gezegd hebben.

Wanneer eenige deelen, die de buik bevat, te

gelijk door de uitwendige wond uitkomen

,

liiets meer tot de doorfnijding overlaaten , dan de algemee-

Tie bekleedzelen , de witte (Ireep en het buikvlies , zo moe-

ten wij derzelve boven alle andere wijzen de voorkeur gee-

ven: temeer, wijl na het verrigten der operatie de za-

memrekking en inkrimping der fpieren de wond merklijk ver-

blinderen en beter doen fluiten, dan wanneer de openingaan

eene der buiks zijden gemaakt was. De ruimte , zege

voorn.fchrijver, tusfehen den navel en de fchaambeenderen, is

gemeenlijk genoeg om eene opening ter lengte van zes oF

zeven duimen toe te flaau.

Alvoorens meu tot de operatie overgaat, is het zeer no-

dig, dat men de blaas door de vrouwen Catheter van haar

vogt ontlast, oiïi dat in den flaat der zwangerheid dezelve

veelal buiten het bekken boven den boog der fchaambeende-

ren geperst word ,
en bij gevolg in deze operatie een werkr

lijk beleczel zonde uitmaaken,]
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inoet men ze behoorlijk naar binnen brengen

De wond moet geheel eenvoudig verbonden
worden. Ik zou tot in den buik eene languetvan

gerafeld linnen brengen en dezelve aan hetonders*

te einde der wonde er laaten uithangen
,
ten einde

dezelve het bloed en de uitvloeijende vogten in-

ZLiige ; over deze I'anguet zou ik de lippen der

wond met eenige reepjes Engelfche taf e. z. w.

met elkander vereen igen , hier op eene genoegzaa-

me menigte ruuvv plukzel leggen en dit alles met

den lijfband , welke als een agttien hoofdige bandi

moet gemaakt zijn , verzekeren, zo dat elk hoofd
kruislings over de wond kan komen en met fpel-

den vast gemaakt worden. Deze manier van de
wond te vereenigen en de vereenigde lippen za-

men te houden zou ik altijd voor de buikhegting

met de naald verkiezen , welke zommige Heel-

meesters aanbeveelen (*). De reepjes van go-

(<^3) [ivïen moer. ook zorg draagen , dat geen deringe-

•wanden lusfchen de wond der baarmoeder geraaken; na-

dien deze omledigd zijnde, fpoedig zaraen trekt, en daar

door knelling en toevallen aan de tusfchen gefchooten dea-

len zoude veroorzaaken. ]

(*_) Ik geloof niet, dat men de begting van den buik

met de naald In alle gevallen kan verwerpen ; want zora-

wijlen werken de darmen en de andere ingevvandenzo fterk

op de uitwendige wanden van den buik, dat geen veree-

nigendenband, veel minder reepjes van gegomde tafdezel-

ven kunnen te rug houden, en als dan is het nog devraag, ofhet

niet beter is, de hegting desbuiks met de naald te verkie-,

zen , .sv’ijl men door dezelve de wond niet volkomen fluit

en dns de uitvloeijing der ftoffe, zo wel als de geneezing

der wond meer bevordert. Ik zag te Parijs een vrouws-

perfoon, bij het welk men zig na de keizerlijke fnede van

de hegting met de naald bediend had, en de wond was

Tolnaakt geheeld. De heer Stein en veele anderen bedie-
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gomde taf en de agttienhoofdige band , wél aan-^

gelegd zijnde , zijn genoeg , om aan de loslè deelen

het uitpuilen te beletten. De ondervinding heeft

ons geleerd, dat groote wonden van den buik op
die wijze volkomen vereenigd zijn, zonder dat

men dezelven met de naald hegtte.

Elk volgend verband moet op dezelfde wijze

gemaakt worden, en men moet, zo lang als men
het nodig oordeelt, telkens eene nieuwe languet

in de wond leggen.

Ik zou de lijderes ook zo veel als mogelijlc

is, op de zijde laaten liggen, daar de incifieds,

om het uitvloeijen der ftoflfen, welken zig zouden
kunnen verzamelen en eene etterverplaatzing in

den buik maaken, te hulp te komen. In geval

men konde vermoeden, dat er bloed of andere
Boffen in den buik gebleven waren , zou men in-

Ipuitingen moeten maaken , om dezelven te doen
uitvloeijen.

Een voordeel van deze wijze is ook , dat , wan-
neer men de incifie in den bodem der baarmoeder
maakt, men het minst gevaar loopt, om de na-

geboorte met het inftrument te treffen op de plaats

,

daar zij vast zit; want ik ben niet vanhetgevoe-
le van den heer Pietch welke, van de kei-

zerlijke fnede aan een levend vrouwsperfoonfpree-
kende , zegt , „ dat hij het als onverfchillig

aan-

nen zlg ook van de hegting des buiks met de naald. Zie
Steins Schrift von der Kaij'fcrgeburt. Gaffel 1,775.^. L.
[Men vind nogthans in het eerste en derde deel Memoi-
res de rylcadémie Ro'jale da Chirurgie veele waarneeraingen ,

waar in de nutteloosheid der hegtingiu de keizerlijke fnede
bevestigd word.]

journt^J. de Medecine
, Janvier 1772, p. 81,
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aanmerkt, dat het van geengevols^ is, de inci-

„ lie te maaken op de plaats, daar de nageboorte
'„ vast zit, al fiieed men ze zelfs, ” voegt hij et

bij, ,, van het eene einde tot andete Open.
IVlen weet, dat zij gemeenlijk bovenaan de baar-

moeder vast is, en als men de incifie in den bo-
dem maakt, verwijd rtien dezelve: maar, wijlde
nageboorte zig dan hier, dan daar vast zet, eil

ik van oordeel ben , dat het beter zij , de incifié

niet te maaken op de plaats, daar zij zig aan de
baarmoeder vastzet , moet men , voor dat men de
operatie onderneemt , alles onderzoeken en de
plaats, daar zij zig heeft vastgezet, behoorlijk

tragren te onderfcheiden
, ten einde haar te ver*

mijden.

Volgens de kentekens
, welken levret

ons opgeeft , kan men de plaats, die de nage-
boorte befloot en daar zij aan de baarmoeder ge-

begt is ,
ontdekken en dus de plaats uitkiezen ,

daar zij niet vast is , om er de incifie te maa-
ken. Als zij boven de baarmoeder vast is ^ en
men de incilie op eene der beide zijden in den bo-

dem maakt, gelijk ik boven daar van gefproken

heb, zo vermijd men haar. Als zij op de regte

zijde vast is, maakt men de incifie op de linke ^

en als zij op de linke zijde vast is, doet men de
infnede op de regte zijde. Eindelijk

, indien zij

voor of agter vast zit , kan men de incifie op eene

der beide zijden maaken, zonder haare aanhaa-

gende vlakte te ireifen, ten minsten zonder het

middenpunt der nageboorte te raaken.

() Suite% dei ohfervatiom fur les caufes 0* !es acci*

iens de plufiturs accouchemens ^ h Paris
^

t/ 5 i. /. 128.

M
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Ik ben zo zeer overtuigd van de voordeelen der

wijze om de operatie te doen , zo als ik ze voor-

fchrijf, dat, wanneer ik gelegenheid mogt vin.-

den , om dezelve aan een levend vrouwsperfooii

in het werk te Hellen , ik mij geen oogenblik be-

denken zou, om ze op die wijze te verrigten. Zij

komt daarenboven volkomen overeen met de ma*^

nier van levret (*), die ze met gelukkigen uit-

flag in het werk gefteld heeft.

Men kan de keizerlijke fiiede ook aan een levend

vrouwsperfoon onderneemen en als het eenigste

middel van redding befchouwen , het welk nog

overblijfc , wanneer namelijk het kind zig in den

buik bevind, het welk daar ontvangen kan zijn,

gelijk wij dergelijke voorbeelden hebben, of door

eene fcheuring der baarmoeder daar kan gekomen

zijn.

Een vrouwsperfoon had in haare vijfde zwan-

gerheid eene foort van omkering der baarmoeder ,

waar van de heer puzos een verhaal geeft , en haar

buik hong over de fchaambeenen op de dijen af.

Toen de weeën kwamen en het water gebroken was,

ten tijde dat zij overeind Hond. [om te verlosfen],

gevoelde zij eene hevige pijn , welke weer plot-

zeling ophield , waarop eene groote zwakheid ne-

vens verlies van het verHand volgde. De lijde-

res , welke men in het bed gelegd had , bekwam
weêr , de weeën bleeven agter , en zij bragt in de-

zen toeHand drie uuren door zonder hulp. Ik kon
met den vinger, dien ik in de fchede bragt, wel-

ke zeer teder en ter grootte van een guldenHuk

(•) Ohfervatiotnfuries caufei ^ les accidem deplufteun
mwuehements labormix» "
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verwijd was, in het’ingewand zelve niets ontdek-

ken. Men voelde duidelijk door de bekleedzels

des buiks de leden van het kind, het welk v/aar-

ichijnlijk door eene fcheur der baarmoeder in het

oogenblik der hevige pijn uitgefchoten was. In

hoop, dat het kind nog kon leeven, en wijl men
geen ander middel wist om het te behouden en

de moeder uit de armen des doods te redden ,
dan

de operatie ,
ging men ten eersten tot dezelve

over. Schoon men flegts eene kleine iiicifie in

den buik maakte terplaatze, daar men een been

-van het kind ontdekte , om er maar twee vingers

te kunnen in brengen , het been te vatten en er

uit te haaien , terwijl men het kind langzaam en

voorzigtig bij de beenen er door haalde ,
werden

egter het buikvlies, de fpieren en de huid door

de trapswijze en omzigtige verwijding , welke het
‘

lichaam des kinds in het doorgaan door deze klei-

ne wond veroorzaakte , uitgerekt. Het kind en

de nageboorte werden er uitgehaald, de wond floot

zig zo , dat men dezelve befchouwende , niet zou

hebben kunnen geloven, dat een kind van negen

maanden er had kunnen door komen. Hier op

bragten wij eene languet tot in den buik, veree-

jiigden de wond met reepjes, die met kleefplaas-

ters overtrokken waren, en leiden pluk ze], eeni-

ge compresfen en den agttiendenhoofdigen lijf-

band daar over.

Dit vrouwsperfoon geloofde na de verlosfing

van het kind, dat zij gered was; een hik, dien

zij een uur van te voren kreeg, hield op; de

pols , die zwak en gefpanncn was , verhief zig. Zij

bragt den nagt zeer wél door en de kraamzuive-

ring ontlastte zig door de wond en door defchede»

M a
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Vierentwintig uuren dnarna , toen men liet eerste

verband ligtte, befpenrde men in het geheel geert

verandering ,
uitgezonderd, eene grbote zwak*‘

heid , voor het overige leed de lijderes niets.

Den volgenden dag was haar toeftand fchier

dezelfde, maar den derden dag des morgens kwam
de hik weder en nam tot den avond toe. Zij flierf

des nagts. Toen men het lijk opende, vond meii

eene fcheiir in het Onderste regter zijde deel der

baarmoeder, digt bij derzelver mond, kt hetzelf-

de deel, dat gedurende de zwangerheid het duns*

te is, door dewelke dus het kind in den buik ge-

komen was. PouTEAu verhaalt een bijna derge-

lijk geval , het welk fleurant waarnam (*).

Dit ongeluk nu moet den vroedmeesteren tot

eene leering ftrekken. „ Men moet nooit ”
,

zegt puzos , „ eene vrouw ftaande verlosfen ,

,, welke eenen op de dijen afhangenden buik

„ heeft; maar men moet ze in het bed leggen en

5,
haar den buik met eenen doek ten tijde der

„ weeën , door twee perfoonen laaten oplig-

„ ten (*).

(*') Melanges de Chirurgie.

Men heeft zeden eenigen tijd veel over deze ope'.

rade gefebreeven, inzonderheid heeft men ze ten aanzien

van haare gevaarlijkheid en haare voordeelen ii^t de S'jn'

ebondrotimie vergeleken , en ik zou hier eene bifcedvoerige

aanmerking kunnen maaken , indien ik her ni^ voor ge'

voeglijker oordeelde, mijne lezers de keurige uittrekzel

uit de voornaamste hier toe betreklijke gefchriften ter lee

zing aan te bevelen ,
welken de heer hofraad Richter in

her vierde en vijfde deel zijner Chirurg. Biblioth. geleverd

heeft , als mede de Sammlung der auferlefensten en neues-

ten Abhandlungen für IFundartze
,
Leipzig

Alle Heelmeesters behoorden Richters Biblioth. en de go*
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jnelcïe verzameling te bezitten. Inzonderheid kunnen wij

ook aanbevelen : Comparatio inter fcSliqnem cafaream &
disfcQioiiem cat tilaginis ligamentorum Pubii in partu

ob pelvii angustiam imposftbili fuicipiendas. Disf. Praf.

C, C. SiECOLD Resp. »J.
P, W£iS>MArJN. iVircehurgi. 1779» 4.

c. f. L.

[Wij ttvijlTelen niet, wanneer dit werk van den heer

LE BL.tNC wat'Jaater was in . liet licht gekotnen , en wel na

dat door denbeer SiGAULT,in 1777. dedoorfnijding van de

fchaainbeenderen aan een levend vrouwsperfoon te Parij^

het eerst verrigt was, of onze Schrijver zoude waarfchijh-

lijk over deze nieuwe bewerking zijne gedagten , het iiT

•Theoretiesch , het. zij Pradicaaljgeaic hebben.— Wij

eonden ook over deze operatie, die>z<^dert zes of zevea

jaaren zo veel gerugts onder de geleerden van bijna geheel

Europa gemaakt heeft,' veel kunnen zeggen," verkozen wij

het voorbeeld van den heer ludwig niette-volgen. Dochf

behalven de, door zijn Ed., aangepreezeii fchrifcen , zen*

den wij onze Lezers naar de volledige en welberedeneerde

Disfertatie van den Geleerden J. P. Michell diif. Acad^

inquirens Syhcbondrotpmice Pubis utilitdtem in pariu diffi-

ciliy Lugd. Batav, iT’Si., waar in de voor- en nadeelei>

dezer operatie oordeelkundig betoogd worden. Een uitv

trekzel hier ven is te vinden in het Genees^naiuur^ en, buis-,

houd-kundig kabinet

,

d. 2. bl. 429-480. Als^ook eenigp^

nadere ophelderingen, waar in een lyft van 'allp da daar

over handelende ftukken gevonden word door den heer

MrcHELL, in het 3. D. van dit zelfde tijdfchrift,bl. 29. en

volg. medegedeeld.

In het zesde deel der Berlinifcben Sammlungen word ge-

wag gemaakt van eene keizerlijke fnede van onderen {_Sec-^

iio ccefarea inferior')^ vvaarin de heer henkel, (bij eene

vrouw, welker fchede bijna geheel coegegroeid was, zo dat

zij voUlrekt door de natuur niet verlosfen kon, en de kei-

zerlijke fnede niet wilde toedaan,) de fchade van ouder

in haare lengte, te gelijk met den hals der baarmoeder

opende, zodanig dat het kind daar door kon verlost wor-,

den en de vrouw gelukkig behouden wierd. Zie een

meer omftandig uittrekzel hiervan in eerste </<?r/vauhei;

gen. nat, en huiib. kabinet nieuwe uit. bl. 33.]
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ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Van de operatie der Etterborst (/3).

OOR dat men de opening der borst onder-

neemt, moet men de gevallen , waar in men de-

ze operatie kan vermijden , van dezulken, waar in

2ij volftreJct noodzaaklijk is, altijd zeer wdl on-

dericheiden , en dus de kentekens van uitgeilort

bloed, etter of water in de borst nauwkeurig wee-
ten. Onder de fclirijvers, welken over deborst-

ivonden met uitflortingen in de holte der borst ge-

fchreeven hebben , zijn er , naar mijn oordeel
,,

weinigen , die deze ftof beter behandeld hebben ,

dan vALENTijN (*). Wij agten het derhalven

dienstig, hier eerst alles, wat deze fchrijver daar-

van zegt , mede te deelen en als dan tot de be- s.

fchrijving der operatie zelve over te gaan (**).

(/3) [ Door Etterborst (^empyema) word in het algemeen
verftaan eene uitdorting van bloed, etter, water &c. in

eene of béide de borstholligheden
, het zij deze uieftorting

<loor een uit- of inwendige oorzaak is voortgebragt. En
onder deze bepaaling is het ook, dat onze Schrijver dezen

naam behouden heeft.]

(*) Recherches critiques fur la chirurgie moderne.
Onder al het geen ik onlangs van de operatie der

etterborst gelezen heb , hebben mij voornaamlijk de kor-

te en nuttige aanmerkingen van de heeren chopart en de-
FAULT behaagd. 7Ae Traité des Mafadies chirurgicales^ des

eperations, qui leur conviennent
y par Mr.Mr. chopart ÖC

DEFAULT, Tem, fecondf ^ Paris 177$. 8 °. p. 70, ö* fuiv.
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Vcin de wonden der borst met uitftortingen in

de holte der borst.

5, phifiologie leert ons, dat wij het inko-

,, men der Inge tusfehen de long en het borstvlies

„ niet zo zeer te vreezen hebben, en de onder-

„ vinding heeft ons geleerd, dat men de wonden

,, der borst zonder gevaar kan open houden, zelfs

j, heeft men ze onlangs mede onder de eenvotidi-

5,
ge willen tellen. De tegenopening , welke men

,, in de meeste gevallen als het veiiigfte en beste

middel moet befchouwen', oni hét bloed , dat

3, in de borst uitgeftort is, eenen weg ter ont-

„ lasting te baanen , is altijd voor éene operatie

„ gehouden , tot dewelke men^ in dên hoogden

3,
nood en eerst alsdan zijne toevlugt moet nee-

5, men , wanneer men reeds eene menigte ande?

3, re middelen , die even zo gevaarlijk zijn , te

33
vergeefs beproefd had.

3, Deze vooroordeelen tegen de opening der

j,
borst hebben ongetwijfeld in de fchriften der

3,
meeste Geneesheeren , welken over de borst-

,3
ziekten gefchreven hebben , hunnen oorlprong

3,
genomen. Indien dezen de moeite hadden ge?

3,
nomen ,

om de gronden, welken zij voor dit

3,
gevoele hadden , te overweegen , zou het hun

„ niet moeilijk gevallen zijn , zig voor deze dwa-

„ lingen te wagten.

Ook vind men in de Alïh Societatis medica Havnienjis.

Vol. I. p. 120. Havnia, 1777. en in deSammlung der au-

ferlefenUen und neusten Abhandlungenfür JVunddrtze , itei

(luk. S. 59. eene fraaije waarneming over dit onderwerp vaa

den heer Alexander kölpin. L.
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9, SaVANAR.OLA ecii beroemd geneesheer

%, in de vijftiende eeuw, beweerde, dat, wan-
„ neer eenige vloeibaare Hof in de borst uitgellort

„ was, men eerst tot de opening der borst zijne

5, toevlugt moest ncemen, wanneer de omHan-
„ digheden in het geheel geen andere hoop meer
5, overlieien. Hij grondde zijn gevoele op een

enkel voorbeeld van eenen lijder, aan welken
9, men dezelve had in het werk gefield , en dié

3, geflorven was. Riverius is ook van oordeel

,

3, dat, wanneer er eene uitgeflorte vloeibaare flof

plaats heeft, men de middelen, welke deheel-
kunst opgeefc, ter zijde Hellen

, en alleenlij'k

3, die middelen aanwenden moet, welke de artzé-

9, nijkunde aan de hand geeft.-—^ De gelnk-

9, kige uitflag der opening van de borst hangt al-

-93 leenlijk al - van het oogenbJik, waarin men de
93 operatie onderneemt.

„ De gevaarlijkste borstwonden en die , bij de-

3, walken het voornaamlijk nodig is, eenen be-

5, kwaarnen Heelmeester te haaien
, zijn deziil-

9, ken , daar de ribbenflagader in een punt geo*
3, pend word gevonden, in het welk haare vol-

„ komen zamendrukking onmogelijk is, en de-

9, zulken , daar her kwetzende iiiHfument zeer
groote vaten in de zelfHandigheid der longë
geopend heeft en daar veel bloed uitgeHort is,

33 In beide gevallen moet men yoornaamlijk twee
s'

(*) .Deze aanmerkingen zijn ongetwijfeld uit J.Michae-
ti 9 Savanarola //^, de agritudinibm a capite ad pedes Pa-pU \\Z6.fpl. of uif zijne PraSUca nmjori^ Venet. 1561-
jol. genomen. Ik heb deze titels alleenlijk willeu opgeeveii
wijl deze geleerde niet zeer bekend is.'L,

'
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j,
zaaken in agt neemcn : de eerste en gewigtii^-

j,
itezoii zonder tegenlpraak zijn, het uicvloeijeh

,,
van het bloed tegentegaan.j doch dit oogmerk'

„ kan mcü niet anders bereiken, idan door de al-

„ geraeenc middeien, als daar,zijn : de meer of
minder herhaalde aderlatingen.,, welken naar de

„ kragten des lijders moeten afgemeeten worden

,

„ de rust

,

een goede leefregel en de llillend'ë

„5 dranken De tieelmeester kan ten aan-

„ zien van dit eerste punt liegrsde natuur te hulp

„ komen i hij moet er zig inzonderheid op toe-l

5, leggen, om een middel uittevinden, om aati

„ het uitgellorte bloed eene vrije uitvloeijing re

„ geeven. De gevallen , van dewelken ik zelf

5, getuigen ben geweest en de waarneemingen j

„ welken men bij deonderfcbeiden fchrijversaan-

„ getekend vind , verzekeren mij volkomen , dat

„ de tegenopening op de plaats
,
die men gemeen-

,, lijk daar toe verkiest, her veiligste middel is,

5, om het voorgefleid oogmerk te beroiken. Oni

[Wanneer de tekenen ons overtuigeij, datereerié
tusfckenribbige flagader geopend is

, zo kan men
,
béhal.

ven door aderlatiuge
, rtnt

, levensregel ^ ftillende dranken.
enz. egter ook en vooral gebruik luaaken

,
van de daar toe

uiigedagte druktuigen. Bij voorb. het zij door dat van
Goulaud, zie de l'acad.R.des Sciences

^

J/40. of
dour het Schroefcuig van Belloq, afgeb. by J. Z. PlatiNER
PI. III. fig. 24. of wel, en dat aan ons het best voorlconu,
door her (taaien Plaatje van Lotteri ibid. bg. 23, Aan die

fchijntook de heer Gesscher zijne goedkeuting te geeven.
Zie alg. oejf. Heelk,, waar in tnen dit inftruinqnc in zijn waa-
re gruotre op de Vi Pi, fig. 5. van het eerste deel , vind
afgebeeld. De overige druktuigen

, als daar zijn dè
Jiourdonnets . dcJgaricm^c. welke allen eene twéde ope-
iling vereisfehen ,

Ichijnen aan ons incdr omüandig dan zq.-

te zijn, en uit dien hoofde minder aanprijsbaar.]

JM 5
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„ zig hier van te overtuigen , behoeft men flegta

5, in bedenking te neemen de ongemakken en

j, moeilijkheden , welken de verfcheiden midde-

3, len wezenlijk na zig fleepen ,
die men voor IieE

„ zelve verkozen heeft ; alle fchrijvers maakeii

5, fchier altijd van dezelfden gewag; en de laa-

teren hebben de ouden daar in fiaaffch nage-

volgd. DioNIS , GARENGEOT ,
Cn LE DRAN

3,
fchrijven voor, niet anders toevlugt tot de te-

3,
genopening te neemen , dan wanneer het niet

3,
mogelijk is, de uitvloeijing van het uitgellorte

3,
bloed door de ligging, de verwijding der wond,

3,
door hoesten , fterk ademhaalen , door eene in-

3,
gebragte fon de,' reepjes van gerafeld linnen en

3,
door infpuitingen te bevorderen. Heister,

3, BOERHAAVE en VAN swiETEN, welke de heel-

3,
kunst alleenlijk volgens de meeft geagte fchrij-

„ vers voorgefteld en alleenlijk de gevoelens ,

'33 welken voor de besten en meest gegronden ge-

,3
houden werden , aangenomen hebben , zijn

3,
insgelijks van gedagte , dat men de overige

5,
middelen den voorrang boven de tegenope-

3,
ning moet geeven. Deze operatie is , naar

3,
hun oordeel , het laatste middel , dat ter red-

3,
ding over blijft.

„ Het zou indedaad belachlijk zijn , altijd eene

3,
nieuwe opening in de borst voor te flaan , wan-

3,
neer men c^e nitvloeijing van het uirgeftorte

3,
bloed kan bevorderen door den gekwetsten

3,
flegts zo te laaten liggen, dat de wond meer in

5,
eenen afhellenden ftand is. Maar, wijl de on-

„ dervinding leert, dat de opening der wond dik-

3,
wijls te fchuin is en dat gemeenlijk het inftru-

3,
ment niet anders in de borst gekomeu is

,
dan
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na dat het tuslchen de huid en de fpieren als

3, doorgedrongen was, zo dat 'de inwendige ope?

3, ning dezer wonden zeer verre van de uitwen-

„ dige verwijderd is ; dat verder de zwelling,

,, welke de deelen, die den doortogt vormen,

5, befloot, de uitvloeijing van het bloed verhin-

3, dert ; dat eindelijk de gevallen , daar de lig-

3, ging alleen toereikende is-, om aan het uitge-

3, llorte bloed eenen uitgang te geeven ,
allerzeld-

3, zaamst zijn, zo komt het voornaamlijk aan ,

5, om te bepaalen : of het verftandiger ^ij

,

de

3, operatie van de opening der borst te ondernee-

3, men , dan wel het bloed door de gewoone en

„ aanbevolen middelen uit de wond te laaten uit-

P,
vloeijen.

„ Men weet reeds voor lang, dat de inwendi?

3, ge bloedftortingen niet anders eindigen , dan

,, door de vorming van een ftuk geronnen bloed

,

5, het welk vast genoeg is,- om de uitvloeijing

,,
van het bloed te fluiten i deze waarheid leerde

„ PETiT, één der beroemdste Heelmeesters van

„ onze eeuw («3). Wanneer men dezen gro'nd-

3, regel eenmaal vastgefleld heeft, waarom heeft

„ men dan niet eerder begrepen , dat het gewoo*

j, ne verband der borstwonden met uitflortingen

de pogingen der natuur belet en de voornaam-

,, fle waarheden der kunst tegenfpreekt.

„ In beide de geftelde gevallen, namelijk, wan-

neer de flagade^ der ribben of de vaten der long

„ zelve ,
welken het bloéd uitflorten

,
geopend zijn

,

3, is het niet anders mogelijk, of de opening van

(«3) [Zie zijne verhandeling in de mem. de VAcademiè

Jio^jale de Chirurgie, ned. v«rt. i,
fi,

bl, 27^. en volg,]
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5,
deze flagader moet in de inwendige opening der

wond liooten, en fclioon de plaats, daar, de

„ vaten gewond zijn, juist niet altijd liier is, zo

,5,
is zij egter nooit verwijderd genoeg, om aan

,, het vrijven van een, vreemd licljaam
, dat ni^n

„ in de wond brengt, niet bloot geftcld te zijn.

3, Hier uit blijkt, dat men door de25ien weg geen

3, fonde of ftilet,'noch een reepje van gerafeld

3, linnen of eenig vreemd lichaam in de borst kan

brengen , zonder in gevaar te loopen , zig te-

33 gen het ophouden der bloedyloeijihg te kanten

,

3, door dien men het (luk geronnen bloed, waar

3, door de natuur dezelve poogt te beletten, ver;

3, brijzelt. De infpuitingen welken men voor-

3,
geflagen heeft, om de Hukken geronnen bloed

,

„ die het uitvloeijen v^ii het bloed beletten , weg
j, te neemen, zijn niet minder nadeeJig- Want,

3, dewijl men dezelvcn door de wond maakt
,

3, word het vogt der wfpujcing met meer of min-

3, der geweld op het geronnen bloed gellooten

,

3, het welk eenen wand vormt voor het bloed
,

„ het welk anders daaruit vloeijen zou ; verbrij-

3, zelt het zelfs op deze wijze en geeft aanleiding

3, tot nieuwe toevallen. Als men de inlpuitingén

3, met meer nut maaken, dan doet men er

,,
zamentrekkende middelen onder, gelijk ik zul-

„ ken eenige maaien heb zien, gebruiken , doch

3, hier uit pntftaat ,ook wéér eeu ander ongemak

;

3,
want kort na dat men er gebriiik van gemaakt

„ heeft ,
klaagt de lijder, dat^hij er den finaak

„ van in den mond krijgt
, en zo zij dan eenig-

3, zins flerk werken, krijgt de lijder ook eeneri

,,
hoest. ,

33 In e§n bloedfppwen ^eveelt zelfs de onerva-
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,5 ren geneesheer den lijder de rust aan , en laai

5, hem geen beweging toe, verbied hem het fterk

55 ademhaalen en zelfs het Ipreeken, raad hem ,

5, alles te vermijden
, wat door deszelfs we'lrie-

5, kende uitwaasfeming niezen zou kimnen ver-

oorzaaken , fchrijft hem verzagtende dranken

5, voor om den hoest te Eillen of dien voorteko-

5, men , zo hij zig nog niet geopenbaard heeft

,,
ja hij verbied hem zelfs de onderfcheiden be-

,, wegingen van het bovenlijf. Alles , wat de

bloedvloeijing kan vernieuwen, wanneer de va-

ten der long door eene inwendige oorzaak geo-

,, pendzijn, moet ongetwijfeld dezelfde werking

5, doen , wanneer zij door uitwendige oorzaaken

,, geopend zijn. Vooronderfleld , dat eene flaga-

,5 der aan den arm , aan de dije , of aan eenig

„ ander deel des lichaams open was , zozietmen

„ duidelijk, dat niets belachlijker zon zijn , dan

5, wanneer men den lijder de fpieren wilde laaten

„ beweegen , welken deze vaten omringen , en

niets zou dwaazer zijn , dan wanneer men de

5, wond dikwijls wilde verbinden, of vreemde

lichaamen in dezelve brengen. Ondertusfchen

heeft geen fchrijver, in borstwonden met uit"

5,
gefiorte Hof, in dcwelken de aanmerklijke

5,
bloedvaten zeer ligt eene bloeddorting veroor-

zaaken en waar bij men dienvolgens de ver-

5,
fchillendebewegingcn ,

welken de tegenwerking

5,
der vaten op de vloeilloffen , die zij bevatten ,

5, kunnen verhaasten en fterker maaken, met alle

5,
zorgvuldigheid behoorde te vermijden

, het hoes-

5, ten, fterk ademhaalen ,
niezen e.z.v, niet als

., het beste middel befchouwd om de uitvloeijing

van het uitgellorte bloed te bevorderen. De-
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55 wijl men namelijk iiieene etterborst zonder hiii-

5, der tot deze onderlcheiden flerke werkingen

,5
der borst zijne toevliigt kan neemen, heeft men

5,
gemeend, dat men ze ook in andere gevallen

„ kon aanwenden* Schoon deze regels
,

gelijk

„ men gemaklijk ziet, allerbelachlijkst zijn, heeft

3,
men dezelven egter altijd als de zekersten en

besten aangenomen. Belloste, welke onder

j5
allen, die deze doffe behandeld hebben , de

5,
noodzaaklijkheid der tegenopening aangemerkt

5, heeft, heeft niet ten volle begreepen, hoe be-

5,
lachlijk het aangenomen gevoele was om de

3»
borstwonden met uitgeftorte dof te geneezen.

„ Zig enkel bezig houdende met de wijze van

„ het verband te verbannen , vergenoegde hij zig

„ alleenlijk met de ongemakken daar van aan te

„ toonen. Wanneer men zijne waarneemingen

leest , ziet men , dat zekere gebeurde zaaken

„ hem verpligt hebben, te erkennen , hoe gegrond

„ zijn hier gegeeven voorfchrift is ; maar verleid

3,
door het "ingevoerd gebruik , bepaalde hij zig

3, alleen , om ons te bewijzen , dat het beter is ,

„ de borstwonden met een fnijdend werktuig te

5,
vergrooten , dan dezelven door harde , inge-

„ bragte lichaamen , om de lippen van dezelven

5,
van een te houden , te verwijden. Indien er

„ nog eenige andere twijfelingen over de onge-

,,
makken der verfeheiden middelen , welken nien

5,
gemeenlijk aanwend, om aan het uitgeftorte

5, bloed in de borst een’ doortogt uit eene woud

5,
tegeeven, mogten overblijven, zal de volgen-

3, de waarneeming voldoende zijn, om die weg
te neemen.

5, In de maand Junij 1756. bragt men des
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avonds te zeven uuren in het hospitaal, daar

ik leerling was , eenen foldaat , welken tus-

Ichcn de vierde en vijfde rib der regte zij-

de twee vinger breed van de borsttepel eenen

fteek met eenen degen bekomen had; hij zag

er bleekgeel uit en zijne pols was gefpanneii

en haauw. Schoon de wond zeer regt was ,

bleek uit de toevallen , welken de gewonde na

verloop van twee uuren kreeg, dat dezelve

doorgegaan was, de moeilijke ademhaling ver-

meerderde ^ het was hem onmogelijk op de lin-

ke zijde te liggen , en dit was een bewijs , dat

er uitgeftorte Itof in de borst was. Men deed

hem dien nagt eene aderlating, lei hem ver-

fcheiden maaien in eene bekwaame ligging, om
aan het uitgeftorte bloed eenen uitgang te ver-

fchaffen; doch deze proeven waren vergeefs 5

bij het verband des morgens befloot men , de

wond in banten agfersten hoek een weinig te

openen, en zo dra men den gewonden eene

bekwaame ligging had gegeeven , vloeide er

omtrent drie laatbekkens vol bloed uit; deze

eerste ontlasting gaf den lijder oogenbliklijk

veel verligting: doch om de al tefchielijke ver-

eeniging der deelen, welken men gefcheiden

had, te beletten, bragt men het eind van een

reepje gerafeld linnen in de wond. Het overi-

ge verbrand werd als naar gewoonte aangelegd^

men deed tusfchen het morgen- en avond- ver-

band twee aderlatingen^ en nam te vier uuren

het verband weer af, fchoon de beklemming

niet zeer hevig was ; men deed den gewonden

fterk inademen en op het oogenblik fchoot het

bloed er met geweld uit ; bij elke ademhaling
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kwam er eene gulp fchuimend en helder rood

bloed uit; toen men drie Jaatbekkens vol had,
verbond men den lijder weer op dezelfde wij-:

ze; na verloop van tweeiiuren belpcurde men

,

dat het ademhaalen véél benaauwder werd en

men deed hem in den nagt drie aderlatingen ;

doch onaangezien deze voorzorg was zijne ge-

fleldheid nog deeds in volle werking en bleef

in dezen toedand tot aan het morgen verband

;

zo dra men het bandje uit de wond nam, kwa-
men er meer dan drie laatbekkens bloed uit ;

de verligting, welke hij na deze ontlasting ge-

noot , duurde degts eenige oogenblikken, hij

kreeg kort daarop weêr dezelfde toevallen
, men

opende hem derhalven om de drie uuren nog
driemaal eene ader ; bij het avond-verband be-

droeg het uitvloeijende bloed meer dan vijf

laatbekkens en was levendig van kleur enfclnii-

mend; maar men beipeurde, dat het van eene

zwarte vervve was, ook ontdekte men èenige

hukjes geronnen bloed ; om die reden deed men
eene infpuiting van roozenhonig en gerstewater

;

doch nauwlijks was het verband weêr gelegd ,

of de lijder klaagde, dat het was , als of hij

zou verflikken ; men opende hem voor de tien-

maal eene ader en het ademhaalen nam boven
mate toe; men was derhalven genoodzaakt , des
avonds te elf uuren het Verband afteneemen ;

zo dra men het reepje er uit nam, hortte het

bloed er met alle geweld uit en borrelde in ver-

bazende menigte op; men hield nog aan met
het gebruik van het reepje en met de infpuiting,

de toevallen hielden in het geheel niet op ,
"de

zwakheid nam meer en meer toe, en des avonds
to99
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te vijF iiiiren overleed onze gewonde. Toen
j,

men de borst opende, v''ond men omtrent een

„ en een half pond uitgeftort bloed, en eeneniet

zeer diepe wond in de long^ onmiddellijk bo-

5, ven deze wond waren eciiige vezelen en valfche

„ vliezen
, welken aan het borstvlies aangewas-

„ fen waren. De ligging van het gebruikte reep-

„ je toonde duidelijk, dat men het niet in de borst

5, gebragt had , zonder de geopende vaten der

5, long tevens te fehuuren.

„ Schoon men niet kan bewijzen, dat men den

„ lijder had kunnen behouden , indien men de

„ operatie van de opening der borst aan hem ge-,

„ daan had ter plaatze, daar men dezelve gewoon
„ is te doen , om het bloed des te gemaklijker te

„ doen Liitvloeijen, is het ten minsten waarfchijn-

„ lijk, dat men zijnen dood verhaastte, door die

„ operatie na te laaten. De verdikking, en dè

„ beklemming naamen alleenlijk toe tusfchen de
eerste drie of vier ^uuren , welken op het uit-

„ haaien en inbrengen van het reepje volgden.

„ Dit is een bewijs, dat de bloedvloeijing bij eli<

„ verband vernieuwd werd ; de fchielijkheid ,

„ met welke het bloed ten laatsten uit de wond
„ vloeide, is een nieuw bewijs van het geen Tb

,, beweer.

„ Van welken aart de indrumenten en de ftuk-

„ ken tot het verband behorende ook mogen zijn,

„ moeten zij, in de borst gebragt wordende, het

„ vormen van den geronnen prop beletten, zom-
5, wijlen vernietigen zij zelfs het geronnen bloeb.

„ en geeven aanleiding tot nieuwe bloedüortin-
gen. Hetzij mij vergund, nog eene dergelij-

ke gebeurdnis yau eenen lijder bij te brengen.

jN

5 )



IP4 korte beschouwing der

5,
Een jong en vlug perfoon kreeg den van

5,
bloeimaand 1679. eenen fteek met eenen degen

„ tusfchen de vijfde en zesde rib twee vingerbreed

„ van het borstbeen : de wond was klein; zo dra

5, hij de fteek kreeg, bedorf hij en gevoelde pijn

,

„ doch , toen hij weêr bij zich zelven kwam ,
ging

5, hij naar zijn huis. Pechelin werd aanftonds

gehaald, en vond hem in eenen beklaaglijken

toedand; het verbleekt aangezigt , de neêrge-

,
zonken wangen ,

de bleeke lippen, de onbe-

weeglijkheid der oogen , het koude zweet over

’, het ganfche lichaam , het moeilijk ademhaalen ,

l,
de geduurige daauwten , de droogte van den

mond , eene kleine zwakke pols , met één woord

,

alles kondigde eenen aannaderenden dood aan.

5,
Pechelin, welke vermoedde , dat eenigen van

„ deze toevallen oorzaaken van den fchrik mogten

„ zijn, welke gevaarlijke wonden verzek ,
gaf

hem ten eersten eenige lepels vol hartfterkende

middelen ;
toen dit middel hem weêr een wei-

^
nig kragten had gegeeven , lei men hem in eenen

” fland ,
die de uitvloeijing van het uitgeftorte

„ bloed, dat men in borst vermoedde, kon be-

3,
gunstigen ; maar het was vergeefs : men befloot

3^'*derhalven, eene wiek met digeftief befmeerd in

de wond te brengen ; na verloop van vier iiu-

ren , de pijn en benaauwdheid allerhevigst wor-

dende ,
nam men het verband af, en oogen-

bliklijk liepen twaalf oneen rood en fchuimend

„ bloed uit de wond : men lei er de wiek weêr in

,

„ zonder dezelve met digeftief te befmeeren.

„ Des avonds tegen negen uiiren vonden de

,,
geneesheeren den lijder weinig gebeterd , de

5’ pols was nog fteeds klein en de aderahaaling
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5,
moeilijk : het was niet mogelijk den toeftand

5,
der long nauwkeurig te ontdekken , men be-

„ fpeurde geen hoest , en de lijder wierp geen

5, bloed uit. Den vijfden Maij, des morgens,

5,
was de koleur van het aangezigt fleeds dood-

5, bleek
,
de lippen waren bleekgeel ,

Je pols was

„ levendiger, de ademhaaling meer afgebroken,

„ en de lijder gevoelde eene zwaarte en pijn in

5, de borst ^ men kod niets uit de woud doenko-

5, men, men vergenoegde zig derhalven met hem

5, een weinig verfterkend voedzel te geeven en

„ liet hem ook een aftrekzel van verzagtende

„ wondkruiden neemen, om het geronnen bloed

5, te ontbinden. Denzelfden dag ,
tegen den

5, middag , moest men het verband afneemen ,

5, wijl de lijder zeer benauwd was; daarop liepen

„ zestien oneen bloed uit de wond ,
de pols bleef

„ klein en zwak, om derhalven het bloedftorten

„ te flelpen , lei men een Rukje zwam op de Wond ,

„ doch zonder vrugt , eenige uuren daarna ftiet

„ het bloed de zwam weg en er liepen nog twaalf

„ oneen af; alles voorfpelde eenen treurigen uit-

„ flag; doch deze toevallen duurden niet lang

,

„ de natuur fcheen met kragt te gaan werken ,

„ om eindelijk te zegepraalen; van tijd tot tijd

„ deed zig eene flikkering van hoop op, men liet

,, hem dien dag verfcheidenmaalen een poeder in-

„ neemen , het welk uit vijf en twintig greinen

„ draaken bloed ,
vier en twintig greinen poeder

„ van roode koraaleu en één grein heulfap beftond.

„ Toen den volgenden dag de zelfde toevallen

5,
weder kwamen , tapte men den lijder twaalf

„ oneen bloed af ; des avonds hield men eene

,, waschkaars voor de wond, en beipeurde dui*
^ N 2
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delijk ,
dat er lugt uit kwam en twijfelde nie:

langer aan de verwonding der long.

ben zevenden Maij nam de koorts toe, ge-

lijk ook de hoest, de moeilijke ademhaaling

en de zwaarte in de borst; men nam het ver-

band af en er liepen dertien oneen bloed uit.

Pechelin ftelde eene zamemrekkende infpui-

ting voor; des avonds vloeiden er weêr agt on-

een bloed uit, en menfpuitte drie lepels vol van

het infpihtzel in de wond ; wijl de koleur van hec

aangezigt rooder was en de koorts fterker brand-

de ,
fclireef men een verzagtend poeder voor ,

teil einde de al te Üerke verdunning van hec

bloed tegen te gaan. Den agtllen Maij was

de koorts minder, de lijder voelde, dat hij nog

bloed in de borst had, hetwelk hij gaern kwijt

wilde wezen ,
maakte te dien einde den gehee-

len morgen verfcheiden vergeeffehe bewegin-

gen, om hec uicvJoeijen te bevorderen ; des

avonds vloeiden er op twee onderfcheiden

reizen vier oneen uit; men beproefde opnieuw

de infpuitingen. Den volgenden morgen , bij

het afneeraen van het verband, liepen er nog

vier oneen bloed uit; om het Hollen van het

bloed te beletten , maakte men in plaats van

de bovengemelde infpuiting nog eene andere

van roozenhonig en bladen van het klein dui-

zend giildenkruid; des avonds nam het moei-

lijk ademhaalen als mede de zwaarte in de borst

toe ;
de lijder kon zijn oogmerk niet bereiken

om het bloed te doen uitvloeijen,dan door hec

lichaam een weinig te buigen , waar op hij

twaalf oneen bloed loosde , hec welk Hcrk

fchuimde. .
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„ Den tienden IMaij loosde hij zes oneen bloed,

het welk zwart en bedorven was, en des avonds

weer zo veel en ook van dezelfde i^eileldheid;

na die aanmerklijk verlies.van bloed bevond do

lijder , wel verre van daar door zeer verzwakt

te zijn,zig veel beter. Den elfden deeden zig

dezelfde toevallen op , en de lijder verloor op

eens meer dan een pond zwart, dik en Hin-

kend bloed. Den twaalfden des nagts was zijn

vatengeftel in cene buitengewoone beweeging ,

demoeilijkeaaemhaaling tastte het lichaam fierk

aan , de benauwdheden kwamen menigvuldig

weder; des morgens vroeg had hij eene bloed-

Horting van tien oneen , welke eveneens was

als die van den vorigen dag; doch des avonds

kwam er levendig fchuimend bloed uit , het

welk regt door, zonder te ftremmen, uit eene

flagader der long kwam. Den dertienden dag

liep bijna op de zelfde wijs voorbij, de natuur

en de ziekte waren beiden werkzaam , en ge-

fladig in beweeging; de lijder verloor nog veer-

tien oneen zwart bloed ; er deed zig geen te-

ken van verettering op, fchoon het reeds den

tienden dag der ziekte was. Den veertienden

vloeiden agttien oneen bloed uit de wond. Den
vijftienden twaalf oneen dik en flijmig bloed.

Den zestienden veertien oneen zwart, dik en

Hinkend bloed. Den zeventienden tien oneen

des morgens en twaalf oneen des avonds ; het

laatHe fcheen eenige ctrerdeeltjes te bevatten.

Den agttiende loosde de lijder twaalf oneen

bloed, het welk vloeibaarcr cn rooder was,ook

kon men er duidelijk etter in befpeuren. Den

negentienden verloor hij nog twaalfoneen bloed ,

N 3
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en de etter vertoonde zig nog duidelijker. Den
tvvintigsten vloeiden agt oneen wateragiige ftin-

kende etter uit de wond, welke met drie oneen

helder en ontbonden bloed vermengd was; men
oordeelde het derhalven nodig, in de plaats der

gewoone infpuiting eene zuiverende te gebrui-

ken ; des avonds kreeg men uit de wond vier

,, oneen etter, welke door de inlpuiting los ge-

maakt was. Den een en twintigsten waren de

toevallen minder gevaarlijk ,
men kreeg drie

oneen etter uit de wond en de etter was met

draaden gemengd ,
welken men zag , dat linkjes

van de zelfhandigheid der long waren; des a-

vonds liepen er vier oneen zeer hinkende etter

met vaste en bedorven longvezelen uit. Den

3, twee en twintigsten tien oneen etter , welke zo

hinkend was, dat een jong geneesheer, die bij

het verband tegenwoordig was , in haauwte

viel. Den drie en twintigsten haalde men om-
trent vier oneen etter uit de wond ; men ver-

wijdde de wond , om den vezelen der long ee-

nen beteren doortogt te verfchalfen en haalde

er een groote menigte van uir. Den vijf en

twintigsten loosde de lijder vier oneen zeer wit-

te etter en tevens een weinig van de zelfilan-

digheid der long; des avonds kwamen er nog
vijf oneen uit, welke nog meer honk, dan die

van den voorgaanden dag. Den zes en twin-

tigsten verloor hij des morgens vier en des a-

vonds vijf oneen etter, Den zeven en tvvintig-

hen was de etter witter en niet zo hinkende
,

de lijder loosde des avonds vier oneen etter ,

de beenen zwollen , de pols was klein en zwak,

,,
hij klaagde over mattigheid en hrammigheid der
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„ leden en was zeer llaperig , het fpuitmiddel

,,
maakte men van zwavelbalzem met anijs.

„ Den agten twintigsten kwamen er drie oneen

,, witte etter uit ,
die zonder reuk was. Den ne-

5, gen en twintigsten vier oneen zeer goede etter.

„ Den dertigsten twee oneen van dezelfde etter ;

5, de koorts verliet nu den lijder; debeenenflon-

„ ken; de hoest hield op , en de lijder gevoelde

,, zig zeer wél. Den een en dertigsten loosde hij.

„ nog eene once etter; den eersten Junij twee

,, en eene halve once; den vierden was de etter ,

„ die uit de wond kwam ,
zeer Hinkende. De

” verettering hield op die wijze aan tot den laats-

”
ten Junij, de toevallen verdweenen van dag tot

” dag en de lijder werd volkomen herfteld.

„ Pechelin, welke dezen lijder behandelde,

„ was over zijne aangewende zorg en over zijne

„ behendigheid , waar aan hij deze geiieezing toe-

„ Ichreef, zo zeer overreed en verheugd, dat hij

„ ze verhaalt als eene van de geenen, die hem
”

het meest tot eere verftrekken en heett ze zelfs

tot het onderwerp van eene akaiffémifche ver-

handeling verkozen. De baron haller vond
” dezelve zo gewigtig, dat hij ze in zijne ver-

” zameling van Heelkundige verhandelingen ge-

” plaatst heeft. (*). Dit doet ons gelooven,dat

deze beroemde man de handelwijze van pe-
” CHELIN in deze geneezing allen lof waardig ge-

(’•') Zie Hiftoriam vulmrh thoraci. Pra%. J. N. peche-

Lin. Kilon 16S2. m Alb. Halleiu Disputationibus chi-

rufgicis felcêlii LdufamuB, i/SS* Totn, II. 4 • P‘ 53 1»

Doch ik kan aan dit verhaal nauwHjks geloof geeven ,
wan-

neer ik bedenk, dat de lijder 244 oneen bloed en 67 en

cene halve once etter zou verloren hebben. L.
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,, vonden heeft. De geneesheer, dieonsdever’
„ taling van deze akademiiehe verhandeling bc-

zorgd heeft, voegt er bij, dat de behandeling

5, dezer wond door pechelin rot een voorbeeld

5, in dergelijke gevallen kan dienen. Ook fchijnt

5, M. B. Valentijn, welke deze verhandelingen

5, in zijne fchriften gevoegd heeft, te gelooven,
dat PECHELIN geen middelen verzuimd heeft,

5, welken de kunst kon aan de hand geeven.

,, Indien ik mij bij het fchrijven van dit werk
5, niet voorgefleld had

,
mij tegen alle vallche.

„ vooroordeelen te verzetten , zou ik ichroomen

,

„ alle deze bewijzen tegen te fpreeken en te be~
weeren, dat misfehien geen waarnceming een

5, duidelijker bewijs Oplevert, dan deze, van de
„ verkeerde denkbeelden, welken men over het

5, geheel tot heden van de behandeling der borst-

,, wonden gehad heeft. Plet gedrag van peche-
„ LiN was zo zonderling verkeerd, 'dat ik denk re

5, mogen Baande houden, dat men geen een ver-

„ band aanlei, waar bij niet regende geneezings-

„ aanwijzing gehandeld werd. Eene enkele be-
fchouwing is^ genoeg om overtuigd re zijn , dat

5, de bloedllortingen zo geweldig niet zouden ge-

5, weest zijn , indien men ze niet telkens ver-

„ nieuwd had ; het levendige en fchuimende

„ bloed , het welk den negenden dag des avonds
„ uit de wond vloeide , was zonder twijfel eert

„ gevolg van het verband, dat men des morgens
5» gelegd had, want men had zedert meer dan
5, zestig uiiren geen ander dan zwart bloed uit de

5, wond gekregen , het welk dik en bedorven was

,

„ dus bloed , dat eenige dagen in de borst had

,5
gezeten, De aanmerklijke verettering, waar-?
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mede deze ziekte eindigde, moet men alleen-

lijk aan de middelen toefchrijven , welken het

beletzel , dat de natuur tegen den bloedvloed

flelde, wegnamen en vernietigden. Men kan

de eenvoudigste wond in eene lange verette-

ring uiirekken, wanneer men haare lippen door

het inbrengen van een vreemd lichaam gapende

houd. Het komt mij derhalven als bewezen

voor, dat de toevallen
,
waar aan de lijder bloot

geheld was, meer aan het verband, dan aan de

mtiiur en geheldheid der ziekte zelve moesten

toegefchreveii worden. Indien men in dit ge-

val, in plaats van eene geneeswijze te volgen ,

die enkel op eene blinde gewoonte gegrond is,

daar men de wond telkens met eene wiek ver-

wijdde, liever de tegenopening gemaakt had op

de plaats ,
die men er gemeenlijk toe verkiest ,

en

wel op hetzelfde oogenblik ,
waarin men de ze-

kere kentekens van een in'tgeflorc bloed waar-

nam, zou de lijder niet zo dikwijls aan het ge-

vaar des doods zijn bloot geheld geweest; de

bloedhorting zou veel eerder opgehonden heb-

ben en het 'uitgehorte bloed zou reeds den eers-

ten dag ontlast zijn geworden ; ook zou het

zelve door zijn lang verblijf zulk eenen hoogen

trap van verrotting niet bekomen hebben , als

het geen den tienden dag uit de wond vloei-

de ;"m8t een woord, de long zelve zou aan

zulk eene aanmerklijke verzwakking niet zijn

bloot geheld geweest, als die, welke peche-

LiN hier befehrijft*

„ Men vind in smettus een geval
,

het welk

zeer klaar loont, dat het voordeel van de tc-

genopening op de gewoone plaats zig niet civ

N 5
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5, kei tot zulke gevallen bepaalt , in dewelken de

„ Band bezwaarlijk toelaat, dat het op het mid-

„ denrif uitgellorte bloed kan uitvloeijen
, maar

„ zelfs , wanneer de wonden op eene geheel af-

5, hellende plaats zijn. Het gebeurt zomwijlen,

5,
dat de Bukken geronnen bloed, welken zig naar

j,
beneden vormen en die men behoorlijk moet

5, vermijden, de uitvloeijing der fappen
, welken

3, zig in de borst onthouden , beletten : ook hou-

5,
den zomwijle de vergroeijingen der long met

j,
het ribbenvlies boven het agterste gedeelte van

5, het middenrif het bloed op , dat zig aldaar ver-

5, zamelt, waar door eene lang aanhoudende ver-
ettering veroorzaakt word , welke de wond in

5, eene fistel verandert en den lijder aan groote

5, gevaaren bloot Belt. ^

,, Een fbldaat kreeg tusfchen de zesde en ze-

5, vende rib boven den tepel der borst eenen Beek

„ met de bajonet ; de wond ging door en ein-

j, digde met eene fistel : de lijder viel in eene te-

„ ring en verzwakking en bleef omtrent negen

„ maanden in dezen toeBand. Hij vraagde raad

„ aan smetius, die hem met dranken van won-

3,
dekruiden hoopte te geneezen , welken hij hem

„ drie maanden lang liet gebruiken zonder eeni-

j,
ge vrugt. De lijder, welke befpeurde, dat zijn

3,
toeBand hoe langer hoe hachlijker werd en dat

3,
eene uitteerende koorts hem wegfleepte ; dat

3, ook zijne wond eene dunne fcherpe Bof bevat-

3, te, welke niet anders uitvloeide, dan wanneer

3, hij hoestte of eenige beweging maakte, en dat

„ zijne ziekte van dag tot dag gevaarlijker werd

,

„ raadpleegde hier over met
J. halardin. Deze

„ Heelmeester, één der bekwaamsten van dien
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tijd, oordeelde, dat de fistel door het ftaande

vogt, dat na het ontvangen der wond uitge-

flort was, onderhouden werd en geendoortogt

kon vinden ,
en bcfloot derhalven tot de opera:-

tie der etterborst op de gewoone plaats. Na
dat hij eene opening van een duim groot ge-

maakt had ,
fneed hij eene vergroeijing door ,

welke zig tusfchen de long en het ribbevlies

gevormd had ; en had het genoegen van meer

dan een pond zeer dikke ftof te zien uitvloei-

jen : den volgenden dag vloeide ej weêr zo veel of

zelfs wel iets meer uit ; den derden dag vloeide er

fchier niet minder uit, den vierden minder,

den vijfden zeer weinig; toen bediende hij zig

van de inïpuitingeii met honig, om de borst te

zuiveren, weinige dagen daar na liep hetfpuit-

middel er weêr even zo uit als het er ingefpo-

ten was , en de lijder werd volkomen her-

lleld.

„ ScuLTETöS had ongetwijfeld het voordee-

lige van de operatie der etterborst in borstwon-

den met uitgefiort bloed op de gewoone plaats

door zijne oefenende ondervindingen waarge-

nomen ;
hij verhaalt ons twee gevallen , in de-

welken hij tot de tegenopening befloot,fchoon

de wonden zó lagen, dat men aan het uitge-

ftorte bloed eenen uitvlood zou hebben kun-

nen geeven. Deze beroemde Heelmeester werd

bij eenen koetzier geroepen , die eenen fteeL

met eenen degen in den rug gekregen had, die

tot den linker borsttepel doorgegaan was , en

dus twee wonden maakte ; hij opende de voors-

te en den vólgenden dag liep er veel bloed uit.

Toen hij zag, dat

,

onaangezien deze omlaa-
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,, ting 5 de toevallen aanhielden en dat de lijder

5, zeer moeilijk adem haalde; dat hij zeer hevige

,, pijn op de gewonde zijde voelde digc. bij het

5, middenrif en dat er geen bloed meer uit de wond
5, kW-am, maakte hij, fchoon de pols zeer zwak
,, was en er reeds twee openingen in de borst

3, waren, evenwel eene derde op de plaats, die

5, men gemeenlijkdaartoe verkiest; de lijder werd

„ genezen , niet tegenllaande al de toevallen , waar

5, aan hij uit dien hoofde onderworpen was, wijl.

3, men wieken jn de tegenopening gelegd had.

,, Een matroos kreeg eenen Heek met een mes
5, in den rug tusfchen de vierde en vijfde boven-

5, rib ; hij wierp bloed uit en haalde zeer moei-

5, lijk adem. Scultetus, welke er tegenwoor-
5, dig was, toen dit voorviel

, iloeg voor, hem
,, met den fcalpel een weinig laager eene nieuwe
5, wond te maaken, doch de omHanders waren
5, er tegen; den volgenden morgen lloeg hij den
5, lijder zelven deze operatie voor, die daar in be-

„ willigde. ScuLTETus verzekert ons, dat

5, de lijder door dit middel zeer fpoedig geneezen

„ werd C03).

„ _lk wenfchte zeer, dat deze beide waarnee-

„ mingen met een uitvoerig verhaal waren ver-

5, zeld geweest; het voordeel van de operatie der

„ etterborst zou in dergelijke gevallen zonder
„ twijfel daar door zijn bevestigd geworden. Hoe
39 kort ondertusfehen liet verhaal is, zo bewijst

(03) [Zie beide deze waarneemingen, in de XLIII. en
XLV. obs. bl. 443. en 450. van het laatst, en door G.
DIGTEN verbeterd

, iiitgegeeven werk \’an Schultetus,
onder den naam van bei vermeerderde JVa^enhun der HeeU
•meeiten, Amft. 1748.]
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het egter genoegzaam, dat Scultetus de ge-

grondheid van het geen ik wenlchte in gebruik

te brengen en zo lang verwaarloosd is ,
reeds

voor mij ingezien heeft. Zo het waar is, en

men kan er niet aan twijfelen, dat men door

middel der tcgenopening op de gewoone plaats

verzekerd is, de onderfcheiden vloeibaare Pof-

fen
,
welken bovenliet middenrif uitgePortzijn

,

te doen uitvloeijen ; kan men zonder hinder

zulk eene wond, door het inbrengen van een

reepje gerafeld linnen ,
open houden ; is het

mogelijk ,
door deze opening infpuitingen te

doen en daar door de borst te zuiveren , zon-

der gevaar te loopen van de bloedPorting te

vernieuwen en aanleiding tot nieuwe toevallen

te geeven, zo is het zeer klaar, dat men tot

eeiien grondregel moet Pellen, de operatie der

etrerborst op de gewoone plaats altijd teonder-

reemen ,
wanneer na eene wond bloed iiitge-

Porc is, het welk zig niet vlak aan de meest af-

heliende deden der agterborst omlioiid , of

wanneer men de uitvloeijing van het bloed uit

de wond niet kan bewerken of te hulp komen
alleen door de ligging.

„ Dit laatpe voorfdirift heeft ook zeer groote

voordeelen en verdient niet minder de aandagt

der fleelmeesters ,
dan die , welken ik reeds

van de tcgenopening bijgebragt heb. Volgens

dezen grondregel is men gehouden, aanPonds

bij het eerste verband de meeste wonden der

borst te vereenigen ; er is misfehien geen nut;

tiger voorfdirift in de Heelkunst dan juist dit;

men kan niet altijd beflisfen , of de wond door-

gaat of niet. Het windgezwel , dat men als
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„ één der zekerfte kentekens befchouwt , dat de

,,
wond doorgaat , heeft niet bij alle wonden

„ plaats, welken doordringen; men heeft voor-

,,
beelden, dat men wonden gevonden heeft, wel-

„ ken niet doorgingen en nogthans van een wind-

„ gezwel verzeld waren: deze onzekerheid ten

5,
aanzien der kentekens heeft zomwijlen de groot-

„ fte misflagen doen begaan (jös). Ik heb ge-

5,
heel eenvoudige wonden der borst , welken niet

„ doorgingen , door wieken zeer zien uitzetten

en de toevallen , welken alleenlijk veroorzaakt

5, werden door de ontfteeking , die de wieken

„ op de lippen der wond maakten , aan een inge-

„ beeld uitdroogen van het bloed zien toelchrij-

„ ven : ook ontbreekt het mij aan geen voorbeel-

3, den , dat men geheel eenvoudig doordringende

5,
wonden verfcheiden dagen heeft open gehou-

„ den ,
welken zo wel als de eersten enkel eene

3, fpoedige vereeniging vereifcbten.

,, In gevallen, waarin de wond met de kwet-

„ zing der bevatte deelen verzeld , en het bloed

5,
uitgeftort is, is het niet minder voordeelig, de

,, vereeniging te bewerken. Als er niet al te veel

O’S) toeval kan zelfs veelal door onvoorzigtigheid

des Heelmeesters ontdaan ; wanneer dezelve naamlijk , bij

het onderzoek of de wonde ai of niet doorgaat, te veel en

te'ruuw met de fonde de Cellulofa in den omtrek der wond
verwijd ; vooral wanneer een koude lugt den lijder om-

ringt. De lugt in de open en verwijde cellen van dit vlies

ingedrongen zijnde , moet natuurlijk door eenen meer-

deren graad van warmte verdunnen en uitzetten , en bij ge-

volg door de wond (die gewoonlijk door een welklevende

plaaster gefloten word} geen uitgang vindende, zig inden

oratrek verfpreUlen en eene Empbyfema veröorzaakeu. J
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„ bloed iiirgeEort is, kan het weer terug gevoerd

„ worden en de natuur kan zig door verfcheiden

5,
wegen daar van ontlasten ,

gelijk men zulks^

„ dikwijls gezien heeft (^3). Wanneer in tegen-

5, deel groote vaten geopend zijn en er zeer veel

5, bloed uirgeftort is , zo is het insgelijks goed,

5, de wond aandon ds in het begin te vereenigen;

5, ja men moet zelfs al het uitgedorte bloed eeni-

„ ge uuren in de borst laaten blijven en wel zo

,5 lang tot dat er toevallen bij komen , welken

„ vorderen ,
dat men de uitgeftorte vloeiftof

5, door de operatie ontlaste; het bloed vermin-

„ dert door deszelfs tegenwoordigheid de bloed-

5, Eorting en doet door deszelfs verblijf veel tot

55 het vormen van het fluk geronnen bloed (rz'),

G3) ftof,die in de borst is uitgeftort, ontlast zig

welééns dan ook maar zeldzaam,) door den mond ,

den ftoelgang, de pis, het zweet, zelfs uit eene geopen-

de ader, ]a kan zig zomwijlen ook op andere plaatfenneêr-

zetten. Zie hier voorbeelden van, bij galenus, fabrici-

us AB Aquapendente ,
TULP , BELLOSTE , 611 veelc ande-

jen. Wij zélve hadden voor korten tijd eene be-

jaarde vrouw onder onze behandeling, welke alle de teke-

nen van eene etterborst {empyëma') had, doch kreeg on-

verwagtft eene ontfteeking aan het linkerbeen, die, niec

legendaande alle voorzorgen egter tot fuppuratie overging,

en geopend zijnde dagelijks eene groote menigte etter uit-

wierp. Dit had ten gevolge , dat deze vrouw van dien

tijd af ruimer ademhaalde, en in de borst geene der voo-

fige toevallen meer befpeurde.]

(rs) [ Zie hier aangaande de oordeelkundige redenen

van den beroemden Sharp, in z\]\\q aanmerkingen over de

Heelkunde^ Hoofdi. XXIII. Dan om de operatie in

dit gebrek geheel te verbannen en het geneezend vermo-

gen aan de natuur alleen over te laaten , gelijk die fchrijver

beweert « daar tegen zoudeu wij
,
onder zekere bepaalingen

,
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„ Dit middel- is zoinwijlen van eene goede uit*

„ werking geweest; zeer kundige oefenende ileel-

„ meesters hebben zelfs bloed in de borst gelaa-

,, ten, dat zig reeds inde opening der wond ver-

„ toonde en er uitvloeijeii wilde. De behande-

„ ling van deze ziekte zou mogeiijk het beste ge-

„ volg gehad hebben, indien men, om de uic-

,, vloeijing van al het iiitgeilorte bloed te beguns-

„ tigen, zijne toevlugt tot de wjeken, inlpuitin-

„ gen en verfcheiden andere middelen niet geno-

„ men had , welker nadeeligheid ik aangetoond

„ heb, zo dikwijls als zij door dc wond zelve

„ aangelegd worden (^3).

veelzeggen kunnen; doch dit hier de plaats niet zijnde,

zullen wij dit tot eene betere gelegenheid uitftellen.]

(*3) [Wij hadden reeds voor eenigen tijd onze aandagt

gevestigd, op het onnatuurlijk behandelen dezer gebreken,
voor dat ons het werk van den heer valentvn in handen
kwam. liet was derhalvcn niet dan met een flreelend genoe-
gen , dat wij door deze uitmuntende verhandeling, en der-

zelver gegronde redenen
, in onze gedagcen gellerkt wier-

den , en volkomen het misbruik , der tot nu toe in de
borstwonden met uiillorting gehoudene wijze , deed af.

keuren; wij twijlTelen ook niet , of ieder oplettend Heel-
kundige , die dit onderwerp volgens de aanwijzing van
den kundigen valentvn behandelt, zal zig met ons over
den gelukkigen uiillag zijner behandeling verblijden moe-
ien.

Dan , het is ook niet alleen op de kennelijkste overtui-

ging van ons zelve, noch op het gezag van valentvn ,

dat wij ons tot voorflanders dezer wijze opdoen, neen: da
beroemde van Swieten ( en veelen met hem) heeft reeds

in vroeger tijd geleerd : ,, dat fchoou uit de tekenen blijk-

baar is, dat er bloed in de holligheid der borst is uitgeftort,

men egter hetzelve niet moet uitneemen , voor dat ge-
bleeken is, dat de gekwetfte vaten geen bloed meer horten

:

„want”, zegt hij
,
„wat zal bet helpen, bloed uit te haaien.
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,, Van dc kentekens der uitfïortingen in

y, borstvüondeiu

,, {Jet waste wen Tchen, dat de kentekens van.

het uirgeftorte bloed in borstwonden . zo zeker

„ waren, als het gcootde gedeelte der fchrijvers

Ichijnt te gelooven ; doch de waarneeiningen

getuigen van de grove misllagen, diemen zoni-

„ wijlen begaan heeft , door uitgeilort bloed te.

voorondtrflieUen , daar er geen was y en ook,

„ door zomtijds eene groote menigte daar van te,

3, ontkennen. En deze misflagen beging mcit

indien de ^ekwetlle en nog open 6oox bezveeging vafi

bet lichaatn, zuigirg^ infpuiting tkc.‘ zo getergd worden *

dat zij blijven bloeddorten ? ” Verder vervolgt hij , „ dac

20 men uit de tekenen befluften kan, dat de bloedllorting-

van.binnen ophoud, men, als dan veilig die poogingen def.

kunst mag beproeven , welken vereifchc worden., toe uit-

hanling van bióed -m de h.olUgljeid der borst bevat. ” ^ie

dg aantekèningen op' de dphor. boerb. §. j'
,

' Wij kunnen derhalven niet afzijn , onze verwondering te*

betuigen , dat wij
,

in de Schriften van hedendaagfche be-,

rpemde Heelkundigen ,
nog veelal den,, ouden regéH van

namelijk door de hevseeging van den lijJer , tiitpcrifstig

door irademing'^ iuf/juiting en wat dies meer zij

,

vindeil*

Voorgefchreven , zonder dat door hun niet dan in de uiterste

noodzaaklijkheid de tegenopening word aanbevolen: daa^

hun nogthans ,allérwaarfchijnlijksc, de lesfen van deze be-

roemde mannqn niet. onbekand- zijn.
,

Wat cog, zoude meti

kunnen v'raagen, is de. reden van dcze flaaffehe en voof

dén' lijder gevaarlijke navolging' deV’büden, daar reden ett

on'dervinding 'de ovéroiigendfle 'kenmerken van voordeel

abn deze voorgejlelde , boven alle andere • wijzen
,

to«!-

zvyaaijen?] .p// i o* *’ ' >
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5, niet uit onagtzaamheid ,
maar wijl men geloof»

„ de, dat men alle mogelijke waarneemingen om-

,, trent deze ziekte gemaakt had en dat er niets

,, meer ter nalporing over bleef.

„ Als de gewonde moeilijk adem haalt, als hij

,,
niet wel anders dan op den rug kan liggen , aU

,,
het hem onmogelijk is op de zijde tegen over

„ de wond te liggen , als hij eene zwaarte boven

^ het middenrif voelt , en dikwijls in flaauwte

3,
valt ,

meende men , dat men aan de tegen-

„ woordigheid van het uitgeftorte bloed niet kon

twijfelen : deze kentekens worden als zo . ze-

3,
kcr aangemerkt, dat, wanneer men dezelven

,, eens waargenomen heeft , men oordeelt geen

3,
verdere onderzoeking te moeten doen. On-

3,
dertiisfchen de ondervinding mij geleerd heb-

3, bende, dat men doof deze toevallen kan be-

3,
drogen worden, agt ik mij verpligt, de geval-

3, len, welken de oefenende Heelkunde mij op-

3,
geleverd heeft, openlijk bekend te maaken."

„ Ik wérd vüör eenige jaaren bij eenen ruiter

„ geroepen ,
die aan de vierde lange rib, drie

,3 vinger breed van het borkbeen , eenen (leek

,3 met den degen had bekomen .;
hij verhaalde mij

,

„ dathijophetoogenblikjdat hij den Reek kreeg,

3,
buiten kennis was neergevallen , en dat zijn

„ tegenpartij en een zijner Vrienden veel moeite

gedaan hadden , om hem weêr te doen bijko-

3,
men: toen hij wedreen weinig'bij zig zeiven

„ was ,
hadden zij hem mét eenen wagen naar^

3,
huis gebragt, dqch bjj eiken fchok van het rij-

3, tuig was hij fchier weer flaauw geworden. Ik

^ zag hem eerst twaalfuuren na het geval ; men had

3,
hem tweemaal adergelaaten en er was flegts wei-
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5^
nig bloed uit de wond gevloeide Bij het eerstè

jj
verband had men er een compres op gelegd j

j,
die men in geestagtig wondwater had gedoopt;

de lijder was bleek en zeer afgemat^hec adem-

„ haaien was zwaar, hij kon niet anders dan

,, den rug liggen en meende eene groote zwaattè

op het' middenrif te voelen ; met één woord j

,, al de toevallen ,
welken uitgeftort bloed ge-

„ meenlijk verzeilen ^
waren hier vereeiiigdi Dö;

,,
Heelmeester, die hem voor mij onderzogt had ^

,,
twijfelde niet^ of de wond was doorgedrongen ^

„ en men zou er mij zelfs niet bij geroepen heb-

„ ben , indien men het dringend gevaar niet ge-

„ zien had. Ik beken ^ dat ik op het eerste od-

5,
genblik zelf geloofde^ dat er bloed uitgeftort

„ was : wij balloten, den gewonden nog eenë

y, voor de derdemaal ader re laaten en de wond

„ geheel eenvoudig te verbinden 5
na verlóóp vab

„ vier uuren ging ik den lijder weêr bezoeken j

en vond , dat hij meer beklemdheid had ^
dat

^ hij meer afgemat was en alle toevallen bedenk-

^ lijker fcheenen te worden ^ met één woord 5
de

„ toeHand des lijders fcheen te vereifchen , dat het

bloed, het welk men voor uitgeftort hield, orit-

^ last werd : doch gelukkig weêrhield eene naüw-

„ keurige onderzoeking van de wond mij, öiti

i, mijn eerste denkbeeld te volgen.

,
Schoon de kleine omtrek van eene wond ëh

y,
haare plaats boven eene rib geen genoegzaaiiié

,,
gronden zijn, waar op wij zouden mogen gé^

„ looven^ dat zij niet doorgaan , te meer 4 daat
”

er degens zijn, welker plat geheel regt is en

„ daar de ftand des gewonden de ftrekking ksd

„ veranderen , 20 was egter de Wond , Vah

O A
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„ welke liier gefproken word , zo klein ,
dat ik

3,
oordeelde ,

nauwkeurig re moetp, onderzoc-

ken, waar de toevallen van afhingen, die er

hier bij kwamen. Ik wilde derhalven ten eers-

ten de ftrekking der wond onderzoeken en

drukte zeer zagt met den vinger op haarenorn-

trek; den vinger op de rib ftuitende, en in

eene fchuine llrekking van de wond naar het

borstbeen voordgaande ,
voelde de lijder een

zeer geweldige pijn en de engborstigheid en de

overige toevallen waren eenige minuuten lang

ongemeen hevig. Zo dra ik dit onderzoek ge-

daan had, twijfelde ik niet meer, of al deze

toevallen ,
welken ons zo veel kwaads fcheenen

te voorfpellen, waren enkd veroorzaakt door

de kwetzing van eenige zenuw- en peesagtige

vezelen der groote borstfpier; ik helde derhal-

ven den lijder ten eersten gerust
,
gaf hem den

raad, dat hij zig des nagrs voor de vierdemaal

zou doen aderlaaten en eene kleine plaaster van

de triapharnuicum op de wond leggen
,
met

eene pap van weekmaakende planten daar ovbr.

Deze behandeling viel zo wél uit, dat ik hem
den volgenden morgen veel gebeterd vond :

men voer derhalven de volgende dagen iner

dezelfde pappen voord en de toevallen ver-

dweenen zigtbaar,'ja bij werd ras weêrzoher-

lield, dat hij kon uitgaan. Dit geval bewijst,

hoe noodzaaklijk het is , onderzoekingen ia

het werk te hellen , met oogmerk, om zijn

eerst opgevat gevoelen ter toets te brengen.

„ Wanneer de toevallen, die derzelver zetel

5,
alleen in de deelen hebben, welken de borst

„ omgeeven, ons in zo verre kunnen bedriegen

,

5J

5»
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33

33

33

33

35

33

33
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,, dat wij uitgefiort bloed vermoeden ,
daar er

,, geen is, zo kunnen dekentékens, welken in

,, de daad uicgeflort bloed aanduiden ,
zomwijlen

,, zo verborgen zijn, dat zij door het fcherpst-

,, ziende oog niet ontdekt worden. Het volgen-

,, de geval zal ten bewijze llrekken ,dat demeest-

„ geoefende Heelmeesters zig in het beoordeeleii

5, van zulke wonden kunnen vergisten

.

„ Een horologiemaaker van omtrent twee en

„ dertig jaaren kreeg op de regte zijde tuslchende

„ derde en vierde lange rib eenen ileek met ee-

nen degen. Ik werd eerst den tweeden dag

daar bij geroepen. De Heelmeester ,
die van

”
het begin af bij hem was.geweest, had hem

„ vijfmaal adergelaaten ; de wond was geheel

„ regt ,
het ademhaalen was maar matig moeilijk

en zonder veel zwaarte. De evenwigiige lig-

„ ging en die op den rug waren voor hem de
^ bezwaarlijksten, welken hij hetminst kon uichon-

’’
den, en hij bevond zig het gemaklijkst, wanneer

’, men hem zittende, met kuslens onderfleund en
”

het lichaam een weinig naar de gewonde zijde

” overhellende, plaatlle ;
hij klaagde over geen

’’
zwaarte, die hij egter boven het middenrif had

moeten befpeuren. VVijl egter de pols hard was

en hij ook een weinig koorts had, lieten wij

” hem des avonds in eenen tusichentijd van zes

” uuren tweemaal ader ,
het welk hem ook voor

” eenen korten tijd vcrligtte; gedurende den nagt

”
liet men hem, fchoon ik het nadruklijk verbo-

” den had, vier of vijf glazen wateren wijn drin-

” ken ,
wijl de lijder geloofde door dezen drank

”
zijne kragten te herllellen. Men riep den vol-

,
genden morgen eenen der voornaamste Heel-

O 3
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5,
meesters van Parijs om met hem raad te pfee^

„ gen ; wij vonden den lijder geheel zwak , on»

3, dcrzogten de wond op nieuw, deeden hem ver»

„ fcheiden beweegingen met het bovenlijf maa-

5, ken ,
om de werking der verlchillende liggin-

„ gen te zien
; als hij op de zijde tegen over de

5, wond ging liggen, bevond hij zig minder wél,

5, doch het ademhaalen fcheen hier door niet zo

,, zeer gehinderd te worden ,
dat men het voor

3, een onfeilbaar teken van uitgeUort bloed zou

a, hebben kunnen houden ; ik beken zelf , dat

„ het niet mogelijk was , tekens te ontdekken
,

a, volgens welken men met eenige zekerheid , zon-

,, der zig in het minste van de algemeen vasfge-

„ Pelde grondregels te laaten alleiden , zou heb-

3, ben kunnen onderPellen , dat zulk eene grooie

„ hoeveelheid bloeds in de borst uitgePort was ,

a, dat men de operatie der etterborst moest on-

5, derneemen. Ik deed de raadgeevende genees-

3, beeren eene blaauwe vlek opmerken, die zeer

5j zigtbaar , tamelijk breed was en vier of vijf

33 vinger breed onder de wond een weinig meer

„ naar agteren lag, en zig in een punt eindigen-r

,3 de , agterwaard tot aan den boog van het

5,
darmbeen uitPrekte. Ik gaf hun te kennen ,

3, dat dit reeds de derdemaal was , dat ik dit

3, kenteken vond, wanneer er bloed in de borst

35
uitgePort was. Na dat ik hun mijne ge-

3,
dagien had doen verPaan , maakte ik hun de*;

3,
zelven nog klaarer, dopr hun in regenvvoor-

„ digheid van vericheiden kunstkundigen ee»

35 ne verhandeling voor te leezen ,
in dewelke

3, ik deze blaauwe vlek voor een der zekerste

3^
keiuekens van uitgePpn blped opgaf, en zpni<i
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„ mi^en van luin bekenden , dat zij het in de daad

„ eenige reizen zo ondervonden hadden. Met édn

„ woord , na dat ik nog uitvoeriger hier over

•„ gefproken had, floeg ik de tegenopening op de

,, gewoone piaais voor.

„ Doch dit gevoelen fcheen hun niet volkomen

,, gegrond te zijn en het was niet mogeJijk de ge-

,, neesheeren bier van te overtuigen. Niettegen-

„ ftaande al mijne venoogen werd deze blaauwe

„ vlek voor zulk eene gehouden ,
die door het

,, bloed veroorzaakt was en zig onmiddellijk van

„ de wond. in het celleweefzel uitgebreid had, en

„ men vergenoegde zig met den lijder eenige le-

„ pels van een hartfterkend drankje voor te fchrij-

„ ven ; doch dit middel was van de gewenfchte

„ werking niet tegen de Iliauwten, welken fteeds

„ toenamen ,
een koud zweet verfpreidde zig over

„ al de leden , en vijftien dagen daar na overleed

,, de lijder. Toen men de borst opende, vond

men meer dan zes pond uitgeftorc bloed.

,, Het is niet moeilijk j zig van de onzekerheid

der kentekens van uiigeftort bloed te overtui-

” gen; de bijzondere gefteldheid der ingewan-
’’

den ,
welken in de borst befloten zijn , kunnen

”
de toevallen ligtlijk veranderen : zamengroeijin-

” gen der long met het ribbenvlies of zelfs met

het middenrif kunnen zig zo vormen, dat het

uitgertorce bloed zig niet boven het ribbenvlies,
’’

noch zelfs boven het middenrif kan ontlasten ,

welke houding men den lijder ook doetneemen,

en alsdan zijn de toevallen niet meer dezelfden

„ en men kan met geen zekerheid bcpaalen, of

„ er uitgeftort bloed is.

O 4
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„ De beklemdheid en moeilijke adem , ver-
‘

,, IchijnzeJs, die men insgelijks onder de zeker-

,, Be kentekens van uitgedort bloed gerekend heeft,

hebben insgelijks vecJen dikwijls bedrogen. De-

5, ze toevallen komen niet altijd met de kwetzing

„ van het ingewand en der vaten , welken in de

5, borst befloren zijn, overeen, ook zijn zij niet

„ altijd geëveniedigd naar de menigte van het

bloed
,

dat in de holte uiigdlort is; als het

„ bloed van den gewonden zeer verdund is ,

5, wanneer het in de long komt, en als de Inge,

,, die hij inademt, warm is, word het adeinhaa-

„ Icn afgebroken en moeilijk, de holligheid der

,, borst is nu niet toereikende, haare verwijding

3, of uitzetting word meer of min gehinderd ,

„ zelfs , fchoon er geen uitllorting van bloed plaats

,, heeft. Wanneer daar tegen tk vaten der long

3, llegts weinig bloed bevatten , wijl de maslii

,, van her bloed in het algemeen uirgeput is ,

j,,
wanneer de vogten te vast zijn , fdioon er eene

„ aanmerklijke menigte bloeds in de borst was
•„ uitgellort , zal de gewonde zonder veel moei-

3, te ademhaalen : in dit laatste geval behoeven

3, de fpieren der borst, welken tot eene llerke

„ inaderaing nodig zijn , zig niet te beweegen ;

„ het middenrif is aan geen geweldige uitzettin-

,, gen onderworpen
, en word ook niet geweldig

„ zamengetrokken
, zo dat het gewigt, het welk

„ het uitgellorte bloed lop dit vlies veroorzaakt

,

3, nauwlijks word gevoeld en de ademhaaling

3,
fchijntdnsin het geheel niets daar van gewaar te

worden- Hier uit volgt nu', dat de kentekens,

die men tot heden als de zekersten vgn uirgg^-
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Hort bloed in de borst belchouwd heeft, zeer

dubbelzinnig zijn , en zeer ligt kunnen doen

dvvaalcn.

„ De blauwe vlek, van dewelke ik gefprokefi

heb , is een teken , dat aan zo veele zwaarig-

heden niet onderworpen is als de anderen ,
oni

een kenteken- van uitgedort bloed te zijn ; in-

dien ik het mag zeggen, zo is dit het teken,

het welk ons het allerzekerst de waarheid kan

doen ontdekken ;
de nieuwigheid en het gewigt

van deze aanmerking kan mogelijk oorzaak

zijn, dat de kunstkundigen er^zo veel geloof

niet aan geeven ,
als zij verdient ; misichien

zou men mij ook kunnen tegenwerpen, dat ik

deze blaanwe vlek verwisfelde met dezulken ,

welken gemeenlijk de onderfcheiden wonden

verzeilen , of zelfs met dezulken ,
welken kun-

nen veroorzaakt worden door het vallen met de

gewonde zijde op eenig hard lichaam. Doch,

ik durf zeggen , dat een Heelmeester ,
die flegts

een weinig oplettende is , zig nooit zal kunnen

vergisfen; de beide foorten van vlekken heb-

ben zulke duidelijke kentekens, dat, indien

men de eene voor de andere nam, men dit

bedrog voor voorbedagtlijk zou kunnen hou-

den.

„ Wanneer de vaten, die dwars door eene wond
geopend zijn, in plaats van het bloed naar bui-

ten uitteftorten , het in het omliggende celle-

weefzel laaten loopen , blijft er zonder tegen-

fpraak eene blaauwe vlek over; doch deze ver-

toont zig ten eersten kort na het voorval en men
ziet duidelijk, dat zij haaren oorlprong uit de

wond zelve neemt ,
het meest word zij in deu

O 5
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,, omtrek van dezelve gevonden, zij is donker

,, blaauw en heeft gemeenlijk eenige roode ftip-

„ pen.

5, Eenc vlek , die door eenen floot of door ee-

„ nen val op de borst word veroorzaakt, heeft de-

,,
zelfde koleur, als de vorige; en heeft daaren-

boven dit nog bijzonder, dat de lijder , als men

,, den vinger op de gedrukte dcelen legt, eena

y, hevige pijn gevoelt en aauflonds te kennen geeft.,

„ dat hij daar den floot bekomen heeft. Deze

,, kentekens komen in het geheel niet overeen met

„ die van de blaauwe vlek , welke een teken

,,
van uitgeflort bloed in de borst is; deze heeft

,,
andere kentekens, welke aan dezelve alleen ei-

„ gen zijn; in welk punt van den omtrek der
borst de wond mag wezen , zal nogthans deze

„ vlek op dezelfde plaats zijn, naamlijk op de
zijde, daar her bloed uitgeflort is; zij begint

,,
naamlijk aan den hoek der korte ribben , neemt

,, haare flrekking naar de vierkante lendenfpier

„ en men befpeurt haar dikwijls op de opper-
vlakte van deze fpier : haare koleur is als die

der vlekken , welken zig na den dood op den
buik vertoonen, namelijk helder violet; daar-

enboven verfchijnt dit teken niet in het eerste

j,
oogenblik, men ontdekt het gemeenlijk eerst

„ omtrent twee dagen na het geval ; zomwijlen
duurt het nog langer eer het zig vertoont. Men

,,
begrijpt ligtlijk , dat men deze vlek enkel aan

„ het doorzijpen van het uitgeflorte bloed moet

,,
toefchrijven ; het dunste gedeelte van deze

,,
vloeiflof dringt in de meest afhellende punten

,, der borst door het ribbenvlies en komt zonder

„ moeite aan de vingerswijze aangroeizels of uij’
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„ einden, welken het middenrif vormt ter plaat-

„ ze, daar het vast is.

„ Het is niet alleen bij het uirftorten van bloed,

„ dat men dit uitzvveeteu der vloeillof, welke^ in

„ de borst befloten is, ontdekt, maar het vind

„ ook plaats, wanneer deze holligheid met water

„ of etter gevuld is. Schoon het niet tot mijn

„ plan behoort ,
hier de tekens van deze_ bei-

„ de foorten van uitgeflorte vogten te befchrijven

,

„ is egrer deze tweede waarheid 20 natuurlijk met
,’ de eerste ,

van dewelke ik fprak ,
verknogi , en

„ daarenboven op zig zelve zo gewigiig , dat

5, ik ze onmogelijk met ftilzwijgen kan voorbij

„ gaan.

„ Den 14 van bloeimaand 1757 zag ik in het

„ ziekenhuis, waar in ik het opzigt heb, een*

„ man van vijftig jaaren ,
die eene rhumatike

„ koorts had gehad, verzeld van een hevig zijde-

,, wee; fchoon de geweJdigfte toevallen geftild

waren en men den- lijder reeds onder de genee-
’’

zenen gerekend had ,
had hij egter nog eenen

” kleinen hoest behouden ,
de pols was fchier ge?

”
ftadig koortsagtig, dikwijls werd hij huiverig

en het ademhaalen was ook nog gedurig moei-
’’

lijk. Na een nauwkeurig onderzoek van deze

’, verfchillende toevallen, twijfelde ik niet, of de
’’

ontfteeking van het ribben vlies, welke de eerste
’’

oorzaak der ziekte was geweest , was tot eene
” verettering overgeflagen. Ik wist, dat de lin-

” ke zijde was aangetast geweest ; maar, des niet-

” tegengaande, was ik niet zeker genoeg, om 00-

” genbliklijk tot de opening der borst te beOui-
” ten; ik poogde derhalven, bij elk bezoek niea-

we ontdekkingen te doen, Den aiften voeid©
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ik aan den hoek der drie korte ribben etne klei-

ne verhevenheid en lei op dit deel eene week-
maakende pap. Den volgenden dag vond ik

een veel duidelijker gezwel, doch ik kon geen-

duidelijke uitftorting van vogten ontdekken ,

ondertusfchen hoopte ik, dat, wanneer ik de-

ze lbort van gezwel opende , ik de etter,

welker aanwezen de gemelde tekens buiten al-

len twijfel Helden, zou kunnen doen uitvloei-

jen. Zo dra ik deze incilie gemaakt had , zag

ik aanllonds , dat ik het middenpunt van het

gezwel niet getroffen had ; midden door de
wond, uit dewelke llegts weinig- bloed kwam,
zag men nog in het gezwollen celleweefzel

een eenigzins etteragtig bloedwater. Ik oor-

deelde derhalven , thans geen verdere onder-

zoeking te kunnen doen. Bij het eerste ver-

band lei ik flegts droog plukzel en daar over

dezelfde pap , waar van ik mij reeds de vori-

ge dagen bediend had , en deze pap liet ik drie-

maal daags ververfchen. Den volgenden mor-
gen was het verhevenste gedeelte van het ge-

zwel boven de beide onderffe lange ribben; de

„ inciffe , welke ik daags te voren gemaakt had
,

gaf eene tamelijk groote menigte geelagtig bloed-

water, ik verbondze op .dezelfde wijze als den
vorigen dag en voer >daar mede voord tot den
aöften van deze maand. Op dien dag ontdek-

te ik bij bet avondverband duidelijk een ge-

zwel tusfchen de tweede en derde lange rib,

van onder naar boven gerekend,, in het welk
ik eene uitflorting van vogt befpeurde, Ik
opende derhalven aanllonds de borst tuslchen
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,, de^e beide ribben en zag er meer dan ande?-
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^ halve pint witagtige etter uitkomen; ik bragt

,,
mijnen vinger in de borst en vond naar bene-

„ den eene tamelijk flerke vergroeijing , welke ik

„ oordeelde, te moeten vermijden, en bragt in

de wond zelve een reepje gerafeld linnen ;
ge-

„ durende de eerste agt dagen vloeide er des mor-

„ gens en des avonds eene genoegzaame menigte

„ etter uit. Ik bediende mij van de zuiverende

,,
inlpuitingen en de lijder was tegen het einde

„ van zomermaand wéér herfteld:

„ Dit is het eeniglle geval niet , dat ik zou

„ kunnen bijbrengen , om te bewijzen
,
dat vloei-

„ ftoffen,dieindeborst uitftorten , zig gemeenlijk

„ door een meer of minder merkbaar gezwel in

,, het celleweefzel , onder den beneden hoek van
.

deze holligheid , ontdekken. Ik heb nog op

,, drie onderfcheiden reizen het zelfde teken bij

5,
zieken gevonden, welken aan eene ontfteeking

„ der long Eierven ,
die met eene verettering

,,
eindigden. Bij verfciieiden zulke gelegenhe-

i, den verzette men zig legen de operatie , die

„ ik voorfloeg ; zelfs kon ik' 'maar eens verlof

„ bekomen, om onderzoekingen en waarneemin-

,’ gen met zulk een' lijk in het werk te Hellen ,

’, waar in ik meer dan drie pinten van een etter-

,, agiig bloedwater vond, het welk in de linke

hólte der borsf uitgeftort was ” (rs).

' 1

O2) [Het is. veelSl zeec raoeilijk.,aiic de tekenen te kun-

nen opmaaken , dat er bloed , water of etter in de hqllig-

lieid der bom is uitgeftort.. De twijlFelagtigheid der onder-

fcheiden kenmerken ,'welken de heer valüntijn in deze ver-

handeling opgeefc, zijn. door vceJvuldige waarneemingen

niet dan te duidelijk blijkbaar. Doch, ook dit beeft niet

ta alle voorkomende gevallen , waar in bloed in de borst'
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De operatie der ctterborst beftaat in de opening^

welke men in de borst maakt, om aan de uitge-

ftorte (lof eenen uitgang te verlchafièn. Men kan
deze opening met den troicar of met het incilie**

mes maaken. In eene waterzugt der borst ver-

kiest men den troicar, en bloed of etter zig in

de holligheid der borst bevindende
,
bedient men

zig liever van het incifiemes (?^3).

holte is uitgeftort ,
plaats ; zomwijlen zijn de tekenen zt>

klaarblijkelijk, dat men weinig ervaating nodig heeft om
hetzelve te ontdekken. In twijffelagtige gevallen nog-

thans , kan zomwijlen de vogtfchomraeling eene meer
dan gewoone uitzetting der borstholte aan de beledigde

zijde e. z. V. genoegzaam bewijzende kenmerken eener vogt-

verzameling opleveren. Dan in alle deze gevalleil

zal een zamcnloop van bijzondere verfchijnzelen de ken-

nis der zekerheid zo tot het een als ander den Heelmeester

rigten.]

(m3) [Het is in alle geleegenheden veiliger, altoos., ge-

bruik van het mes te maken: met hetzelve komr men lang-

zaam nis bij trappen in ck‘ holte der borst : en wanneer de.long

aan het ribbevlies mogt verknogt zijn , blijft altoos tijd ge-

noeg over om dezelve alvoorens voorzigtig af te fcheiden

,

zonder gevaar te loopeh van dezelve te kwetzen. Wan-
neer men . gebruik maakt van den troicaf, is men veel-

al in gevaar de long ter plaats zijner vastkleeving te tref-

fen en foms doodelijke toevallen te veroorzaken. Wel is

waar, dat onze fchrijver deze wijze alleenlijk aafiraad ,' in

geval van eene uitftorting van water; en zo zij ooit te, pas
komt, is het waarlijk in dit geval alleen, waar in zij zonder

eene grove mistastlng zou kunnen gebezigd worden. Dan'

ook , fchoon wij bewust zijn , dat bij eenen borstwaterzugti-

geo de lóng zeldzaam -aan betp/ffwrtf is vastziitende bevon-
den , en dat eene zekere hoeveelheid water eene genoeg-

zame ruimte tusfchen deze twee'deelen, tot eene veilige

inftooting voor de punt van den troicar overlaat; zo moe-
ten wij egter aanmerken, dat de ondervinding hierlnmeer-
maalen getoond heeft, dat eene zeldzaamheid geene oa- -

aogelijkheid is.] >
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Om de borst met behoorlijke zekerheid te ope-i

nen ,
moet men zig telkens wél in het geheugen

brengen de plaatzen, aan welken het middenrif

rondom vast zit, verders ook de natuurlijke lig-

ging
^
de veranderingen van het gewelf van dit

dwars liggend vlies, als mede de veranderingen ,

welken door de tegenwoordigheid der uitgeflorte

ftof en door de toevallen, die er bijkomen, ver-

oorzaakt worden, wél in aanmerking neemen. Dit

middenfchot, het welk , dwars door, de borst van:

den buik Icheid , ligt niet in evenwigt ; maar het

rs van vooren naar agteren , van het zwaardvor-

mige kraakbeen tot aan de wervelbeenen der let>.

denen , daar het vast is , af hellende en vormt,

door deze ligging eene fchuine vlakte in vergelij--

king van de as des lichaams. Het middenpunt

van dit middenfchot ligt zig gewelfswijze in de'

hoogte en wel naar de borst, daar hetzelve het

zogenoemde gezvelf van het middenrif vormt.

Bij het ademhaalen zinkt dit -gewelf nederwaard-

en word plat ,* bij het uitademen reist het om hoog

en word verhevener. Als er eene verzameling

van etter of water in de borst is, welke op dit ge-

welf drukt ,
word het daar door vlakker. De

toevallen ,
welken bij uitgeftorte vogten in de-

borst plaats hebben ,
als bij voorbeeld de moeilij-

ke ademhaaling ,
de benauwdheid en het dikken

veranderen ook de ligging van het gewelf des mid-

denrifs. Daarenboven moet rnen weeteii
, dat eene

uitgedofte vloeibaare dof, van - welken aart de*--

zelve ook mag wezen,"als zij in de holligheid der

borst uitgedort'is, (fe long op,dje zijde, daar zij

vast is, als te zamenrijgt en inkrimpt , en dat de

long zig dus van het middenrif én de korte ribben.
• *
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Fibben verwijdert. Het ribbenvlies openende ^

behoeft men in zulk geval nooit te vreezen, de

long te kwetzen , ten ware zij juist ter plaatze ,

daar men de opening er in maakt, met het rib-

benvlies vergroeidvvas.

Daar zijn twee plaatzen, waar men deze ope-

ning gemeenlijk maakt; de eerste is, daar men
het uirgeftorte vogt duidelijk voelt, endeze plaats

noemt men dan de plaats der noodzaaklijke ope-

ning , gelijk ,in een diep ettergezwel of in eene

befioten etterverzameling , welke zig dn de borst

vormt en in haaren omtrek in een punt voornaam-

lijk door eene uitllorting, die men kan voelen ,•

zigtbaar word, en in het geval,. daar de. etter,

fchoon dezelve in de borst uitgeftort is, nogthans

tusfehen de beide ribben een gezwel maakt
,

ge-

lijk ik zulks waargenomen heb. De. tweede plaats-

is die, welke men bij voorkeur juist tusfehen de

derde en vierde ondèrde korte ribben verkiest

ter plaatze, daar de ribben: het meest gebogen

zijn, dat is vier of vijf vinger breed van den rug-

graat

' Oa) [Wsnneer men de fclirijvers 'over de- plaats om de-

ze operatie teverrigten, raadpleegt , zal men uit dezelve

kunnen opmaken , dat, het bijna hetnzelfdc is-, waar men;
de opening maakt.- - Zij verfdhillen 'blliia allen in plaats, eti

een ieder hunner geeft aan dé zijne de yöorkeur. Dan, zij

zijn ook, hoe verrchillend, meest ak havolgbaar ; en zo

geene bijzondere réden tbt bet verkiezen van de eene ofj

andere plaats den Heelmeester noopt, zqudén wij de ver-

kiezing aan het eigen goeddunken vandgp zelvpn over laa-

ien; mits in agt neemende, niet tq kort- aan de ruggegraat'

en te na aan de twéé pnderfte korte ribben te komen.
‘ Zo wij egter eene wijze ter navöiging aanprijzen,, zo is.'

bet die van suar^ ,'wc]ke. pns het geCcbikcsc .vooikpmc. De-^
ze
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Wanneer op beide zijden iii de holligheid det

borst bloed of eenige andere vloeibaare Hof mogC
uirgellorc zijn en gunstige omftandigheden een

goed gevolg van de operatie deeden hoopen ,
moet

men zig evenwel zeer vvagten van op beide zij-

den dezelve te zelfden tijde te onderneemen
,

wijl

de dood des lijders onfeilbaar het gevolg zou zijn

(zus). In zulk geval vergenoegt men' zig voor
eerst met de uitgellorte Hof op ide eene zijde te

ontlasten ,
en als de lijder deze ontlasting wél uit-

gehouden heeft , en weinig etter’ door de ope-

ning uitloopt en dezelve weêr begint te flui-

ten, dan kan men de operatie op de andere zij-

se groote Heelmeester maakte tusfchcn de zesde eti ze-

vende ribbe, halvervvecgs tusfcheu het borstbeen en de rug-

gegraat, eene opening. ,, Deze plaats”, zegt bij, „is zo
wel, als de patiënt nederiigt, de laagste, als de andere,

wanneer hij opzit de laagste is ; en door de doorfieeking

ter dezer plaatfe , en op deze manier te doen , vennijdeii

wij alle de onvolkomenheden ,
die aan de andere manier vast

zijn. Op dat gedeelte van de borst maaken de fpieren wei-

nig dikte van vleerch, de flagader loopt onder de ribbe en

liet diapbrngma is ver van de wond af gelegen ” e. z. v,

2ie zijne Oordeelkundige Aanmerkingen over de Heelkunde

/>/. 372. Het is SHARP niet alleen, die deze hoogte aanbe-

veelt, Bof.rhaave beijaalde ook de plaats dezer opening

tusfchen dé vijfde en zesde ribbe, doch maar ééiie hand
breedte van de ruggegraat, aphor. 303.]

[ De baron van Svviuten heeft hier over proe-

ven op Dieren genomen, en bevonden, dat geene tegroo-

le opening der beide brorstholten , zonder gevaar, bij nood-

zaaklijkheid ,
in het werk zou kunnen gefield worden. Zie

dc aantekeningen op de korte flellingen van 13oerhaave , §.

170. n. 4. Wij zelven zouden dit met eigen proe-

ven verder kunnen ftaaven, zo wij niet overtuigd waren,

dat die door van Swieten genomen
,
genoegzaam en vol-

doende tot dit onderwerp waren.]

P
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de doen. Wanneer men in de noodzaaklijkheid

is, de tweede operatie ten eersten weinige dagen

na de eerste te doen , dan moet men wél agt gee*,

ven, dat men de beide wonden nooit te gelijk

open Iaat, want zulks zouden lijder kunnen doen

flikken.
‘ De lijder moet op den kant van zijn bed zitten

en met kusfens onderlleiind worden , de borst

naar vooren en een weinig naar de tegengeftelde

zijde overbiiigen en door de helpers gehouden

worden ; alsdan vat de Heelmeester de huid om-
trent vier vinger breed onder den beneden hoek

> van het fchouderblad cn vier of vijf vinger breed

van den ruggraat , om eene dwarsvouw te maa-

ken ,
welke hij aan de eene zijde door eenen hel-

per laat vast houden en aan de andere zijde zelf

met de linke hand vat ; in de regte hand heeft hij

een incifiemes met een bolle fnede , hier mede
fnijd hij de vouw tuslclien zijne vingers en die

van den helper door, zo dat het eene langwerpi-

ge fnede word van drie of vier vinger breed. Als

de fpiervezelen van de groote ruggelpier , welke

hier ligt, niet mede doorgefneden worden, fcheid

men ze met het zelfde inllrument en ontbloot hier

door twee of drie ribben; als dan zoekt hij met
den vinger de ruimte tusfchen de derde en vier-

de korte rib, daar hij de opening wil maaken en

deze ritimte vergroot hij door den lijder de borst

naar vooren en een weinig naaT de tegengeftelde

zijde re laaten buigen, wijl de ribben zig alsdan

van elkander verwijderen. Met hetzelfde incifie-

mes, op welks rug hij den voorsten vinger tot aan

de punt uitfteekten aanlegt [zó, dat de beide zij-

den van dezen vinger de randen der twee ril>
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ben, tusfchen welken men fnijd ,
aanraaken,]

fiiijd hij van boven naar onder de beide vleefch-

laagen der ruggeipier door en opent aandonds het

ribbevlies telkens van boven naar beneden. _De

opening op deze wijze mankende, vermijd hij de

ribbeflagader, welke aan de binne vlakte der on-

derlle iiitfnede van de vierde korte rib ligt (*)*

Zo dra men in de borst komt, vloeit de uitgeftor-

te dof door de opening uit. Men moet telkens

maar eene kleine hoeveelheid laaten uitvloeijen ,

ten einde der longe tijd te geeven om zig te ont-

wikkelen, zig allengs uittèzetten en de plaats weêc

5n te neemen ,
welke door de uitgedorte dpf be-

zet was. INien brengt dan tot in de holligheid

der borst een reepje gerafeld linnen, het welk

de uitgedorte dof moet adeiden en het welk nieti

door middel van eenen draad, die door het mid-

den van eene klevende plaaster gaat, vastmaakt,

ten einde het reepje niet losfchiete en in de hol-

ligheid der borst valle : als men het reepje in d&

borst heeft gebragt , legt men er de plaaster op ,

die zig aan de huid vast kleeft, en daar over veel

ruuw plukzel en compresfen, welk allesmendoot

den lijfband en fchouderband verzekert. _A1 de

volgende verbanden moeten op dezelfde wijze ge-

maakt worden, naar dat men namelijk voor de-

zelven een’ langeren of kortoren tusfchentijd be-

paalt, naar dat het meer of minder uitftorten der

\

r*') Wijl deze egter nu en dan flangswijze voordkruipt

cn tamelijk groote boogen maakt, gelijk ik zelf een derge-

lijk preparaat bezit en een tweede te Dresde in de Cbariti

gezien heb , moet mep deze operatie altijd met veel oW-

zigtigKeid ouderneemen. L.

P 2
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flof zulks verëischt. Wanneer er nog langen tijd

üof uitvloeit. Unit de wond zig llegts allengs ;om
mi dit te beletten, moet men bij elk verband ee-

ne flompe fonde door de opening naar boven en

naar baieden brengen, alsdan de lippen der wond
van elkander doen en een lemmet van gerafeld

linnen hier door haaien, het welk de geheelewond

kan vullen. Wanneer men, niet tegengaande de-

ze voorzorg, merkte, dar de wond wilde toeflui-

ten en dat zij zo nauw wierd, dat de uitgeflorte

ftof niet meer vr’j uit kon vloeijen , zou men iil

plaats van het lemmet ecne platte wiek van pluk-

zel of gewoone gomplaaster of van de Nuren-

biirger plaaster moeten gebruiken en door middel,

van eenen draad
,
door eene groote plaaster ge-,

haald ,
vastkleeven , om te fcletten , dat deze

wiek er niet uit vak of in de holligheid der borst

geraakt (x3). Ik verkies altijd de wieken bo-

ven de pijpjes , welken zommige Heelmeesters in

de opening leggen , wijl de pijpjes het ademhaa-

len te zeer verhinderen. Als men genoodzaakt is,

zulk een wiek te leggen , moet men het verband

ook meermaalen herhaalen.
f

zoude niet dan fchadelijke toevallen kunnen
veroorzaaken , wanneer door ouvoorzigtigheid des Heel*

meesters phikzel of iets anders in de holligheid der borst

geraakte. Het zoude in een zodanig geval altoos niet

gaan, als waar van tulp verhaak in het tweede boekt

Hocfdli. 1 5. , alwaar gezegd word , dat twee fleekwieken
,

die door de wopd in de bprsc waren ingevallen , na ver-

loop van drie maanden , door eenen hoest uit den mond te

gelijk met veel etter geloosd wierden. Buiten eene opening

in de grooce vaten der long, of een verzwooren en daar

door geöpen.i gedeelte derzelve, zou dit geval waarfebija-

lijk nimmer plaats gehad hebben.]
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Wanneer eene etterverzameling door een ge-

zwel tusfchen de beide ribben te kennen gegee-

ven , en de uitftorting met den vinger gevoeld

word, zo heeft het allen mogelijken ichijn ,
dat

het middenpunt of de zak van deze etterverzame-

ling , welke de ftof in zig bevat ,
met het ribbe-

vlies vergroeid is en wel daar, waar het gezwel

zig vertoont. Ondertusfchen fchiet zomrijds ook

de uitgellorte etter, welke in de borst drijft en

dus in geen zak beüoten is , tusfchen de ribben

in , verzamelt zig hier en maakt een golvend ge-

zwel, gelijk ik reeds hier van gewag gemaakt

heb. i"Iet onderfcheid tusfchen een gezwel, dat

.door eeneii etterzak word voordgebragt , en een

gezwel, dat door de in de borst vrij uitgeilorte

hof gevormd word , beilaat daar in, dat het eers-

te zig op verfcheiden plaatzen van den ointrek

der borst vertoont, terwijl het andere gemeen-

lijk een weinig boven de plaats , daar het mid-

denrif vast is , zigtbaar word. Betreffende de

wijze ,
om zulke ettcrzakken te openen , wij

hebben reeds in het zesde hoofdhuk daar van ge-

handeld.

Om het water uit de holligheid der borst te

ontlasten ,
moet men den lijder op de bekwaam-

de en voordeeligfie wijze plaatzen en alsdan met

eenen troicar tusfchen de vierde en vijfde rib de

doorboring doen: ik verkies deze plaats, wijl men

daar minder gevaar loopt , het middenrif met de

punt van den troicar te raaken , het welk men
,

niet tegenftaande het aanwezen van het water

,

egter, wanneer het zig bij eene derke uitademing

in de hoogte begaf, op het oogenblik dier door-

boring zou kunnen kwetzen. Als men de« troi-
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car hier inltoot, vloeit het water er zo wel uit

als wanneer de opeiiing onder de vierde rib ge-

maakt was.

In eene borstwaterzugt is de omtrek van de

ïiolligheid der borst zomwijlen zo opgeblazen ,
dat

men geen tiiimte tusfchen de ribben kan gewaar

worden , daar men de doorboring zou kunnen

iloen. In zulk geval moet men morand navol-

gen (*) ,
die in een dergelijk geval deze opblaa-

zing door eene Üerke drukking met de toppen

der vingers plat drukte, om de ruimtejuslchen

de ribben behoorlijk te vinden en het inftrument

tusfchen de beide ribben , in eene rigting omtrent

even ver van beiden verwijderd , in te ftooten.

Deze groote Heelmeester wil, volgens juiste gron-

den , dat men de vogtigheid niet op eens af-

tappe, ten einde aan de long, gelijk hij zegt,

tijd te laaten, om zig te ontwikkelen en op dat

het middenrif zig allengs naar de borst toe zou
kunnen welven , zonder eene plotze verandering

in de holligheid te weeg le brengen.

Bij dc geneezing der borstwaterzugt , welke

hij door de operatie geneest, en die hij ter boven-
gemelde plaats beichrijft, heeft hij waargenomen,
dat zo dikwijls als men de fonde in de holligheid

der borst bragt, men dezelve vier 'of vijf duim
daar in kon brengen, zonder eenig inwendig deel

te raaken of te Booten. Hij befluit hier uit, dat

men al het uirgeBone niet op eens moet ontlas-

ten en dat het mogelijk beter is, de opening

der borst eerst als dan werklijk te maken
, na

dat men reeds eene of twee doorboringen gema'akt

(*)_Mém^rgs ie FAcai, ie Chirurgie , T> //.
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heeft, ten einde de long zig allengs zou kunnen

uitzetten (j'3). Hij klaagt, dat men de oefening

dezer operatie zo verwaarloosd heelt , en dat men

zo veel menfehen heeft laaten fterven ,
die men

hier door van den dood had kunnen redden : hij

moedigt de Heelmeesters aan , dezelve meer te

onderneemen, wijl zij op zig zelve niet gevaarlijk

is , en wijl hij beweert , dat

,

wanneer weinig

borstwaterzugtigen door de operatie geneezen

werden , zulks geichiedde , wijl men ze niet dik-

wijls geoefend en beproefd had. Ook bevestigt

het goed gevolg der aangehaalde waarneeming

de waarheid van deze helling C^s).

O3) [Hippocrates heefc reeds dezen regel voorge-

fchreeveu.,en zegt: „ dat , wanneer de etter of bet water iti

eeiis uit deze deelen (de borst natnelijk^ ontlast word,

de lijders terftond derven. ” Aphorhma , 77. „ Ia

etterborst of borstwater ,
” zegt van Svvieten ,

„isdelong

lang doorweekt geweest van den rondom befpoelden etter,

of buiten de vaten geftorc waterig vogt , waaroni deze ge-

heele verzameling tevens en in eens ontlast zijnde , bet

bloed, de bijna verteerde longvaten fchielijlt verwijderen-

de, dezelve zou kunnen breeken, waar op de dood fpoe-

dig volgen zou. ” Zie zijne aant. op Boerhaave,

203. Wij merken hier bij aan : dat deze regel niet

alleen in dit geval plaats heeft; maar bij alle gelegenheden,

waar eene groote menigte vogts in eene holligheid verza-

meld zit, en ontlast moet worden, deze ontlasting niet op

eens, maar iii verfcheide tijden ageer den anderen moet

verrigt worden.]

(23) [Welke de redenen zijn
,
waarom deze operatie Z'Cld-

zamer dan in de buikwaterzugt verrigt word , gelooven wij

eensdeels te moeten (tellen, in de weinige goede gevol-

gen dezer operatie op dit deel ; en anderdeels in de afraa-

dende taal van eeuigen onzer beroemdltc Geleerden. Plat-

NER , b. V. wil ,
dat men zelden bij waterzugiigen van de-

ze operatie gebruik maake; als ook bij eene verzweering

P 4



KORTE BESCHOUWING der

AGTTIENDE HOOFDSTUK.

de trepaneering of doorboring der bers--

Jenpan,

Jn het algemeen verflaat men door trepance-

ling de opening, welke men in ecnig been maakt,

het z\j om de ftof van eene etteiagtigc verzame-

ling , welke in een pijpbeen zit , te laaten uit-

vloeijen, of om een vreemd lichaam , dat zig

hier gezet heeft, er uit tc haaien, of om de af-

fcheiding van een fliikje been , dat van den wind-
doorn \_Spina ventoja'] aangetast is, te hulp te

komen , door hetzelve op verfcheiden plaaizeii

met de perforatieftrepaan te doorbooren,- of om
het bloed of de etter, welke op het harde hers-

fenvlies en de hersfènen uitgeflort kan wezen ^ te

doen uitvloeijcn , of om enkele reeds afgelcheiden

beenderen ,
die het harde of weeke hersfenvlies

zouden kunnen beledigen , weg te nemen, of ein-

eindelijk ook om het borstbeen te doorbooren

(04). Ik zal hier alleen van het gebruik der tre-

^er long, en als de etter uit een al/sces geftort reeds ver-

ouderd is, en de long aangeftooken heeft ^ want zegt bij,

,, gemeenlijk w'ord daar door de dood verhaast. ” Hand-
ieidinge tot de Chirurgie, D. i. § 661. Zie ook shakp,

welke deze operatie alleenlijk toeflaat, in eene waare en
bepaalde borstwaterzugt , en in eene gedadige uiifiorting

van etter, uit een absces der long in de holligheid der

borst. Oordeelk. Hanm. in het 23. en 24. Hoofddeel.^

(04) [Deze operatie word ook gedaan, W'anneer da
faersfenpan gefcheurd , doorkliefd of gebroken is ; als me-

de bij deszelfs nederdrukking, om dgc dit aan aen voiwajh
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paan bij de hoofdbeenderen Ipreekcn, het welk

tot een onderrjgt kan dienen, hoe men deze ope-

ratie ook aan andere beenderen kuii in het werk

flellen.

Bij het trepaneeren der hersfenpan moet men
voornaamlijk op drie hoofdzaaken letten ; de eers-

te bellaar in de behoorlijke ontbloting van het

been, de tweede in de wijze om het te doorboo-

ren en de derde leert
,
hoe men de vreemde lich-

aamen uitneemeii en de Hukken been ,
welken

hunne rigting verlooren hebben, weer behoorlijk

inbuigen zal.

Voor eerst moet men te dien einde de gereed-

fchappen gereed leggen , welken men nodig heeft

,

fenen niet dan met een fcheur of breuk der binnenste tafel

verzeld gaat; en eindelijk in alle zodanige beledigingen van

bet hoofd, waar in de toevallen na eenig tijd verloop aan-

merklijk vermeerderen en daar door de kenmerken van

iiiillorting, verzweering enz. op het harde hersfenvlies op-

leveren.

Het is zeer noodzaaklijk , dat elk , die deze operatie

befluderen en oefenen wil, zig alvoorens toelegge,om de

waare kentekenen der noodzaaklijkheid dezer operatie op

te fpooren. Wij bekennen, wel is waar, dat dezen den

geöefenden zorawijlen verlegen doen Haan en hij uit eenen bij-

zonderen zamenloop nauwlijks weet, wat tebelluiten : dau ,

dit behoort onder de moeilijke en zeldzame gevallen. Ee-

ne nauwkeurige w'aatneeming van de tooneude veiTchijn-

zelen, zullen aan den oplettenden Heelmeester veelal op

tenen wislcn grond zijn befluic doen neemen, Het

is hier de plaats niet dit verder te betoogen; noch ook de

waare gevallen , waar in de Pandoorbooring vereifcht word

,

voor te Hellen. Wij wijzen den Lezer naar de uitmunten-

de wam-neemingen &c. van den heer QUES^AV, in de ver-

handelingen van de koninglijke academie der lleelkonst.

Zie ook J. Z. i’LATisiiR Handl. tot de Chirurgie ^ 535.

(t).]
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om de wond te verbinden , die men , voor dat

men de trepaan aanlegt , gereed moet maaken en

men moet ook tevens de inftrumeiiten bij de hand
hebben , met welken men het been ontbloot , op
dat de breuk des te duidelijker in het oog valle.

Deze gereedfchappen beftaan in eene fervet, om
er het hoofdverband van te maaken , in compres»*

fen,eene genoegzaamemenigte gefchaafd en ruuw
plukzel , in eenige incifiemesfen om naar vereisch

te kunnen kiezen , in een fcaJpel met eene elpen-

beenen greep en eene Ichaar.

Zodra de hairen van het hoofd des gewonden
te deeg afgefchoren zijn , legt men het hoofd op
eenen verfcheidenmaal toegevouwen doek en wel
zo 5 dat het gedeelte , in het welk de breuk is ,

[ zo veel mogelijk ] naar boven komt te liggen ,

het zij dat er eene wond is of niet ; alsdan maakt
de Heelmeester , die de operatie doet , boven de

plaats , daar de breuk is, eene inci/ie. Deze in-

cifie moet verlchiJJende zijn en zig naar de on-
telbaar veele oraftandigheden rigten , welken een
kundig Heelmeester moet kennen en onderfchei-

den , waarnaar het dan nodig kan zijn dezelve
over het kruis te maaken of haar de gedaante van
eene X of van eene T of van eene V of van
de talletter 7 te geeven. Als hij de incifie met
een wél fnijdend incifiemes gemaakt

, en de
huid der hersfenpan langs den geheelen omtrek
der incifie wél doorgefneden heeft (^4), Icheid

C^4) [ breuk of aanmerklijke fcheur der Hers-
fenpan, moet men, in het doorfnijdeu der zagte bekleed-
zelen , voorzigtig zijn ,

het incifiemes niet te ruuw en op
ééns door alle deze bekleedzelen tot op de pau door te

drukken 5 de punt daar vaa zou zomwijleu tot in de hers-
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hij de vcTgroeijing derzelve met het been met het

einde der ^reep van de 1'calpei belioorlijk af en

fnijd de hoeken door en neemt ze weg. Als men
mi de breuk en het gedeelte des beens, op het

welk men de trepaan wil aanleggen , op deze wij-

ze ontbloot heeft , belegt men de wond met eene

genoegzaame menigte gefchaafd plukzel en daar

over legt men ruuw pkikzel,nevens eenige compres-

fen
,
welk alles men overdekten verzekert met den

hoofdband (c4). Twee, drie of vier uuren zijn

genoeg om het bloed op die wijze te helpen, dat

men de trepaan kan aanleggen , zonder door het

bloed gehinderd te worden (1/4).

fenen zelve doordringen en dodelijke toevallen verwekken:
maar men zal omzigtig en door herhaalde fnijdingen deze

deelen doorklieven.]

(c4) [ Door dit verband zoude men kunnen verdaan den
aogenaainden hocfdband Le grand couvre chef; doch hec

zeshoofdig verband zal onzes bedunkens hier in, als ook
tot het verband na de operatie veel beter gerchilct zijn. Men
zie deszelfs befchrijving en afbeelding onder anderen in

de oefenende Heelkunde van D, van gesscher D. i. 465,
Pl.XHl.fig. I.]

(r/4} [Het plagt een algemeene regel te zijn, dat, hoe
dringende ook de gevallen waren, men egter eenige en
zomtijds verfcheide uuren , na dat de pan van zijne bekleed-

zelen op de bepaalde plaats ontbloot was, vertoefde, al-

voorens men de operatie der doorbooring begon. Eene han-

delwijs ,
die zo dikwerf de droeviglle gevolgen opleverde

en niet zelden de dood, voor dat de operatie verrigc was,
deed triumfeeren.

Onze kundige fchrijver neemt dezen uitdap korter en
bepaalt flegts twee , drie of vier uuren als genoeg. Dan
ook dit kau in dringende omdaudigheden te lang zijn : en
wat tcg zoude , in een dusdanig tijdgewrigt , beletten

,

na het ontblooteu der pan aanftonds de operatie te onder-
peemen ? de bloedftorting is nimmer zo aanmerklijk

, of
kaa door eenige reepjes zwam, fpons enz. oogeublikliji

r
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Voor dat men de trepaan aanlegt, flopt men
den lijder de ooren met katoen of plukzel (^4).

Als men dan het eerste verband en het plukzel
behoorlijk en voorzigtig afgenomen heeft, om de
wond niet weêr aan het bloeden te maaken , legt

men den lijder op den kant van het bed , met het

iioofd op een kusfen , dat met eencn verfcheiden
reizen dubbeld gevouwen doek bedekt is en waar
onder men eene tinnen plaat [ fchotel of plank ]
Jegt. Hierop maakt de Heelmeester met den dia-

mant eener Josfe trepaankroon een teken om de
plaats aan te wijzen , daar hij de trepaan wil zet-

ten. Als het fluk been, waarin de breuk is, vast
en op geenerlei wijze ingednikt is, kan hij de
kroon der trepaan regt boven de breuk zetten ;

maar als dit fluk niet flevig genoeg is , moet hij

ze ter zijde boven het gezonde been zetten en agt
geeven , dat de kroon boven de fcheur van het
been vatte Als dan neemt hij de trepaan,

tegengegaan worden : en gebeurde het al , dat een (lagader-

takje eenige hoeveelheid bloed ftortte, zo zal de onmidlij-
ke onderbinding , of wel de drukking des vingers van eenen
bekwaaiuen helper dit toeval fpoedig tegengaan. Zie ook
SHARP aanm. bladz. 393. van swieten, apbor. §.
287. GEsscHER , oef. Heelk. D. UI. hl. 125. en meer an-
deren.]

(54) [Deze voorzorg , fchoon gering, is egter in de
meeste gevallen onnodig. De meeste Lijders

, welke ge-
trepaneerd worden , zijn , door de drukking of belediging
welke op het harde hersfenvlies plaats heeft en daardoor aan
alle de bevatte dealen van het hoofd word medegedeeld,
onvatbaar voor alle zinnelijke aandoeningen ; bij gevolg
kan noch zal het geruis der booring op hun gehoor geen
gevoel of fchade aanbrengen. ]

(A) plaats, waar mende trepaan zetten moet, moet
juist die zijn, welke of beledigd is , of onder welke de
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die met een perforatief voorzien is , in de regte

hand, zet de punt in het gemaakte teken , en
fielt ze zo

, dat de boom eene perpendiculaire lijn

befchrijft boven de plaats ,
die hij wil doorboor

uitdorting vermoed word. In het eerste geval moet men
nimmer de boor op losfe beenllukken of fchilfers zetten ;

ook niet op fcheiiren , welker lengte de cirkel van de kroon
der trepaan niet bevatten kan ,• maar in zodanig een geval

moet de buitenste omtrek der kroon juist den rand der breuk
of fcheur bevatten. In hettwede geval behoeven deze voor-

zorgen niet, en het hangt alleen van het oordeel des Heel-

meesters af, dezelve wat hoger , lager of ter zijde te maa-
ken. Is er eene wond der bekleedzelen bij , en de plaats

gefchikt voor de operatie, dan zal men dezer plaats, om
geene nieuwe wond te inaaken,den voorrang geeven. Dan
het is niet even veel, waar en op wat plaats de operatie

verrigt moet worden : er zijn zodanigen , waar op dit vol-

ftrekt onmogelijk of ten uiterlle gevaarlijk is ; en weder
anderen , die niet dan in de uiterste noodzaaklijkheid door-
boord mogen worden. Tot de eersten komen in betrek-

king alle de deelen
,
welken den grond van het bekkeneel

uiimaaken : tot do laatsren behooren de voorhoofdsboe-
aems, de fchelpwijze deelen der flaapbeenderen en de naa-

den; vooral de pijlnaad, uit aanmerking van de onmidlij^'

ke onderligging des langwerpigen boezems van het harde

hersfenvlies. Wij zeggen : dezen mogen niet dan in de uiter-

{\e noodzaakelijkheid doorboord worden. En fchoon de
Ouden de operatie op dezelve volltrekc verboden

, zo
hebben nogihans laatere Heelkundigen , door de blijkbaarste

bewijzen, de noodzaaklijk- en mogelijkheid derzelve aan-

getoond. Zie, onder anderen , vanSwieten, apbor. Boerb,

§. 284. Sharp, oordcelk. aanm. bl. 394, Le DRAN,öp<rr.
Gesscher oefenende Heelk. D. lll.bl. 12/^.e.z.v,

Kr zijn zomwijlen wel tekenen, dat er bloed, etter enz.

onder de hersfenpan is uitgertort, doch de zékere plaats

Is duister of zoras geheel onbekend : ih "zó een geval mag
men willekeurig op eene der zijden van het hoofd dCi ope-
ratie verngien

,
en bij eene vrugtelooze doorbooring de-

zelve op de andere zijde herhaalen.]
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feil; legt den duim en voorsten vinger der linke

hand rmgswijze om den knop der trepaan, en zet

de kin in dien gemaakten ring
,
om dezelve tot

een fteunpunt te doen dienen; in dien ftand vat

hij met den duim en twee vingers der regte hand

den boog der trepaan en draait van de regte naar

de linke zijde om een gat te maaken, waar in de

punt van den diamant vast moet zitten ; zo dra dit

gat gemaakt is
,

neemt hij de perforatieftrepaan

weg of laat ze door eenen helper wegneemen , en

neemt dan de kroon , die met den diamant voor-

zien is j
hij zet de punt vandenzelven in het gat,

dat met de perforatieftrepaan gemaakt is, en plaatst

zig wéér in dezelfde houding als tevooren , draait

de trepaan van de regte zijde naar de linke en

zaagt het been er kringswijze uit. Zo dra hij de

kroon omtrent eene lijn diep gebragt heeft, ligt

hij er de trepaan uit ,
maakt eenen halven boog

van de linke naar de regte hand en neemt er den

diamant uit, want deze is van geen nut meer en

zou zelfs het harde hersfenvlies kunnen kwetzen

,

als het been nog verder doorgezaagd werd ; rei-

nigt de tanden der kroon met een borsteltje en

veegt het zaagzel weg; haalt de punt van eenen

' tandeftooker of iet dergelijks door de gemaakte

“^kringswijze groeve, welke men in het been ge-

maakt heeft , zo om het zaagzel er uit te doen ,

als om te onderzoeken of de groeve in haaren

omtrek gelijk zij ;
boord het gat , welk hij met

de perforatief gemaakt heeft , verder met den

refond'^ enohet gat behoorlijk geboord hebbende,

zet hij de kroon weêr op haare plaats, ten einde

het been verder door te zaagen. In het eerst

kan hij fchielijk draaijen , maar zo dra hij op het

ƒ
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(iiploë of fponsjigtige tafelfcheidzel komt, gelijk

hij uit het roode zaagzel ontdekt (g4), begint hij

langzaamer en zagter te draaijen, ten einde geen

gevaar te loopen, om het harde hersfènvlies met

de tanden der kroon te fcheuren;nu en dan neemt

hij er de kroon uit, om ze met een borsteltje

fchoon te maaken en met eenen tandeftooker of

iet dergelijks het zaagzel uit de gezaagde groeve

te doen
,
het welk de kroon zou kunnen beletten

,

vrijelijk om te draaijen. Indien het ftuk been op

de cene zijde meer dan op de andere raogt door-

gezaagd zijn, zal hij de trepaan onder het zaagen

op de zijde, daar het Euk dikker fchijnt te zijn,

meer drukken. Als de kroon onder het^ om-
draaijen aanfloot, draait men ze halfom van de

linke naar dc regte hand. De trepaan moet- ligt-

lijk en altijd gelijk ,
zonder er op te drukken ,

oragedraaid worden. Als het fluk zo doorge-

boord is, dat het flegts nog aan eenige plaatzen

kenmerk', dat, wanneer de bui-

tenste plaat der bekkeneels beenderea doorboord is , als

dan een rood zaagzel volgen zal. De ontleedkunde en on-

dervinding toouen ons , dat zoinwijlen ( en vooral bij be-

jaarde voorwerpen) de buitenge en binnenfte tafel van het

Cranium zodanig in ^elkander zijn gegroeid, dat zij , als

ware bet één been, uicraaaken. Bij gevolg zoude men bij

zulke voorwerpen te vergeefsch naar het roode zaagzel

wagten, en daar door wel eens onvoorzigcig genoeg mee

de kroon der trepaan tot In de holte der hersfenpan door-

dringen. Het zekerde bij deze operatie is , de kroon dik-

werf uit haare geboorde groef te neemen, en doorhetpen-

netje de diepte derzelve van oogenblik tot oogenblik op
alle plaatfen’re onderzoeken; van welker kennis, een oor-

deelkundig Heelmeester na gelang der omftandigbeden de
boor zal weten te bedieren. Zie Boerhaave en deszelfs'

uitlegger vau Swiïten tn apbor. §. s'dp. ]
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vast is, zo zet en verzekert hij de fchroef van derf

tirefond in het Buk been, legt tevens het mijr-

tenblad aan en ligt het Ihik er uit (/^4) , en hec

weggenomen hebbende , neemt hij met Jiet lin-

zenvormigmes de ongelijkheden en fchilfers weg,
welken aan den binnen- en onderrand van het gat

mogten gebleven zijn. Als er bloed of etter op
het harde hersfenvJies is, moet de uitvloeijing

door de meningophilax (hersfènberchermei;of ne-

derdriikker) te hulp gekomen worden; hij kan
het er op de beste wijze met kleine wieken en

tangjes, om dewelken gerafeld plukzel gewonden
is, uithaaien. Maar als het uirgehorte bloed on-

der het harde hersfenvlies zit, moet men het met
een lancet openen, om de ontlasting van deze
Itof te bevorderen (*).

[Wij zouden liever de tang van SruRp', als minder
óralkgtig eri wel zo zeker, hier toe gebruiken. Zie zijne

oord. aanm, pl. 1 1 . fig. 6. Dezelve is ook afgebeeld bij J.
Z. Platnep. bandl tot deChir. pl. \\. fig. ic.

Zo dia hei ftuk beens, dat uitgeboord word, begint te

waggelen, zo moet men de boorniet meer aanzetten, maar
het zelve met de tang vatten , zagtelijk been en weder
wrikken , losmaaken en uitneemen. Dit he^fc reeds de
grooce HippocRATEs aanbevolen, vid. de capit. vuiner.

cap. 34.]
Te Londen beb ik kroonen gezien, welken twee

duim in de middelijn hadden en in derzelver omtrek drie-

maal uitgefneden waren, ten einde hiende beenfcbilfersuic

de kroon zou kunnen doen , zonder dezelve af te neemen.
Doch 'ik vind deze uitvinding van niet veel belang. Da
/heer theden merkt teregt aan, dat men bij kinderen, we-
gens de dunneen nog niet al te harde beenderen , niet welde
trepaan kan gebruiken, en Haat derhalven voor, zo wel in

dit geval, als bij fcheuren in de hers'enpan en bij over el-

kander ftaande Hukken der^ hersfenpan
,
zig van een flukja

glas
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De ftukken been , welke naar onder gebogen

zijn en derzelver ftand veranderd hebben, moe-
ten met het elevatorium om hoog geligt worden 9

het zij met dat van petit of een ander j
welken

bij de Meelmeesters genoeg bekend zijn (*). In-

dien men het Ihik been, dat het harde hersfen*

vlies zou kunnen drukken , deeken en fcheuren *

niet door her gat, het welk in de hersfenpan is >

om hoog mogt kunnen ligten , kan rnen op eene

andere plaats eene tweede kroon zetten , om het

Huk te kunnen opiigten en de overige beenderen

gelijk (tellen.

Alle (tukken been en alle afgeibheiden fplinterd

moeten zorgvuldig weggenomen worden , wijl

het ten hoogsten gevaarlijk zou wezen, die er iit

te laaten. In zwaare verpletteringen van het hoofd,

waar bij het harde hersfenvlies gelcheiden is ,

vind men dergelijke (plinters of (chilfers zomwij-

len zelf in de zelfdandigheidderhersfenen. Zom-
tijds zet zig een fplinter tuslchen het harde hers*

fenvlies en de inwendige vlakte der hersfenpan ,

kruipt tot op den grond der hers(ènpan voord ,

en veroorzaakt door deszelfs tegenwoordigheiJ

toevallen ,
die den lijder in het graf (leepen , ge-^

jijk ik zulke gevallen gezien heb»

ÏNIen ziet hier uit, dat het van het hoogste ge«

Wigt is , al de fplinters en fehilfers op het nauw*

Élas te bedienen , waar mede hij het been allengs dóót'-

Ichaaft, doch het overige dun geworden been fnijd hij er

met eene fchaar uit. Zie Bemerkungen und Erfah*
¥Ungen. o.ter Theil. Beflin 1782. 8'®. L.

(*) Ik zöu liever een ander gebruiken , dan dat van pft-

ïiT, het welk te groot en te ongefchikt ii. I«.

Q
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keurigfte bij elkander te zoeken , om te zien

,

er geen ontbreeken , die aan het oog ontglipt

zijn.

Als de toevallen na de operatie nog aanhou-

den, en men dezelven alleenlijk aan eene verza-

meling van kwaade vogten op eene andere plaats

of breuk op de zijde tegen over die , welke men
reeds getrepaneerd heeft, moet toefchrijven, moet

men niet lang draaien, om deze plaats de ont-

dekken en er aanftonds de kroon op zetten (/4).

O'O [Wanneer na de uitneeming van het geboorde (luk

beenss geen bloed, etter ofiets dergelijks zig ontlast, noch
beenfplinters zig vertoonen , zo moet men niet aanftond»

aan den goeden uitdag der operatie wanhoopen ; of tot de

doorfnijding van het harde hersfenvlies zonder genoegzamen

grond beduiten. Eene aamnerklijke waarneeming, hier toe

betreklijk , is ons door den heer j. JiuiN , te Utrecht , medege-

deeld. Deze bekwaame Heelmeester trepaneerde voor eenige

Jaaren eenen Lijder, welken door het vallen van eenen (leen

op het hoofd alle de tekenen van uitdorting onder het Cra-

nium te kennen gaf: dan, na het wegneemen van het uit-

geboorde (luk beens , vond men noch bloed , noch etter ,

noch iets, waar aan men de toevallen dezes lijders zou kun-

nen toefchrijven. Een, bij de operatie adfifterend , Hoog-

leeraar (lelde voor om de dura mater te openen ; dan hier

toe kon de heer buin ( en te regt om derzelver gezonde

en goede kleur, die noch eenige uitdorting onder, noch
belediging in, dezelve aantoonde) niet beduiten, en wil-

de liever den verderen uitdag afwagteii , dan iets met geene

genoegzame zekerheid onderneemen. Na weinige dagen

2ag men ook met veel genoegen , dat de natuur haar ver-

mogen ter herdelling van dezen ongelukkrgen had werkdel-

lig gemaakt : eene menigte etterdof ontlastte zig uit de door-

geboorde opening eenigen rijd agterelkanderen \ en dit deed

dus den lijder fpoedig het gebruik zijner zintuigen , zo wel

als na de geneezing der wond eene voorige gezondheid ,

genieten.

Dan , men zou in dit geval kunnen aanmerken ; dat*-
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De gereedfchap tot het verband beftaat in eener

of meer kleine wieken ,
kleine ronde plukzeldot^

jes , eene genoegzaame menigte plukzel ,
com-

presfen en eenen hoofdband. De wiek moeteen

weinig grooier zijn , dan het gat , dat men in het

been maakt; men legt dezelve op het harde hers-.

lenvlies met behulp van den hersfenbefchermer of

menin^ophilax

,

doet er eenige droppels balzeni

van Fioraventi (*) op , of, als men deze niet

heeft, een weinig wijngeest met honig gemengd:

voor het overige vult men het gat met kleine

ronde plukzeldotjes en in de wond legt men pluk»

zei, ten laatsten legt men er compresfen op, wel-

ken met den hoofdband verzekerd worden.

In geval men verfcheiden fplinters had moetert

wegneemen, en er dus een onregelmatig en meer

of minder groot gat ontdaan was ,
zou men de wiek

naar den omtrek van het gat moeten maaken; ea

om in dit geval eene hersfenbreuk voor te komen^

Welke ontdaan zou kunnen , legt men over dé

wiek een gegaat looden plaatje en daar over

tvanneer de regte plaats en wel daar de uitgeftorte ftof zig

bevond , doorboord was , men als dan waarfchijnlijk aan-

flonds de ontlasting en verligting zoude waargenomen heb-

ben, welken zig nu na eenige dagen vertoonden, of wel,

dat men na deze eerste vrugtelooze pooging de door-

booring op eene andere plaats moest herhaald hebben :

doch wij hebben reeds hier voor opgemerkt, dat de regte

plaats zomwijlen zeer moeilijk te ontdekken is; en ook, ten

anderen , blijkt het uit deze waarneeming, dat men zig

dit aangaande zo veel niet behoeft te bekommeren, wijl toch

de natuur in veelen deZer gevallen het vermogen eenërzelf-

redding bezit. ]

(•) Zie Martinenq Pharmacopaa Pari/ienjii. Parifiiè

1758. 4®. p. 22Ó. L.
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plukzeldotjes , droog plukzd en den hoofd-

band

(^4) [Op datde hersfenen met derzelver vliezen niet in

de opening van het geboorde gat zouden dringen, of otu aldaar

fungi, welker geneezing veelal zeer moeilijk of zomtijds

onherrtelbaar is, voor te komen
,
pleeg men zederd omtrend

dén eeuw het looden plaatje van belloste ( bij de Ileel-

Jtundigen genoeg bekend) te gebruiken. Dan eenige on-

volkomenheden van hetzelve hebben zommige beoefe-

naars tot eert ander hun toevlugt doen neemen : namelijk

tot een rond gegaat looden of zilveren plaatje, juist zo

groot dat het door de geboorde opening kan ingebragt en

op het linnen lapje , dat onmidlijk de dura mater bedekt

,

gelegd worden •, na dat alvoorens een dubbele fterke

draad door het midden van hetzelve gehaald is en buiten

de wond gehouden word: aan dezen draad word een twede
langwerpig fmal looden of zilveren plaatje gereegen , welks

lengte even voorbij de binnenranden der uitgeboorde opening

heen kan fchuiven ; ora daar door de inpersfing van het

eerste en dus ook aan de hersfenen te beletten. Hier over

legt'nlen eenig plukzel en een verder behoorlijk verband

aan: verzekerende den draad, welke deze plaatjes vast-

houd, op een of ander deel van het hoofd door bet ver-

band wél vast. Zie garengeot , traité dei Operations de

Chirurgie , pag. 212.

Kortelijk zullen wij nog aanmerken, dat de wonden door
de trepaan gemaakt, weinig en fpoedig moeten verbonden
worden. De wieken,beflrooid met het poeder van mastik,

of bevogtigd met wijngeest, zullen genoegzaam tot derzel-

ver geneezing voldoende zijn. Ook is veelal eenige befcher^

mtng uitwendig aangebragt , door een zilver of looden

plaatje , eenigen tijd agter den anderen , eene onvermijd-

baare noodzaaklijkheid : te meer , wanneer deze operatie

herhaalde reizen en nevens elkanderen verrigt was : hier

door zoude eene aanmerklijke opening in het bekkeneel en
ontblooting van het hersfenvlies veroorzaakt worden , wel-

ke niet dan na eenig tijdverloop zoude kunnen fluiten;

en dus aan onderliggende en tedere deelen tot geene ge-

noegzame befcherming verftrekken. Wij hebben, wel is

ivaar, gezien, dat, naeenebijzoudere oataanUig,eeasi3i2<:
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Ik beveel den jongen Heelmeesteren ter leezing

aan de verhandeling van quesnay over het ge~

hruik der trepaan in twijfelagtige gevallen , wel-

ke men vind in de Mémoires de l'Academie de

Chirurgie ^ vol. I. p. 188.40, [zie ned. vert.

door TROUT, I. ft. bladz. 2121.] en eene tweede

van denzelfden fchrijver , aldaar, ƒ>. 251 ,
[ald.

bladz, 294.} over de noodzaaklijkheid om de ope^

ratie van de trepaan dikzvijls te onderneemen ^ eri

eene derde, aldaar p. 310, [ald. bladz. 363.]

over de wonden der hersjenen ; verder de waarnee-»

mingen van morand, welken in zijne Heelkun-

dige werken, I. p. 259- ^ P'

füiv. gevonden worden. Men vind in de

aangehaalde werken voorgefchreeven regels, wel-

ken goede gronden aanbevolen hebben , en dia

op ondervinding en kundige waarneemingen ge-

grond zijn (*}.

merklijklos geworden gedeeltevan het bovenste en zijdelijke

deel des bekkeneels, door den vvelgeöefenden Heelmeestec

P. WASMAN, te Utrecht, was weggenomen , en dat de natuur

haar verlooren fteunzel en befchermzel door eene buitenge-

woone verharding van de buitende oppervlakte van het harde

hersfen vlies herdelde;eene verharding ,
welke bijna de ware

hoedanigheid van een nieuw beenwezen had aangenomen.

Zie de befchrijving hier van in de dhfertatio medico-chi-

mrgicat Traj. ad Rhen. 1780. door den kundigen A.vaM

SOLINGEN.] ^ „
(•) Men vind zonder tegenfpraak de lezenswaardigfte

aanmerkingen over het gebruik van de trepaan in de werken

van PoTT, die de gevallen, waar in men de trepaan raoec

gebruïken en het vroegtijdig gebruik van dit inftrument in-

zonderheid, misfchien een weinig al te onbepaald, aanbe-

volen en het nut daar van door verfcheiden voorbeelden be-

vestigd heeft. Zo betoogt petit ook zeer wél de geval-

len ,
waar ia de irepaueering vereifcht word. Supplement

Q 3
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK,

Van de Jlrotfnede Bronehototnia of tracheot

tomia )*

^ZfoMMiGE fchrijvers flaan de firotfnéde als het

eeüige middel voor, welk men in het werk kan

(lellen tot redding van eenen lijder , die door

eene keelontfteeking ,
verzeld door eene fmoor-

zinking , aangetast word. Doch zij (lellen ze

niet in het werk , dan na dat zij alle middelen

beproefd hebben, van dewelken zij denken, dat

zij bekwaam zijn , om dit ongemak weg te nee-

men. En dit is de reden ,
waarom zij er zo

zelden eenen goeden uitflag van gezien hebben.

Wij zien uit de voortrehijke verhandeling van

den heer louis over deze (lof (*) , dat het ee-

nige middel, het welk de geneeskunst eenen lij-

der ,
die van eene waare keelontdeeking aange-

tast is, de (Irotfnede is ; en dat de lijder moet

fterven, indien de operatie word uitgedéld. Hij

verhaalt verfcheiden waarneemingen
, welken de-

^e waarheid bevestigen. Na bijgebragte getui-

genisfen der beroemdfte Heelmeesters en onder-

jleund door eigen waarneeming , door de onder?

<au Traité de Mr. Petit fur leimaladiet chirurgiealei ^faf

Mr, Lesne, en Richter chirurg. Bihl. S, 85, Inde
Hoogduitfche vertaling van du VERcé Traité des Moyens

four decouvrir les contre-coups dans Ie corps humain. L,
’ (^) Mémoires de l'Academie Ro;;jale dc Chirurgie

,



HEELKUNDIGE OPERATIEN. 247

vinding en eene verlichte theorie , befchouwt hij

deze operatie met grond als behorende tot die, wel-

ken het minst met gevaar gepaard gaan. Daar zijn er

geen , welker heilzaame werkingen fpoediger hulp

verfchaffen ; een lijder ,
reeds in de armen des

doods en op het punt van te flikken , is in een

oogenblik gered: doch, als men ze met een ge-

wenscht gevolg wil bekroond zien, moet men ze

ce regter tijd onderiieemen en dus niet eerst wag-

ten , tot dat het verflikken zijnen hoogsten graad

bereikt heeft.

Als de ontfleeking en verflopping, welke het

verflikken veroorzaakt ,
aan het flrottehoofd is ,

en dat de lijder nog genoegzaame kragten heeft

,

zo moet men de operatie niet uitflellen ,
gelijk

zommige fchrijvers aanraaden , want het aderlaa-

tenen de andere middelen tegen de ontfleeking van

het bovenste gedeelte van de flrot zijn in het

geheel van geen vrugt.

Deze operatie is dus noodzaaklijk ineenewaa-

re keelomfleeking, waarin naamlijk het ademhaa-

lendoor delugtpijp belet is; ook moet dezelve on-

dernomen worden, als zig een vreemd lichaam

in de lugtpijp vastgezet heeft. (U)»

(^/4) [Menigvuldige voorbeelden bewijzen ons , dat de

ftroifnede , in geval dat er vreemde lichaamen in de lugt-

pijp gevallen waren, vart een allergewenfchte uitwerking is

geweest. Men zie, onder anderen , de gevallen door den

heer hevin aan koninglijke academie der Heelkomt
, 2 .ft.

hladz. 202. en volg. medegedeeld. Dan hacicot ia

zijne queitiom Cbirurgicalei fur la broncbotomie , cap. 1

1

,

coont aan, dat ook vreemde licbaaraen in het Slokdanushoofd.

of den Slokdarm zelve gevallen, eene zodanige drukking

op de lugipijp maakten, dat waarfchijnlijk de lijder, zonder



korte beschouwing der

Het wezenlijke dezer operatie beftaat in eena
opeuing, welke men boven den derden kraak bee-

nigen ring in de lugtpijp maakt, om aan de lugt

€enen vrijen ingang in en uitgang uit de long te

geeven.

De Heelmeesters hebben verfcheiden infltumen*-

ten voorgeflaagen om deze opening te maaken,
2ommigen maakten met het incifiemes langs de
lugrpijp eene incifie om de huid en de fpierveze-^

len, die dezelve bekleeden, te iclieiden, en hier

maakten zij tusièhen den derden en vierden ring

met het lancet eene opening in de lugtpijp , om
er een pijpje in te brengen, waar door de lugt

vrij in en uit kon gaan. Doch deze wijze van de
lugtpijp te openen , was niet zeer gefchikt (),

operatie op dezelve, zoude geflikt zijn : zoals eender--

gelijk voorbeeld in zijn i 6 , Moofdfl. word opgegeeven.
Insgelijks zal deze operatie bij zommige drenkelingen

van nut zijn. Zie Detharding, in Epifi. ad Schroeckium
êemeth. fubven. fubm. per laryng. als ook PlatiNER , Handl.
tpt de Chir. i. D. bladz. 169.

(D Deze wijze komt mij egter niet ten eenemaale ver-
werplijk voor, wijl de Heelmeester flegts een weinig be-
kwaamheid hebbende, dus eene fnede in de lugtpijp kan
maaken, zonder de binnenste wanden te kwetzen

, en wijl

hij in de gemaakte opening ook zeer wél het pijpje fpoedig
kan inbrengen. Met den troicar moet de drukking veel

fterker zijn, en fchoon hij krom is, kan egter zeer dikwijls

uit hoofde van de veerkragt der lugtpijp de binnenste wand
gekwetst worden. L.

[ Zie hier over de aantekening van ulhoorn op At Heel*
kundige onderwijzingen van L. heister. 2, D' bladz. 835.
In het op eens doorfteeken der mpera orteria

, zege
SHARP , is eene groote onvolkomenheid

, alzo de lugtpijp

door het atjemhaalen op- en nederwaards bewogen, wqt..

^ende, de ppening der bpid pet die der lugtpijp v^rf^biiifc

4
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Anderen bedienden zig van eenen troicar, welke

niet een pijpje voorzien was.

„ Ik ken geen volmaakter inftrunient ”, zegt

LOUIS , „ dan dezen troicar om fpoedig en veilig

5,
met alle mogelijk voordeel deze operatie te

5, doen. De uitvinder daar van is de heer baü-

cHOTjdie in het jaar i/ 4 <5 . eene zeer aanmerk-

„ lijke wond der lugcpijp behandelde, welke een

„ vrouwsperfoon in eene vlaag van dolheid zig

„ zelve had toegebragt. De gewenschte uitflag

„ van dit geval in zijne eigen praktijk maakte

„ op den heer bauchot eenen veel levendiger

5, indruk , dan het leezen van dergelijke geval-

,, len ,
welke de fchrijvers verhaalen

,
zou heb-

„ ben kunnen maaken. Omtrent den zelfden tijd

,, had hij gelegenheid om verfcheiden perfoonen te

„ zien ,
die van eene keelontfteeking aangetast

„ waren en aan de toevallen van verdikking ftier-

„ ven. De valfcbe verbeeldingen van gevaar bij

„ het openen der lugtpijp warén verdweenen en

„ hij was nu op middelen bedagt, om deze ope*

„ ratie op eene eenvoudiger wijze te doen. Hij

„ wist niets van de troicars van dekker. De

5?
lugtpijp met het lancet te openen, gelijk ga*

„ RENGEOT het befchrijft, was eene operatie ,

,, die eene verbetering toeliet. Wij zullen dus

„ zien, hoe bauchot hierin zijn oogmerk be-

,,
reikte. Hij hield het lemmer van een lancet

„ met een lintje omwonden voor geen genoeg-

„ zaam gefchikt inftrument; hij meende, en met

,, grond, d^t de operatie beter zou gelukken met

en het inbrengen en op zijn plaats houden vat.» het pijpje

bezwaarlijk maakt, Oordedk. aanm. bladz, 440.]

Qs
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„ eene fnijdende plaat in eenen eenvoudigen vas-

5,
ten deel gevat. I- fig* Hij liet voor

„ deze plaat eene fchede of een plat kokertje, of

5,
buisje inaaken ( fig. 7.), welks opening (fig.

„ 8.) een rand had met twee kleine ringen be-

zet. Met dit inftrument
, het welk met een

kokertje voorzien is, dringt men veel ligter

in de lugtpijp , dan met den troicar. Door
zijne proeven aan lijken ondervond hij, dat.de

,5
lugtpijp zig ligtiijk bewoog. Om dus ook dit

ongemak voor te komen , bedagt hij een halve-

maans inftrument C%*9*) ten einde dus te

*, beletten , dat de Jugtpijp zig niet heen en weêr
kon beweegen. Dit inftrument dient ook tot

een geleider voor den bronchotomus (*). Ik

,,
heb deze inftrumenten hier in derzelver natuur-

lijke proportie laaten afbeelden. De wijze ,

,,
om er zig van te bedienen , kan men ras van

„ zeiven begrijpen.

„ De heer uauchot bediende er zig van in

5,
twee keelontfteekingen

, welken met eene verftik-

,,
king dreigden, naamlijk aan een mansperfoon

van drie en twintig, en een vrouwsperfoon van

,,
twee en zeventig jaaren. Hij ondervond, dat

,,
deze inftrumenten al de voordeelen hadden ,

welken men er van kon verwagten om de ope-

„ ratie zo wel met alle mogelijke veiligheid als

,5
gemaklijkheid te maaken (•*),

(*) Ik agt dit indrument geheel overtollig, want men
kan met de vingers der linke hand het zelfde doen; ik ge-

loof veeleer, dat dit inftrument eene al te fterke drukking
knn veroorzaaken. L.

Louis wil, dat men de incifie naar de lengte maa-
ke, en le blanc keurt dit goed, door dien hij deheeling
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^ Misfchien
,
vervolgt louis , zal men de plaat

„ van den bronchotomus een weinig te kort oor-

„ deelen voor den hals van een dik mensch ,
of

„ wiens hals door het ongemak gezwollen is ;

,, doch volgens de aanmerking van den heerBAU-

5, CHOT heeft dit gemeenlijk geen plaats bij in-

,, wendige keelontfteekingen ,
welken de lugtpijp

,, aantasten en aanwijzingen tot de operatie gee^

,, ven wegens het gevaar van te verflikken. Doch

,, het zij daar mede zo als het wil, zo flek hij

5,
voor, in onvoorziene gevallen eene kleine inci-

fie te maaken , waar door men de lugtpijp zo

,,
ver kan naderen als het nodig is , om zijn in-

„ flrument te gebruiken. Het halve maanswijze

,, inflrument, waar mede men de lugtpijp vast

„ houd , dient ook tot een getrouwen leider en

5, geeft een zeker fleunpunt om in het kanaal te

j,
komen. Men behoeft geen vrees te hebben,

dat het pijpje, het welk er met den broncho-

„ tomus in gebragt word , zig zal kunnen ver-

5,
fchuiven ;

want het zal altijd van evenredige

„ grootte zijn met de opening, als het gelijk met

„ het inflrument, welke aan het zelve den ingang

opent, aangelegd word , en op deze wijze is het

55
pijpje vast onderfleund door de deelen zelven,

die het omringen. Daarenboven heeft men hier

„ nog een ander voordeel , hier in beflaande,dat,

det dwars doorgeftieeden fpiervezelen voor moeilijker

houd.
Ik zou insgelijks in zekere gevallen , wanneer bij voor-

beeld een langwerpig lichaam in de lugtpijp was blijven zit-

ten , de incifie naar de lengte verkiezen. Ik heb nog on*

Ungs in ons hospitaal een leerzaam geval gezien, dat de

kraakbeenen der lugtpijp we^r tf zamen groeijen. L.
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5, wanneer men de operatie op die wijze doet 9

„ geen bloed naar binnen kan uitftorten. Verders

5, zijn er tot des te meer zekerheid ringen aan

5, het pijpje
, ten einde het met twee draaden ,

„ die men om den hals knoopt, te kunnen vast

„ maaken (*) (w?4).

Louis bewijst verder uit de ondervinding der

grootste Heelmeesters, dat in de ziekten , wel-

ken deze operatie verêifchen , de lijders aan de

verEikking Eerven , waar bij de Eerkste aderla-

tingen vrugtloos zijn , om den lijder uit het drei-

gend gevaar te redden , en dat er geen fpoediger

en zekerer middel is , dan de Erotfnede. Einde-
lijk befluit hij zijne voortreflijke verhandelingmet
de vraag, „ of alle bekwaame Heelmeesters de

,, toevallige fcheiding, welke enkel de huid en

„ de lugtpijpbetrefr, niet voor eene allereenvou-

„ digEe wond houden ? Zedert den tijd van W”.

„ VAN sALicETjZijnde vijf honderd jaaren, weet

() Als men den bronchotomus naar de lengte derlugtpijp
daarin (toot, moet men aan eiken ring van de fchede twee
bandjes vast maaken, gelijk zulks fig. 6 . afgebeeld is, om
heteeneopderegce,het andere op de linke zijde te brengen
en beide de ringen in den nek zaraen te binden. Als men de
incifie in de dwarste tuifchen de beide ringen der kraakbeen

nen maakt, is één bandje aan eiken ring genoeg, om de
fchede van het inllruraent vast te houden.

[Men begrijpt iigtelijk ,dat dit in(trument als ook
alle de zodanigen , welke met eene buis voorzien zijn , nlec

kunnen te pas komen, in geval er vreemde lichaamen in de
lugtpijp gevallen waren. Maar in zodanig een geval moet
men , na alvorens de huid naar de lengte doorgefneden te

hebben , de lugtpijp mee eèn incifiemesje openen , zo-
danig ea ter plaatfe al» bet ingevallen lichaam verëifchen
2al.]
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men, datmen de aanmerklijkste wonden der lugt-

„ pijp geneezen heeft. ” («4)
In eene tweede verhandeling , waar in Louis

van de RrotCiede en van de vreemde lichaamen

in de liigtpijp fpreekt, verhaalt hij eene gewigti*

ge waarneeming van eene drooge Turkfcheboon,

welke in de lugtpijp van een meisje van zeven

jaaren gekomen was. Onaangezien de fterkstc

gronden, die hij bijbragt, om te bewijzen, dat

de tegenwoordigheid van het vreemde lichaam

,

dat in de lugtpijp gekomen
_

was , de eenige oor-

zaak van alle de toevallen was, en dat het volftrekt

noodzaaklijk was, de operatie te doen; kon hij

egter de overige geneesheeren van hunj tegenge-

Ileid gevoelen niet afbrengen en het kind ftierf

den derden dag. Bij de opening van het lijk za-

gen de ouders, welken het nu berouwde, dat hun

kind door deze operatie had kunnen gered wor-

den; want door eene kleine opening ,
welke men

jn de lugtpijp gemaakt had ,
haalde men er de

boon zeer ras met een klein tangje uit.

„ Men behoeft flegts weinig beleezen te zijn ,

”

vervolgt LOUIS, „ om in dergelijke gevallen ver-

„ fcheiden hagtoffers van hetverichil indegevoe-

,, lens en van het verwaarloozen der gewigtigfte

„ voorfchriften in de kunst te vinden.
”

Na dat hij van het vrugtloos gebruik en van het

gevaar ,
welke de braakmiddelen , niesmiddelen

en borstmiddelen veroorzaaken ,
gelproken heeft,

(«4) [Men zidhier van, onder anderen , menigvuldige

voorbeelden in de zo even genoemde verhandeling vaa

den heer uevin, aan koninglijke ahademie der Heelkomi

medegedeeld.]
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verhaalt hij bladz. 540, behalven veele anderen^

ook eene waarneeming van den heer verdier*^

welke veel overeenkomst heeft met de voorver-

haalde.

„ Een meisje van zes jaaren met eenige andere

3, kinderen Ipeelende , wierp een van dezelve haar

eene boon in den mond , welke ongelukkiglijk

^ in de lugtpijp viel.
’* De heer verdier ftel-

de de operatie als het eenige hulpmiddel voor j

doch een ander Heelmeester en een Geneesheer

waren er tegen. Het kind leefde flegts nog drie

uuren , en was in de laatste oogenblikken van

zijn leven van zijne zinnen beroofd en had zwaa-

re (luiptrekkingen. Na den dood maakte de

heer verdier eene opening in de lugtpijp en

haalde er met weinig moeite de boon uit (04).

(04) [Er zijfimeêr dergelijke voorbeelden bekend, Wiir

I.IS verhaalt onder anderen, in zijne PbüT» tiot, Purt. It,

Stéi. 1. cap. 3., dat hij bij een kind, het welkeen beent-

<ie in de lugtpijp had ingeflikt, en zelfs de plaats der vast-

‘ zitting met zijne hand aanwees, de operatie der ftrotfnede

voorftelde : docb waar tegen zig de tegenswoordig zijnde

Genees- en Heelkundigen verzetten. Het kind flierf kort

daarna aan eene verdikking, na welke willis in het bijzijn

der Genees- en Heelmeesters de operatie deed , en haalde

zeer gemaklijk een langwerpig en hoekig beentje uit

deszelfs lugtpijp.

Dan men vind oök gelukkige uitkomsten door het bij tijd*

4n ’t werk dellen dezer operatie in foortgelijke gevallen

door de heerenvERDUC,RAU, heister en meer andereri me-

degedeeld. Wenfchelijk ware bet , dat eene meerdere dout-

moedigheid den oefenenden Heelnieesier in deze en derge-

lijke min gevaarlijke operatien , tot redding, van zodahigtf

ongelukkigen ,,
bezielde. Het gevaar der operatie is

waarlijk te gering, om den lijder doorbet verzuim derzeK

ve aan eenen fchljnbaaren dood bloot te dellen.}
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2edert dat ik de inftriimenten van den heer

BAUCHOT ken, onderrigt ik de jonge Heelmees-

ters in mijne lesfen van de wijze om deze operatie

te doen , en geef, even als louis , aan de incifie

over langs den voorrang boven die, welke men

tusfchen de beide kraakbeenige ringen maakt

Te dien einde beveel ik mijne leerlingen het

leezen der verhandelingen van Louis zeer aan. >

In een ontfteekingagtig keelgezwel [cy/^a/^c^e]

moet men ,
zonder zig lang op te houden met

herhaalde en fterke aderlaatingen
, pappen en gor-

gelwaters, welken gemeenlijk zonder eenig goed

gevolg gebruikt worden , aanftonds tot de opera-

tie befluiten ,
zo als louis die voorftelt , zonder

welke men den lijder niet kan redden. Het ge-

volg der operatie , welke Dr. Vidal deed, is een

nieuw bewijs ,
dat deze operatie in het geheel

niet gevaarlijk en het eenige middel in een ont-

fleekingagtig keelgezwel is, om den lijder van den

Cm) C
Wanneer men deze operatie verrigt , in gevalle

va^ene Welonüeeking ,
van eenen drenkeling of in den flok-

darm opgehoude deelen,als dan zal, onzes bedunkens, de

dwarfche opening tusfchen den tweden en derden kraakbeeni-

genring of iets lager, na gelang der omftandigheden , ge-

noeg zijn. Doch zo er vreemde lichaamen in de lugtpijp

mogten geraakt zijn, dan zal de eenvoudige dwarfche ope-

ning tot geene genoegzame ruimte verftrekken, maar men

zal verpligt zi}n ,
twee , drie of meer ringen in de lengte van

den hals te doorfnijden. Zie ook L. heister, onderw,

der Heelkunde 2. jD. hladz. 831. platner ,
Handl. tot dc

Cbir. i.D.bL 57^- ^ anderen.

Wanneer een of ander lichaam eene zekere zitplaats voor

het oog en gevoel aamoont ,
zo is het natuurlijk de

plaat*, waar op detloorfnijding moet gedaan worden.}



KORTE BESCHOUWING DËtf

dood te redden. Ik zal dezelve te dien einde

verhaalen.

„ Den 15. Oélobei- 1771 ,
” zegt de heer vi-

DAL, (*) „ werd ik op ilraat aangeiproken om
,, in een klein huis te komen bij eeri meilsch,diê

j, eene zeer kwaade keel had en in gevaar was van

5, te Hikken. Het was een mensch van omtrent

,, 25. of 30. jaaren , van een flerke gefteldlieid

5, en hij lag reeds zedert vijf of zés uiiren in den

j,
toefland, waar in ik hem vond.

„ Hij zeide mij met eeneheelche en afgebroo-

„ ken Hem, dat hij eene zeer kwaade keel had

5, en wees mij de plaats met den vinger. Ik kon

„ noch buiten aan den hals, noch agter in den

,, mond geen aanmerklijk gezwel ontdekken.

„ Ik befloot de operatie te doen, liet den lij-

der met het aangezigt naar het licht gaan zit-

ten , het hoofd regt op houden , doch een wei-

nig te rug gebogen en van agteren onderdeund,

j,
zonder hetzelve ter regter of ter linker zijde

5,
te buigen. Wijl ik op dergelijk geval niet ver-

dagt was geweest , en dus de gewoone inftru*

,,
menten niet bij mij had , vatte ik de huid en

,,
hield de lugtpijp tuslchen mijne twee vingers

„ vast , maakte met een regt inciliemes eene in-

,,
cifie over langs in de huid aan den voorhals

5,
onder het ftrotten hoofd , welke ik tot aan den

,,
bovenrand van het borstbeen verlengde, ook
fneed ik het vet door tot dat ik aan de plaats

,,
kwam ,

daar de borstlpieren zig met elkander

5,
vereenigen , en welken ik ophaare middenfteen

^ onderste deelen van elkander fcheidde. Ik ont-

blOCH

jfffurnal de Medecine , OSigbre 177a. 258.
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blootte de lugtpijp en opende ze inde dwarste tus*

,, fchen het derde en vierde kraakbeen. Voor dat

3, ik de borstbeenlpieren van elkander fperde ,

„ droogde ik de wond uit en liet het bloed uit de

,, vaten , welken bij de incifie der wond doorge»

j, fneden waren , eenigen tijd uitloopen.
”

„ Wijl ik gebrek aan al de nodige inftrumen-

„ ten en gereedfchappen had, moest ik op nood-'

5, middelen bedagt zijn. Ik lei dus tusfchen de bei-

5, de kraakbeenige ringen eenepiat gedrukte fchagC

53 van eene pen, zo dat het einde der Ichagtmaar

,, een weinig in de lugtpijp uitftak
, en dit ver-

5, rigtte ik door middel van eene naald , welke ik

,, dwars door de fchagt had gedoken; doch om
5^ de naald en de fchagt wond ik eenige reizen

eenen draad -om beiden te verzekeren. Aan de
einden van deze draaden maakte ik naderhand
aan elke zijde een duk lint vast^ het welk ik

eens boven over de fchagt en eens onder de-

zelve door haalde; op deze wijze werden de
compresfen , welken ik op elke zijde tusfchen

de naald en' de wond aanlei
, gelijk ook de

Ichagt zelve , vadgemaakt. De lijder moest het

hoofd regt houden en in het bed blijven, ook
liet ik hem in den tijd van drie uuren tweemaal
rijklijk ader, en zag gedurende zes uuren, dat

ik bij hem bleef, alle toevallen van verdikking
verdwijnen en zijn leven in veiligheid ge-

deld.
”

Het bloed was dik; ik liet den lijder der-

5?

?>

if

3 ?

33

33

33

53

35

33

33

3>

55

53

33

33

halven eenen drank van wilde fuikerwortelen ^

hondsbloemenkruid en eenige andere wortelen

en vleefchnat met een weinig boter en zuring

gebruiken. Den volgenden morgen nam ik er

R
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de fchajfft uit, lei er eene gegaate plaaster op

„ en bedekte de wond met eene kleine coraprcs,

welke ik in een afkookzel van gerst: en honig

„ gedoopt had, waar bij ik nog een weinig wijn

5, deed. Nïi' verloop van vier dagen kwam de

5, lijder mij 'bezoeken en de wond flöot 'zig zeer

„ wél; ook bezorgde ik hem eene plaats in het

5,
gasthuis, ten einde de nodige afdrijvingsmidf

3, delen te kunnen gebruiken en zig Volkomen te

„ laaten geneezen.

Hierop fpreekt hij nog van 'twee' mansperfoO''

nen, van dewelken'de eene binnen zesendertig,

en de andere binnen vier en twintig of dertig uu-

ren aan eene dergelijke keelkwaal verflikte ,
en van

een vrouwsperfoon , welk binnen even -zo ve*I

t-ijds omkwam ,
fchoon men het aderlaaten ver-

fcheiden maaien herhaald en de beste hulpmidde-

len gebruikt had. Hij verklaart verder de oor-»

zaaken ,
waarom het aderlaaten in dringende ge-

vallen, die den lijder met den dood dreigen ,
wan-

neer men niet ten eersten de operatie onderneemt,

van zulk een gering gevolg is; hij toont aan, dat-

het bloed ,
het welk gedurende de operatie uit-

vloeit, in het geheel met geen gevaar verzeld is,

dat het veeleer de ontfloken en opgevulde deeleii

van derzel^erverftopping bevrijd; „dat het ader-

laaten na de operatie, terwijl het de menigte
’ des bloeds vermindert ook de kragt vermiii-

”
dert ,

waar mede het op het ontfloken deel
” werkt. Ook merkt hij aan , dat, wanneer er

na dé operatie hieine huiveringen komen, ne-
” vens flerk zweeten , dezelven onvoordeelig-

zijn, dat" dé 1i|der als dan met minder moeite-

’Ckan flikken ën fpreeken, dat de pijn zeer ver-
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j,
mindeft, dat' op het einde van dit llerk zweer

3, ten het lichaam in eene uitteering vervalt ,
de

pols fchielijk en ongeregeld word en allengs

„ verdwijnt. De ijlhoofdigheid komt er bij eii

j) de lijder llerft binnen korten tijd O74).
‘

GD [Het verbaad na dezeloperatie isj onderfcheiden ,

nS de verrchillendheid van het geval tot welke _de operatie

yerrigt word. Bij voorbeeld: wanneer dezelve 'gedaan isj

om licbaameri uk de 1'ugtpijp weg re lieémèni en men biet

fn gedaagd is, Zoi'is^ niet anders dair dért hegcplaascer, eene

fcagtè wiek waar ioVer-i eene andere plaaster, corppres en

hakband aangelegd word tot de geneezing-,n,o4ig--,.jPian i,n

andere gevallen, en wel in de zulken bij welkep men'ver-

piigt is , .het pijpje tot doorlaating van den adem te'^ebnrilteni

inoet mén, na dat' aivb'orens het püjpjé ,-‘doèéb:lnden of

draèden dm déh hils, op deSzelfs plaati wpj werzeJwetdl is»

over het overgefchoóten gedeelte der ,woud- eejiigef reeg-

jes plaaster, of,een. met één gat, w.aaq-.dopr het pijpje lut-

^mt, leggen, hiér over een compres.; welke' den gehéèléfl

omtrek van deü hiils béflaat, insgeli]kg''’niet een gattotdoor»

iaating van bet pijpje voorzien, en ovër wellis--'faaiste een

floers offijn gaas;, ret beleuing, van het. in.derJohg inade-

men van linnen vézelenyiafeAen enz.- welke epnen, gevaar-

lijken hoest zouden veroorzaaken, aangelegd
^

word. W.aiïS

neer de lijder zo ver herfleld is ,
dat liet pijpje Jtan 'wegi

gertomen worden, als dan verbind nién eenvÓTjdig ,-rae£

een hegtplaaster, drooge wiek ,'compres:'eü.halsbajitl.’-] ,

^ jV

^.TWINTIGSTE PIOOEDSTÜK.

Vun de opeMtie der 'flagddergetv)ellen,^

\j .
• ..^4';!

•V wij deze Operatie befcÜrijvqn 5 moe-

ten wij nog een woord zeggen van de verfchih

R a
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lende foorten van flagadergezwellen , ten einde

de gevallen , in dewelken men de operatie moet

onderneemen ,
behoorlijk te kunnen onderfchei-

den van die, waarin men ze moet nalaaten.

De meeste fchrijvers (lellen twee foorten van

flagadergezvvellen , eene waare en eene valfche.

Door een zvaar flagadergezwel verftaan zij een

gezwel van een gedeelte der flagader, het welk

door de verwijding van dezelve ontllaat en ge-

vormd word , en een valscb flagadergezwel noe-

men zij de (cheiding der zelfftandigheid van eene

flagader door middel van een fnijdend inftru-

ment (*).

„ Wanneer nu door eene der gemelde oorzaa-

ken, ” zegt arnaud (**), „ eenige plaatzen

5, en deelen eener flagader zwakker zijn , dan de

5, anderen, begrijpt men ligtlijk, hoe door het

„ zamentrekken van het hart de zwakke punten

,, van deze flagader voor de invloeijing van het

„ bloed zo zullen wijken, dat zij zig uitzetten

„ en de uitzetting allengs door de aanhoudende

„ beweeging der vogten tegen de wanden der

„ flagader , welken reeds verzwakt en verflapt

5, zijn , moet toeneemen , gelijk littre

5,
dit reeds zeer wél verklaard heeft. ” En hier

door word een gezwel gevormd , aan het welk men

(•) De heer hofraad Richter onderfcheid de verfchiL

lende foorten van flagadergezwellen veel nauwkeuriger.

Zie zijne Anfang%grunde der f'Fmdarzneykunst. I, Band,

Gott. 1782. 8®. S. 317. en Prof. Platners Suppl inJ.Z,

Platneri Inflit. Cbirurgia p. 82, L.

(•) Memoirei de Chirurgie. Londresp, 182.

Memoires de FJcad.jRoy, des Sciences , atmée

1707*
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eene klopping gewaar word, even als aan eene

flagader. Dit zijn dus de kentekens en de wij-

ze , hoe een waar flagadergezwel gevormd word

( ^4 )•

De overledene foubert , die deze ftof gron-

dig behandeld heeft (*), onderfcheid twee Poor-

ten van valfche flagadergezwellen , welken voor-

naamlijk aan den arm bij gelegenheid van eene

aderlaating kunnen ontdaan ,
namelijk een oor-

fpTonklijk en een ,
dat eerst naderhand ont-

ftaat.

„ Het oorfpronklijke is dat, wanneer oogen-

„ bJiklijk na het aderlaaten veel bloed langs de

„ vaten van den arm in het celleweefzel dort ,

„ het welk zig zomwijlen van de opening der

ff4) [ De Slagadergezwellen hebben onderfcheide oor-

zaaken ,• doch zijn meest al een gdVolgvan eene voorgaan-

de belediging of kwetzing dezer deelen zelve. Het zij door

wonden, kneuzingen, verzweeringen : als mede wanneer

deze deelen door persfen , hoesten , braaken , lachen ,

fchreeuwen of wat in (laat zij het bloed een meer dan ge-

woon geweld op een of ander deel eener zwakke of voor-

gaande beledigde flagader te raaaken, waar door een ofmeet

derzelver rokken hunne veerkragt verliezen , en voor hec

telkens aanbonzende bloed wijken lioeten. Meu zie , on-

der anderen, hierover de waarnemingen van littre, van

LEEUWEN ,
COWPERS ,

LANCISIUS , VAN SWIETEN Cn veele

anderen. Dan dit foort van flaga^ergezwel word

ook gebooren door eene kwetzing der buitenste vliezen

of rokken der flagader, wijl hier uit natuurlijk volgt, dac

het inwendige bekleedzel derzelve de geduurig aanper-

zende fchokken des bloeds niet wederflaan kan , maar ge-

volglijk daar door uitzetten en door de vaneentrekkende

opening der anderen dringen moet. ]

() Memoirei de l'Acad, rojal. de Chir, 4®. T. II. p,

535 - ^
R 3

•
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„ flagader .af tot bóvea onder de.okzel uitbfeid

„ en eene fpoedige hulp vereischt..

. „ Het naderhand ontftaane is dat , het welk

5,
eerst eenige dagen na het aderlaaten ontilaat

,

5^
dewijl, wanneer de flagader, toen zij gekwetst

3, wierdji behoorlijk gedrukt, doch naderhand de

5, drukking niet lang genoeg aangehouden of d^

5, behoorlijke zorg niet aangewend wierd ,
om

„ deze drukking te onderhouden, het ftukgeron-

3, nen bloed, datzigin de wond der flagader ge-

3, vormd had, er uit gaat, het bloed zig in het

3, bekleedzel, dat de vaten omwikkelt, uilftort

*5, en de aponeurofis der tweehoofdige fpier en de

3, nabuurige deelen om hoog ligt.

Deze foort van flagadergezwel vormt een klein

rond gezwel, het welk hoe langer hoe grooter

word ,
zonder ,dac de koleur der huid verandert

;

men voelt een kloppen, het welk naar de klop*-

ping van eene flagader gelijke , en ais men het

met den vinger ' drukt , verdwijnt dit fchier ge»

teel.

. Ik beveel de jonge Heelmeesters , die van de

wijze I, op welke dat flagadergezwel ontflaat, on-

derrigt begeeren te wezen , voornaamlijk de ver-

handeling van FouBERT te leezen.

De beroemde Dr. hunter leert ons nog eene

andere foort yan flagadergezwel kennen , welke

Dr. GEORGE CLEGHORN , hooglecraar der ont-

leedkunde te Dublin, de aderfpat met een flag-

adergezwel gepaard ( varice a7ieurismale ) noemt.

Deze foort van flagadergezwel
,

waar van nog

geen fchrijver voor Dr. hunter gefproken heeft,

kan bij het aderlaaten ontftaan -even als het val-

fche naderhand ontflaane flagadergezwel, Paar-
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het van zulk een wezenlijk gewigt is, dit llagader

gezwel niet met de andere te vervvisfclen ,
zal ik

ten dienste der jonge Heelmeesters een uittrekzel

geeven uit de waarneemingen ,
welken D'. iiun-

TER over de voornaame kentekens van dit flaga-

der gezwel bekend gemaakt heeft ,
en welken ar-

-NAUD vertaald en in zijne verhandelingen bl. 220.

•geplaatst heeft (*). -
.

'

Wanneer men het lancet inftoot , om bij voor-

beeld de leverader [ vena bafdica 3 te openen , en

Üat de flagader on middellijk onder de ader ligt ,

kan het lancet de ader ten deele doorfteeken en

door de aponeurofis zelve in de flagader komen ,

-die onder deze aponeurofis heen fchiet. In dit ge-

val maakt het lancet twee openingen in de ader ,

ééne voor, en ééne agter, eene derde in de apo-

neurofis en de vierde in de flagader. Als nu de-

ze vier openingen in dezelfde flrekking zijn en

dat deze flrekking ook op de opening der huid

treft, zal het flagaderbloed in het aderlaaten met

het aderlijkebloed uitvloeijen; men zal dit ont-

dekken aan het geweld ,
waarmede het bloed

fpringt. Door een behoorlijk aangelegd verband

kan inen de lippen der geopende huid, gelijk ook

die der ader,zamen kleeven.

Wanneer de openingen door de eene of ande-

re oorzaak in geen parallele ftrekking zijn ,
kan

het flagaderbloed niet in de terugvoerende ader

overgaan ,
het fliiipt dus onder de aponeu'rofis

en zet zig in het beklecdzel , dat de vaten influit,

(•) Het oorfprongHjke (laat in M^dkal Inquiries and

Obfervatiom bij a Society of Phyficianu Lond. P, /. iV®.

xxn. L.

R 4
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en in het celicweefzel, en dit uitgeftort bloed is

een kenteken voor het oorfpronglijke ofnader-
liand onftaane valiche flagadergezwel.

Schoon de lippen der buitenste opening van de
terugvoerende ader en het lidteken der huid zig
vast vereenigd hebben , het welk door het wél
^anleggen van het verband bewerkt word , blij-

ven nogthans de agterste opening van de terug-
voerende ader, gelijk ook die der aponeurofis en
der llagader

, welke haare parallele Itrekking be-
Jiouden hebben

, open en liggen onbeweeglijk over
elkander. Het flagaderbloed , het welk nu door
de opening der flagader

, welke op de agterste
«pening der terugvoerende ader treft, ontfnapt

,

vloeit fchielijk in de terugvoerende ader, en hier
mengt het zig met het bloed der terugvoerende
ader en gaat naar de holle ader en naar het hart.

Deze toevallige anastomofis duurt gemeenlijk zo
]ang men leeft.

De Root van het üagadeibloed
, het welk zeer

fnel in het kanaal der tcrugvoerende ader over-
gaat, flaat tegen den buitenwand van dezelve aan
en zet dien allengs uit. Er komt derhalven bo-
ven de terugvoerende ader eene kleine verheven-
heid , een klein gezwel

, het welk volgens de ge-
daante naar eene aderfpat gelijkt. Dit gezwel ver-
groot zig zomwijlen in de hoogte langs de terug-
voerende ader, welke alsdan even als eene ader-
fpat opzwelt. Op het middenpunt van dit klein
gezwel, voornaamlijk ter plaatze, daar het lid-

teken der aderlaating overgebleven is, word men
eene trillende klopping gewaar , welke door de
ftooten van het bloed veroorzaakt word, die de
(erugvoerepde ader van de llagader ontvangt doo^

I
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middel van haare anaftomofis. Ook hoort men
een geruisch

, even als of men met geweld lugt
door eene ledige pijp perste

,
of even als het ge-

fluit der lugt , die met geweld door een klein gat
dringt. Ook belpeurt men eene trillende bewee-
ging van eenen geheel bijzonderen aart ter plaat-

ze, daar de fteek gekomen is (*). Dit geruisch
word bij elke klopping der flagader waargenomen
en is voor den lijderzomerkbaar,dac het hem in

den flaap hindert , wanneer hij den arm te digt bij het

hoofd brengt : zomtijds kan men dit geruisch ver-

gelijken met dat van eenen werptol, diefiiellijk in

de rondte draait. Het gezwel verdwijnt , wan-
neer men den voorarm om hoog ligt , en zo als

men hem weêrlaat zakken, of als hij hangt, komt
het weêr op en men bemerkt de klopping zeer dui-

delijk; deze houd geheel op, als men een com-
pres op het gezwel legt , of wanneer men de
plaats, daar de fleek gefchied is, met den vinger
zamendrukt : als men het gezwel zamendrukt ,

houd ook het fluitend geruisch op, en komt aan-

ftonds weêr, zo als men ophoud met drukken.
Als men de armflagader boven den fteek zamen-
drukf, zonder de leverader zamen te drukken,
verdwijnt het gezwel, zinkt neder en ontledigt

zig : maar zo dra men ophoud met drukken ,

word het gezwel weêr gevuld, verheft zig en ver-

toont zig even als te voren. Ik heb zulk een flag-

adergezwel gezien
,

bij het welk ik veele toeval-

len heb waargenomen , zo als hunter die be-

fchrijft,

(D Dit fluitend geruifch is een der voornaamste kente-

kens van deze foort van flagadergezwelleOf L,

R 5
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Deze zijn dus de toevallen, die volgens mun-
ter dit flagadergezwel, het welk men met een

valsch en naderhand ontftaane zou kunnen ver-

wisfelen, doen kennen.

,, De drukking , welke, men door een’ band

aanbrengt ”, zegt arnaud ,
op bl. 187. en

volg. ter aangehaalde plaats, „ kan enkel in een

,,
waar flagadergezwel den voordgang van het on-

„ gemak een weinig tegengaan , doch het zelve

„ niet wegneenien. Men is niet in ftaat, om op

,,
eenigerhande wijze het vergrooten van een flag-

„ adergezwel tegen te gaan, uitgezonderd in ge-

5, vallen, daar zij door eene uitwendige- oorzaak

„ zijn ontflaan, en als dan moet de band ook van

5, het begin af aangelegd worden. .
Indien onder

3, het gezwel een plat been mogt wezen , zou de

5,
geneezing misfehien beter flagen , wijl dit tot

„ een fteunpunt zou kunnen dienen, het welkte-

„ gen over het punt zou ftaan van den band, die

3, zamendrukt , doch dit zeldzaam geval kan

.5, fchier alleen bij de flaapllagader plaats vin-

3, den. tl, :

„ Men vind de waare flagadergezwellen altijd

„ in de hoofdtakken ; die der leden loopen langs

„ de cijlindervormige beenderen af, welken geen

,, vlakte gedoogen , om de gewenfchte zamen-

,,
drukking aan te wenden. Maar de flagader-

„ gezwellen der inwendige deelèn kunnen op gee-

„ nerhande wijze gedrukt worden.

. „ Men kan zigderhalven nooit vleijen een waar

„ flagadergezwel door de drukking te geneezen ,

„ want dit middel zet het gezwel nog meer uit,

„ wijl het zelve in breedte toeneemt, naar maate

„ het in hoogte afneemt.
’’
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Uit deze waarneemingen volgt nu, dat een waar

flagadergezwel ongeneeslijk is, ten minsten, wan-

neer het niet eerst even ontflaan , klein is en op

•een plat been ligt, zo dat de band.d.e.gewensclt-

<e werking kan doen , of wanneer h€t^ in eenen

tak van den hoofdflam eener flagadqr is , welke

zig in eenig lid verdeelt. Inliet laatste gevalkan

men de operatie doen en er eenig goed gevolg

van verwagten.

Bij het oorfprpnglijk valsch flagadergezwel,

wanneer de opening in eenen hoofdflam der llaga-

der is , welke het bloed naar een geheel deel

voert ,
gelijk boven de verdeeling.der armflagader

,

moet men zig wél in agt neeriien, eene-gndeN

fchepping te maaken , het welk het verfterven

van den voorarm zon kunnen veroorzaaken en

den Heelmeester in de noodzaaklijkheid brengen,

om het lid af te zetten twijfel

is, of de armflagader of een tak van dezelve open

(h) [Wanneer de drukking door verbanden en werktui-

gen vrugteloos is, is het egter in die geval beter, alvoo-

rens men tot de afzetting overgaat , eerst de onderfchep-

ping en afbinding te beproeven. De ondervinding levert

genoegzame blijken op, dat de onderfchepping , fchoon

boven de verdeeling der armflagader, npgthansvan goeden

uitdag geweest is. En de ontleedkunde bevestigt, dat de

ftam der armflagader verfcheide zijtakjes heeft
,
^^welke zig,

wanneer in de ftam de doorloop van het,bloéd belet is ,

verwijden kunnen en met de beneden takken dezer flaga-

der inraonden; waar doorzoms langzamerhand de omloop

in dit deel hernieuwd word. 'Zo wanneer egter dit

niet mogt gebeuren ,
en men zag, dat het deel onder de bii>

ding tot verderving over ging, dan is het nog altoos tijd

de operatie te onderneemen. Iets tog, waar toe wij nim-

mer dan iu de uiterste noodzaaklijkheid mogen toetre-

den. ]
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is, moet men gelijk foubert (*) den duim vast

tegen de wond drukken , ten einde het geronnen
bloed , dat zig tusfchen de opening van de flaga-

der en de huiH zet, te verwijderen, en in de hol-

te, die men hier door maakt, moet men het pop-
je} van den band leggen , zo als foubert het be-

fchrijft, of den band met de verhevenheid, waar
van ARNAUD ter aangehaalde plaats 218., op de
vijfde plaat , eene afbeelding geeft.

Door middel der drukking
, welke men door

den eenen of den anderen band maakt , word het

geronnen bloed ten deele in de opening der flaga-

der gedreven , kleeft zamen en vereenigt zig door
de flijmige lijmpha, welke door de drukking uit-

geperst word , met de randen der wond
, die in

de flagader gemaakt is. Dit (luk geronnen bloed
word hier door den band vastgehouden , word
fteeds vaster en fterker en vergroeit met deilaga-

der en de nabuurige deeJen zdven , ais bij voor-
beeld met het celleweefzel, dat ze omringt, met
de aponeurofis e. z. v.

Volgens de waarneemingen van foubert en
die der beroemdfie Heelmeesters moet men, wan-
neer men verzekerd is, dat in een oorfpronglijk

valsch flagadergezwel de opening in eenen der
verdeelde takken is, altijd met de drukking be-

ginnen, welke in alle gevallen boven de operatie

te verkiezen is (**).

Memoires de taead. ro‘^. de Chirurgie. Tom. p,

535 *

(.*•) De hoogleeraar L E B E R te Weenen bewerkt de-
ze drukking door een ftuk kurk ; maar Plenck en ar-
NAUD door bijzonder daar toe uitgevonden werktuigen. De
beer Richter heeft het werktuig van Plewck , op P). IV,
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De waarneeming, welke bourienne (*) ver-

haalt van een oorlpronglijk valfch flagadergezwel

der elleboogsflagader, welke door den fteek van
eene bajonet geopend was en door de drukking

geneezen werd, is een nieuw bewijs, dat men dit

boven de onderfcbepping in de meeste gevallen

moet verkiezen en dat men tot dezelve niet eer-

der zijne toevlugt moet neemen , dan wanneer

men de drukking reeds beproefd heeft.

Het valfche naderhand ontflaane flagadergezwel

moet op dezelfde wijze behandeld worden.

Arnaud verhaalt (**) eene waarneeming van

een valsch naderhand ontftaan flagadergezwel

,

het welk in het midden van de dijeflagader was.

Hij genas hetzelve door de drukking, fchoonde

bekwaamste Heelmeester, welken met hem daar

over raadpleegden , voorftelden , het been af te

zetten.

„ Het was reeds agttien maanden geleden , dat

,, de flagader door eenen fleek met eenen degen

55
geopend was. Het gezwel, het welk eijrond

„ was en langs de middenste en binnenste deelen

„ van het been lag , was twee duim dik , drie

{jg. 7. ,
in zijne Anfangigr. der PFundartz. laaten afbeel-

den, en van het intirument van arnaud vind men eene af-

beelding in E. Platner Suppl. Tab. I. & II. In Frankrijk heeft

men zig onlangs van een inftrument bediend, waaraan men
den naam van tourniquet èl lame d'ader gaf.' De heer

THEDEN bedient zig van de bewinding en fielt die boven

de gewoone drukking. L. [Zie ook eenige werktuigen

hier toe afgeheeld , bij L. heister , Heelkundige onderwij»

zingen^ PI. VII. fig. 8. en 9. en J. Z. Platner, Hand-
leidinge tot de Chirurgie^ PI. 1. fig. 10.]

() Journal de Médedne
, Juillet \?7Z>P‘ 8ö.

Memoireide chirurgie

^

4 JLondrei.p, 193,
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^ duim lang en 'even zo breed. De dije was we-

„ gens de dmkking der linnen zwagtels
,
waar

„ van men z^g 'bediend had, om het gezwel za-

men te houden, zeer uitgeteerd : het been eg*

,, ter was zeer 'dik, zwaar , verftijfd en Ichier

5, zond^ eenige beweeging./*
' '

Om dit flagadetgezwel te geneezen , moet men

naar dé regelen der kunst ,
gelijk deze groote

Heelmeester zegt ,
hetzelve zo behandelen, dat

men het vloeibaare bloed ,
het welk in den zak uit-

geftort i^‘, in de flagader tragt te brengen ,
het

met den vinger omvat en een’ bekwaamen band

aanlegt ,
welks grootte geëvenredigd is aan den

omtrek van het gezwel en het lid', waar aan het

zelve is, en aan welken band ëén verheven dötje

moet zijn , het welk geftadig de plaats van den

vinger kan bekleeden en zeer zagt drukken ,
ge*

lijk ter aangehaalde plaats
, ^^1218. fig. 5., een

dergelijke
‘ afgebeeld en befchreven is (*). De

wijze, om het vloeibaare bloed, uit den zak van

liet gezwel in dë flagader te brengen is moeilij-

ker te befchrijven ,
dan het zelve uittevoeren.

„ Gefteld, (zegt arnaud /j.' 195.) men wil-

de dooreene kleine opening het water, dat in

” eene blaas -befloten is , doen uitvloeljen , zo zou

5,
men haare wanden met de hancjen tragten te

zamen te brengen ; op dezelfde wijze moet rnen,

'j, om de vloeibaare ftof, welke in den verwijden

zak van eerie flagader uirgéflort is , te rug te

„ brengen, het bloed met den ymger naar het

5,
middenpunt vaii het gezwel bij elkander ver^

„ zamelen: men voelt, hoe -bet. terug gaat , of.^

• v ; . :
•

(*) Zie de voorgaande aantekening, bl. 268. (**) L,
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„ om mij gevoegHjker uit te drukken , men 'be*

fpeurt, dat men dit gezwel' 'gemaklijk kleiner

^ kan maaken, zo dat het uitzetten "dér flagader

zig tegen ons 'niét fchijnt te. verzetten. Zodra

3,
men het vloeibaare bloed in de flagader gebragt

,j
heeft ,

zb kan men’ het gjemaklijk met den vin-

,
ger bedwingen en in plaats van ‘de.n'zelven zig

van het dotje, van eenen band bedienen.
” ‘De

beroemde petit is volgens arïAud de eerste,

die dit op deze wijzé leerde verrigten. '

^

'

" „ Het dotje , het welk men er in plaats van

den vinger ö^legtf drukt, gelijk arnaud het
” verklaart het gedeelte van het geronnen bloed ,*

het welk zig in de opening'der wond van de
” flagader bevind', zo dat het er

,

intrekt en haare

” gedaante aapheemt : het kleeft ‘ihet do lippen

,l der wond zameh en vergroeit 'er zb''rnede j' dat

het er ‘niét weéit-’iiitwijken kan.' .. ..
'

De riemen ' vau'^" dezen band vórmeh doör'

„.middel der^trapswijZe kleine compresfen , dio
” wél gefchrkt eh gelegd moeten worden, twee
’’

bruggen, nené aan élke zijde j^an het beledigd

r deel, het \velk'n'oodzaaklijk Is; op darmen den
’’

ö'mloop def vogtipn ’^n de beweeging der fpie--

’’
ren niet hindere, en wel zolang, tot dat de

’’ gematigde drukking op het geronnen bloed het

zelve in dé opening der gekwetste flagader in-

drukt zondet egter haare opening geheel te

vcriloppen. Deze op die wijze behoorlijk aan-

ij gebragte drukking verligt niet alleen de
’
toevallen des. lijders, van denwelken in dit

II
verhaal gefproken word , maar bevordert dok

”
fpoedig de geneezing , welke men naaüwlijks

’’

had kunnen hoopen. Deze lijder' had agttien
” L'j
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„ maanden in het bed gelegen, en ging deneers-

5, ten dag , dat men hem den band had aange-

„ legd, door het vertrek en den derden dag zou
5, hij hebben kunnen uirgaan Het been

5, kreeg binnen drie dagen zijne vorige gedaante

„ weer, en weinige dagen daarna begon de dije

„ weer behoorlijk toe te neemen. De lijder was

„ binnen drie weeken wcêr volkomen herfteld ,

„ fchoon hij g^uurende dien tijd veel op de been

5, was geweest Binnen twee of drie da-

5, gen,” zegtARNAUD, „ droeg ik nergens an-

3, ders zorg voor, dan dat ik de ichroef van den

,, band een weinig toedraaide, naar maate dat de

„ riemen zig verlengden. En de lijder droeg al-

,, leenlijk zorg, dat hij, toen de dije wêer toe*

5, nam, de drukking matigde en defchroefvan

3, tijd tot tijd een weinig losfer maakte.
Deze waarneeming kan tot een voorfchrift die-

nen, hoe men een valsch naderhand on tilaan flag-

adergezwel, her welk zig na eene aderlaatingaan

den arm openbaart, kan geneezen. „ Als de

,, voorarm naar buiten uitgezet is, ” zegt ar-
NAUD, „ zo doen deipieren en peezen, welken

„ de geleding omgeeven, aan de drukking van

„ den zwagtel eenen wederftand , die omtrent

„ overeenkomt met dien van een plat been.
”

Hij brengt een geval bij van een valsch nader-
hand ontllaan flagadergezwel

, het w'elk in den
hoofdtak der armflagader omtrent zo groot alseen
duiveneij was , het welk hij door de drukking
volmaakt wél geneezen had.

Foubert brengt in de aangehaalde verhande-
ling ook een voorbeeld bij van een valsch nader-

hand ontllaan flagadergezwel
, het welk hij enkel

door
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door den band geneezen had. Ik zou ook nog
veele voorbeelden kunnen bijbrengen uit mijne ei-

gen ondervinding.

„ Als hei; gezwel klein is
,
” zegt foubert ,

en eerst onlangs ontdaan , dan genees ik het

i, door eene kunstige drukking
^ maar , als het

3? gezwel reeds oud is en men de drukking wÜ
33 aan brengen , verandert de huid in verzwee^
53 ring 5 de zak kan zig ook openen en de lijder

„ derven
, zonder dat men hem eenige hulp kan

,, toebrengen. De operatie is als danVoldrekt nood-

,, zaaklijk; doch zij is zo dringende niet
, als in

„ een oorlpronglijk valsch flagadergezwel; men kan

33 vvagren tot dat het eenen zekeren omtrek beko-

5, men heeft; want hier door word de operatie

55 zelfs gemaklijker gemaakt

„ Het is niet gemaklijk, ” vervolgt hij, „ te
onderfcheiden, of de hoofddam of één der tak-

55
ken open is ; men kan zulks alleen ontdek^

5, ken door de dagader te onderzoeken, wanneer

5,
men het gezwel opent en het geronnen bloed

5,
wegneemt. Als het gezwel zeer groot is , kan

5, men vermoeden , dat het de hoofddam is en
dan moet men niet aandonds tot de onder-

5, fchepping overgaan ; de lijder kan nog door

5,
eene behoorlijke en zorgvuldig aangebragte

^5
drukking , welker voornaamste deunpunt op

5, de opening der dagader moet gerigt zijn
, ge-

5,
neezen worden ; ik heb daar proeven van : het

5, is mij met gekauwd papier en plukzel ge-

55
lukt : thans , daar men de werking van de

5,
zwam kent

,

zal men te regt dezelve boven
het gekauwd papier en het plukzel verkie-

» zen (*).
”

CD Zie E. Platneri Stippl. p,^2i. L.

s
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Als men derhalven een fluk wélbereide eikefi-

zwam , zo als deze groote Heelmeester het op-

gèeft, op de wond der flagader legt en het doo^

middel van hetkusfentje aan den zwagtel van fou-

BERT of met de verhevenheid van dien van ar-

NAUD vastmaakt, zal het ftuk geronnen bloed

zulk eenert vbrm aanneemen, dat het de wond der

flagader zal Hoppen en fluiten ,
ja zelfs geheel

vereenigen ,
gelijk Wij boven reeds verhaald heb-

ben.

Als de opening der flagader in eenen tak der

verdeelde flagader is en men gelooft, dat de druk-

king niet zal helpen , dan moet men tot de opera-

tie befluiten. Egter moet men zig van dit laats-

te middel niet eerder bedienen, dan na dat

. men reeds de kunstige drukking beproefd heeft

(f/4).

Maar , als men genoodzaakt is , de operatie te

doen 5 raad ik de jonge Heelmeesters ,
dezelve

C</4) Le blanc fcTsijnt , het nnt van de geheele omrjuia-

£ing van het beledigde deel niet gekend te hebben ;

eene bewinding egter ,waar van de heeren theden , van

der haar , TEN HAAFF en mogclijk meer anderen voldoen-

de proeven opleveren. Wij zouden derzelver nut door ei-

ge ondervinding kunnen llaaven, oordeelden wijniet, dac

het getuigenis dezer mannen genoeg was. Wij wijzen den

lezer voornaamlijk naar het aanhangzel van J.
van der

HAAR ,
geplaatst agter de vertaalde verhandeling van Gu-

attani, over de flagadergezwellen» De wijze om de-

ze bewinding te verrigten , zien wij bij D. van Gesscher ,

oefenende Heelkunde , D. i. bladz. 45^* P^* XVI. fig. i.ï

als ook nader bij W. , verhandeling over bet ader*

laaten^enz, bladz. 125. PI. ii. fig. 8. befchreveii en af-

geheeld. 3
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üaar de manier van foubert te doen, zo als hij

dezelve befchrijfi: (*).

„ Als de lijder zig op eenen ftoel van eene bë-

,
kwaame hoogte geplaatst en den helper den

arm gegeeven heeft, óm dien vast te houden 3,

leg ik het tóurnitjuet aan even als bij de afzet-

ting, open de algemeene bekleedzels als naar

gewoonte 5 en als ik het gezwel geopend heb ,

maak ik er Inngs deszelfs geheelen omtrek eene

incifie in , tot dat ik op het vloeibaare bloed

kom ^ even als of ik een ettergezwel opende ,

neem zo veel mogelijk het bloed en de bloed-

laagen weg, en als ik de flagadet ontbloot, en

haare opening gevonden heb, breng ik, als het

een bloofe tak is, de kromme naald
,
welke piin-

tig en aan weêrzijden fnijdend moet zijn , on-

der de flagader dóór en wel zo, dat de naald,

\ terwijl zij ter zijde van het vat, het welk te-

\ gen het binnenste gewrigt van het opperarm-

s, been gerigt is, ingefloten word , met haaren

„ draad nog een gedeelte omvat van de deelen ,

„ die nabij de flagader gelegen zijn, ten einde

„ de onderfcheppingdes te vaster weide (**), Ik

j,
heb opgemerkt, dat men op deze wijze veel

„ zekerer ,
dan op eenige andere de zenuwen

„ vermijd , die men mede zou kunnen onder»

„ fcheppen. Eene onderfchepping eenige lijnen

5, boven de opening der flagader aangelegd, is

(•) de tAcad. &c. II. p. 538. 4®.

() Men moet de onderrehepping egter nooit te flerkza-

men trekken ,
dewijl daaruit gevaarlijke toevallen zouden

kunnen ontdaan ; maar men moet de flagader alleenlijk

7.0 zamen drukken, dat er geen bloed uit dringen kati;É.
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genoegzaam en het is mij gemeenlijk wél gö«

3, lukt ; egter raad ik nog eene tweede onder-

5, fchepping te maaken ; de draaden der onder-

5, fchepping verzekert men op de gewoone wijze

3, van buiten (*).

De wond vul ik op met droog plukzel , het

3, welk ik met langwerpige compresfen en eenen

3, vereenigenden band vereenig,dochik wagtmij

3, wel, dien te fterk toe te trekken , om deudoor-

3, loop der vogten niet te hinderen Ook

„ draag ik behoorlijk zorg, dat de compresfen,

3, die ik aanleg, in warmen wijngeest gedoopt en

3, er dikwijls weêr nieuw opgelegd worden
, om

3, de warmte der deelen te onderhouden. Dit

3, verband moet men agt en veertig uuren na de

3, operatie laaten liggen
, en wagten , tot dat het

3, plukzel afvak , het welk gemeenlijk tien of

„ twaalf dagen na de operatie gebeurt en tot dat

3, de draaden afvallen , het welk een weinig laa-

3, ter volgt.

^ (•) Men moet reeds eenige dagen voor de opératie ee^

jie drukking maaken, ten einde het bloed zig aan eenen
nieuwen omloop gewenne. Twee onderfcheppingen zijn

altijd noodzaalilijk , zomwijlen ook meer. Z\q traité des

Operotions de Chirurgie par ambr. bertrandi traiL dé
titalien par Mr. solier de la romillais. it Paris. 1769.
8'’ L.
() Behalven de aderen moet men ook de watervaten

in agt neeraen. L,

(y^) [Na het verrigten dezer operatie y word gewoon-
lijk de geheele onderarm doof, ongevoelig, koudenbleék;
doch het welk zig alles na verloop van eenigen tijd weêr
langzaam begint te herftellen : niet tegenftaande dat zora-

wijien egter
, gelijk de hoogleeraar monro heeft opge-

jaerkt, de Polsflag vaq de 4rteria weg blijft. Zié
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Daar zijn flagadergezwellen , die allengs tot

eene aanmerklijke grootte aangroeijen , en zulken

heeft men voor ettergezwellen gehouden en geo-

pend. Ik heb de dije aan een lijk van een mans-

perfoon ontleed, aan welker binnenste en mid-

dende deelen een gezwel was, het welk de lijder

agttien maanden lang gehad had. Het was van

tijd tot tijd grooter geworden en had de grootte

van een kinder hoofd. Een anders bekwaam
Heelmeester had het voor een ettergezwel aange^

zien en geopend. De lijder ftierf aan de bloed-

ftorting , die men op geenerleiwijze kon ftelpen,

De voorste helft der opening van de dijeflagader

*\yas drie vinger breed weggevreeten. Ik vond
aan de binnenzijde der dije boven de knie eert

klein lidteken in de huid , van het welk men mij

zeide, dat het van den fteek van eenen degen

was , welken deze foldaat voor omtrent een jaar

bekomen had, waarop dit gezwel was gevolgd
^

het welk zig allengs uitgezet had (^4).

Edettburgfebe proeven^ D. ii.bladz. 147. Doch on-

g'elukkiger is de uitflag, wanneer na verloop van 24. of

30. uuren het deel onder de binding ongevoelig en koud

blijfc; blaaren, vlekken en ftreepen zig op de huidvertoo-

nen : bet welk een en ander eene aannaderende en volkomen

Verfterving van den geheelen arm aanduid. In dittijd-

flip blijft er voor den Heelmeester niets over, zo hij zijn

Lijder behouden wil, dan, alvorens hij deze toevallen toe

êene zekere hoogte laat komen ,
fpoedig tot de afzetting

van den arm , boven de binding, over te gaan. ]

(w4) [ Hoe oipzigtig men zomwijlen is , In het waar-

neemen der kentekenen , kan het nogthans den ervarendften

doen mistasten, en het één voor het ander, vooral in deze

gebreken, doen aanzien. Men zie hier van, onder ande-

ren, eeaige voorbeelden uit riverius, LANCisiuseuRuisca

S 3
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Deze waarneqming nu toont niet alleen het ge-

vaar aan, welk bij het openen zekere gezwel-

len, welker aart men niet nauwkeurig kent, plaats

vind; maar ook, dat groote flagadergezwellen aau

eenen hoofdftam, gelijk hier het' geval was, on-

door PLATNER in zijn' meergemeld wörli , D. I. bladz. 399.

(O bijgebragt; „ Ik beken ,
” zegt zeif; d«ze geleerde

man, inde zo even aangehaalde plaats dat ik op decze

a, wijze eensineen jongen bedroogeij. hén tgcweest, die een

fterk kloppend gezwel hadt aan’t boVefiSte van de borst,

9, ’t welk mij toerchccn een flagaderbreuk te zijn, daar het

,, nogthansjin het vervolg , door de fuppiiratie werdtgene-

„ zen. De dwaaling egter,” vervolgt..hij , is veel gq-

„ vaarlijker, wanneer de Heelmeesters een ^«fwr^iw^voof

„ een ander gezwel aanziep en het zelve openen , hoeda-

,, nige droevige omllandigheden niet dan té idikwils voor-

„ komen. ”

Bij de Ettergezwellen aan de Lies en Okfelen ontmoetep

wij veelmalen eene zodanige flerke klopping, dat dit foort

van gezwellen den Beoefenaar dik werfzig zelveu ,
omtrerid

de ware bepaaling, doet wantrouwen. —^ Wij haddeij

onlangs bij e^n- jongman een dergelijk geval. Dezelve ver-

toonde ons ,'Onder zijn regter okfel een gezwel ter groot-

te van een hoeder^i, ’t welk langzaam was opgekomenHa
bet begin wel gevoelig, doch nu bijna geheel onpijnlijk;

op het aanraaken zagt; met bijna of geene kjeur verande-'

ring, en verzeld met eene flerke klopping. ,Uic de twijf-

felagtjgheid der kenmerken beflooten wij

,

dit gezwel aan zig

zeivtn ovet te laaten, en dekten het alleenlijk meteen Enip^

4iacbyL C. Qumm. Oratrend veertien dagen hier na kwam
er cene onifleeking bij

,

en het gezwel zette zig aanmerkr

lijk uici De tekenen bleeven egter even duister. Wij na.

men onze toevlugt tot verzagtende pappen; en na verloop^

van vier dagen opende zig het gezwel van zelve en ont-

lasice eene menigte etter.

—

Wij raaden dus alle jon'g^

Heelmeesters aan, in deze of foorigelijke gevallen devoor-

zigtigheid te betragten en liever de natuur, fchoon langza-

mer ,
te laaten werken ,

dan door eene ongelukkige hand^

greep det kuust de lijders in het graf te ftorcen.]
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ongeneeslijk zijn , wijl de randen der flagader

,

daar het gezwel is, allengs verllijten (*).

De vierde foort van llagadergezwellen , welken

Dr. HUNTER. Waarneemt, is, gelijk wij reeds ge-

zegd hebben, ongeneeslijk. De drukking, wel-

ke bij de meeste andere llagadergezwellen heilzaam

is, is hier nadeelig, dewijl, gelijk hunter aan-

merkt, deze drukking den terugloop van het bloed

door de terugvoerende aderen zou kunnen hiii-

'deren , het welk het ongemak zou verergeren.

Om dus de vergrooting van deze llagaderbreuk

voor te komen, moet men den lijder beveelen ,

zijnen arm zo veel mogelijk om hoog te houden

«en niettelaaten afhangen, denzelven met igeesti-

agtige vogten te wrijven en alle ilerke bewegin-!-

gen en vermoeijenden arbeid met den arm te ver-

mijden. . ( . I ,

\ f'

In veels gevallen van (lagadergezwelleti moet

tot de afzetting overgaan. Hier bij moet meti vooral aart-

smerken
,
dat men bet lid zo hoog mogelijk boven het ge-

zwel moet wegheeinen ,
wijl de flagader , niet alleen hier,

maar ook veeltijds nog hooger , beledigd i>.' Het is zeld-

zaam, dat bij een flagadergezwel in den kniehoog de af.

"zetting vrugtloos in het werk gefleld word.— Behalven

'de reeds bijgebragte werken, behooren hiertoe nog de v^.

gende. De verhandeling van donald monuo in de Esfai

'cbfervatiom ph'^jfïcal and literary. Edimburg. Fol. UI and

4ioi-i GUATTANi de extemis aneurismatibüs liber, Konia

I7?i. [Zie de Nederduitfche vertaling hier van, door den

Tiundigen J. van der haar, Roet. 1779.] en Cajetan

LOMBARDINI dc atieurismflticis pr^ecor^iorum morbit. Eavia

^rn. 4. L.
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; EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

- Van de afzetting der leden,

JJet afzetten der leden betreft de vingers j

.een gedeelte der hand, de teenen en een gedeelte

-van het been, den voorarm, den .opperarm

.welken men zómwijlen uit de geleding neemt

,

dé dije, het been en in zekere gevallen ook de
dije uit haare. geleding met het bekken

[NatHen de heer le blanc in dit geheele Hoofd-
deel niet fpreektvan de gevallen , welke de afzetting npod-
zaaklijk maaken ; en dit ftuk van veelen zeer verfchiifend

-behandeld word ; zo hebben wij. gedagf dgn jopg^n Heel-

meester geep ondiensc te doen, a'an hem yopr te (tellep

de gevaljen, welke thans door de meesten onzer beöefendfte

Heelmeesteren , in legenftelling nogthans van de heerep

'bilguer , TissoT en meer anderen , hier toe betrokken wor-
d^n.

,

j
Deze zijp; eene volkomen en bepaalde yerlterving van

ëenig deel, vooral , wanneer dezelve door qene uitwendig^
öorzaak ontdaan ïs; een aanmerklijk en bepaald been be-
derf, net zij in het gewrigt of lichaatr| des beens zelve }

„de gedeeltelijke of geheele wegneeming.vaneènigvdornaani

-deèl door fchietgeweer^ een beenvermorsfeljng , met ver-

scheuring van banden
,
4>eezen enz. ; c|s opening of door-

jtlieving van eenig aanzienlijk bloedvat, welkers bloedvlied

door de kónst niet kan geduit worden, ten minsten ni^c

dan mecverlies van dat deel, waar toe het gefcHikt was:
Met een woord, alle beledigingen, van wat aart dezelvea
ook zijn mogen , en welken eenig deel , ’t welk voor de weg-
heeraing vatbaar is , aan doen ; en wier gevolg eene vol-

Ilrekte vernietiging van daten verdere deelen aanduid, moQ-
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\

I.

de afzetting der Vingers,

ouden fneden de vingers in het midden
Van eene geleding met fnijdende tangen door, an^»-

deren bedienden zig van eenen beitel en eenen loor

den hamer om deze afzetting te yerrigten j
ande-

ren eindelijk zaagden het lid in het midden door
j,

en dit deeden zij , om dat zij geloofden , dat het

gevaarlijk is, de vingers in de gewrigten door te

fnijden. De laater Heelmeesters, welken bij on-

dervinding zagen, dat deze wijzen van de vin-

gers aftezetten , toevallen veroorzaakten ,
beproef-

den , deze afzetting in de gewrigten te onderneem

men en het goed gevolg heeft de vooroordeelen

der ouden daar omtrent ten eenemaale vér^n-,

nen

ten zonder bedenking den grondflag dezer operatie uitmaa-

ken.

Het juiste tijdperk der operatie in deze gevallen ont-

-leent vooral van de verfchillende omftandigheden dervep-

fchijnzelen deszelfs bepaaliug. En het zijn deze verfchijn-

zelen, welken een oplettend Heelmeester den meer of min-

der fpoedigen tijd tot derzelver onderneeraing ligtelijk

aanwijzen.]

074) wogneemen door fnijtangen is wreed, zij

kunnen door derzelver toenijping opfplijting en affqhilfering

veroorzaaken.

De operatie door den beitel en hamer is aan dit zelfde toe-

val onderworpen, en ook niet altoos zeker Wij heb-

ben gezien, dat doorgeoefende Heelmeesters twee en meer

^agen door ded hamer ^niet zonder de hevigde pijn aaa
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Om het tweede en derde lid af te zetten , Iaat

de Heelmeester zo veel mogelijk zijnen helper ,

die de hand vast houd ,
de huid naar de hand trek-

de lijders te veroorzaaken ) op den beitel gegeeven wier-

den , zonder dat dezelve nogthans de afkapping des vingers

bewerkte, liet geweld deed den vinger welbreeken, doch

niet op de bepaalde plaats, en men was genoodzaakt, wil-

de men de operatie volbrengen, dit deel ter plaatfe daar

bet zelve gebroken was , met de fchaar af te fnijden.—

•

En dit geval moet bij deze wijze van afzetting altoos ge-

beuren, wanneer namelijk, door onagtzaamheid of eenige

andere oorzaak, bet deel ,’t welk men wil \vegneemen,niet

evenredig en op alle deszelfs punten eveolijnig op datgeen ,

waar op bet ten tijde der ajTkapping liggen moet, gehou-

den word. 1 ,

Bij gevolg is bet niet zonder reden, dat de heer le

pi.ANC aan de afzetting der vingeren m derzelver gewrigten

boven deze wij ze den voorrang geeft.—— Dan , niet tegen-

gaande deze laatste ook de aanprijzing en goedkeuring

van de meeste der beoefenende Heelkundigen W(?gdraagt ,

_moet,en wij
, behoudens hun agtiiig

,
betuigen , dat ze eg-

ter aan ons geene genoegzaanie voldoening verfchafc. Zij

belluit nog veele onvolkomenheden en levert, behalvenee-

ne min of meerdere omllagiigheid , voor de Lijders eene

hevige pijn op: de minste kwetzing van het kraakbeen 4es

lids ’t welk behouden moet worden, geeft eene lang<lraa>

dige en verdrietige geneezing.—^ Wij verkiezen derhal-

ven liever, om een en andere redenen, bij deze afzettin-

gen, in naarvolging van le- dran , oper, der Heelk. bl,

41 9., het gebruik der zaagjes

y

en wel zulken , die uit wél

geharde fijne fcherpe ftaalen veeren gemaakt zijn.

En fchoon dezelve ook niet van alle onvolkomenheden vrij

zijn, zo kan men egter door dezelven vrij fpoedig en bijna

pp alleplaatfen de afzetting, zonder merklijke pijn ea toe-

vallen, verrigten, Om de operatie door afzaaging te ver-

rigten ,
behoeft niet meer dan , na dai de huid opgetrok-

ken is, eene rondgaande fnede tot op het been gemaakt te

worden; vervolgens dit laatste met het zaagje zagtlijk door-

gezaagd hebbende, verbind men^ even al? onze, Ithrijver

ia dit hoofddeel opgeefu]
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fcen , en maakt met een incifiemes' met eene bol

Ie fnede eene kringvormige incifiein de liuid,eep

weinig van het gewrigt van het lid., dat hij weg
peemen wil. Zo dra de huid rondom doorge-

gleden is, gaat de helper nog fteeds voort, met

de huid naar de hand toe te trokken, hier do^
-word de kringvormige rand der doorgefneden huid

met het gewrigt-, het welk dan geheel ontbloot

is , in den zelfden ftand en llrekking gebragt :

alsdan vat hij het lid met de linke hand ,
buigt

het, zo veel als mogelijk is, om en icheid het

jid met het zelfde inllrument af ,
terwijl hij de

uitlpannende pees doorfnijd, den beursband [ƒ/-

gamenta capfularia~\ opent en eindelijk de in-

buigende Ipieren doorfnijd; dochihij wagtzighiep

bij wél , met de fnede van het inflrument het

kraakbeen te raaken , het welk het einde van het

lid bekleed, dat hij wil behouden.

Als men eenen vinger uit zijn gewrigt met het

been der nahand wil affcheiden, .begint men, met

den vinger, als het bij voorbeeld de voorste vin-

ger is , van den naastvolgenden af te fcheiden.

Als men nu nog eenige lijnen van het gewrigt af

is, maakt men daar eene kringvormige incjfie in

de huid, ten einde de helper, welke de hand

vast houd, de huid. naar de hand zou kunnen

trekken en dus het gewrigt ontblooten. Hier op

buigt hij den vinger, om en op zijhie, fnijd dq

uitfpannende pees door, maakt in den.beursband

eene incilie en fcheid eindelijk ook de buigfpie-

ren (*) ,
doch neemt zig wél in agt , dat hij met

(•) Ik meen de peezen der opperfle buigfpier der vin-

gers Qfnhlmh') en der diepliggende fpier> der vingers

(^prafundui').
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de fnede van het indrument het kraakbeen
, het

^welk het hoofd van het been der nahand bekleed

»

waar mede de vinger door het gewrigt vereenigd
is , niet raake.

Als men den middenflen of den ringvinger wil

wegneemen , moet men te weêrzijden eene in-

fnede maaken , om bij het gewrigt te kun-
nen komen en de kringvormige incilie e. z. v.

te maaken.

Het tweede en derde lid van den duim neemt
men op dezelfde wijze weg als dio der andere vin-

gers ; maar als men den duim uit zijne geleding

met het vierkante been van het gewrigt der hand
wil neemen , maakt men eene infnede, om den
duim van het been der nahand, het welk den
voorsten vinger draagt, af te fcheiden; fnijd de
huid en de halve tusichenbeensfpier van den voors-

ten vinger tot aan het gewrigt van het eerste lid

met het vierkante been door; buigt den duim op
zijde j draagt zorg, dat de helper, die den voor-
arm houd , de huid om hoog trekt ; opent den
beursband , en fcheid dien uit de geleding , terr

wijl men de fnede van het mes naar den duim
houd, op dat men het kraakbeen niet kwetze, dat

het vierkante been overdekt, en de uitfpannende

peezen doorfnijde; fnijd de fpieragtige deelenvan

de duimfpier ( thenar ) als mede de pees van de
buigfpier door en neemt den duim weg.
Na de eene zowel, als na de andere wijze van

afzetten ,
haalt men de huid over de wond te za?

men, vult de wond met eene genocgzaame hoe-?

veelheid gefchaafd plukzel,op het welk men ruuw
plukzel , linnen Ipnguetten pn compresfen legt ;

het geheel word met eenen bekwammen band ver^
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zekerd (^4). Men moet het verband niet eerder

afneemen 5 dan wanneer .het van zelve afvalt (^s)»

Al de volgende verbanden moet men met fijn,

zagt en droog plukzel leggen, doch geen zalf,

noch digestief daar op doen, ten minsten wan-
neer geen bijzondere omllandigheden het nodig

maaken. Als het lidteken zig begint te vormen,
kan men over het plukzel eene kleine hegtplaas»

ter , als bij voorbeeld de gomplaaster , leggen.

Ér zijiï gevallen
, gelijk dat, hetwelk LouiS

(_) verhaak, waar in de Heelmeester zig genood-

zaakt ziet ,
een geheel deel der hand weg te nee-

men en dus de beenderen der nahand door tezaa-

gen, gelijk hij dit zelf met het gelukkigst gevolg

gedaan heeft , om het lid zo lang mogelijk te be-

houden. Ook kan men met het ihijdend inftru-

ment de beenderen van de nahand uit derzelver

geledingen met de beenderen van het gewrigtder

hand fcheiden, ten einde zo veele en zulke langö

deelen te behouden als mogelijk is.

De teenen zet men op dezelde wijze af. Men

(£4) [Naardien de bloedflorting zelden aanmerklijk is*

zo is het zomwijlen,om toevallen voor te komen, van nut

alvoorens men verbind , het zelve eerst wat te laaten uit-

vloeijen. Doch wanneer het egter gebeurde , dateenllag-

adertakje eenige veelheid bloeds ftortte , zo zal men in za-

<3anig een geval met vrugt van de ohrnidlijke aanlegging

der zwam op het geopende mondje der flagader gebruik

kunnen maaken.]

(05) [ De heer le blanc wil hier waarfchijnlijk door

verftaan hebben: dat men niet eerder verbinden moet, voof
dat het tijdperk der fuppuratie daar is en het plukzel door

de verettering los word en af valt. Dit gefchied gewoon-*

lijk na verloop van zes, agt of meer dagen.]

Metnoirci de PAéai, de Chirurgie
, 388,
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fean in zekere gevallen ook een gedeelte van de^‘ '

•voèt vvegnëernen en de beenderen van den navoet

tioöfzaagen of dezelven uit hunne gewrigten los-

Inaakeir, selifk vcrfcheiden fchrijvers zulks veï-

haaien (*X *

’ I f.

Fan het dfzetten van den voor'drml

voornaame regel bij de afzettingvangroa^

te deelen is, dezelve zo te verrigten
,

dat van de'

huid zo veel
,

als mogelijk is
, behouden werde

,

op dat na de affeheiding van het lid nog zo veel

overblijft , dat men ze over den rand des (lomps

kan trekken. Een andere regel bij het afzetten

der leden is, dat men hetzelve zo lang, als mb-
gelijkis, behoude Qs).

Bij het afzetten der groote leden moet meii

gedurende en na: de operatie het bloed tragten

meester te worden. Te dien einde legt men hei:

tourniquet voor de operatie zo aan , dat het op’

In SchmücKers vermhchten chirurgifchen fchrif-

ten. II. B. vind men eene lezenswaardige verhandeling hier

over van den heer bloch. L.

[Deze laatste regel gaat egter niet altoos door: bij

de bovenste ledemaaten is dezelve nuttig, doch bij de on-

derfte veelal af te keuren; vooral wanneer de voet of het

Onderste van het been moet weggenomen worden. Men zaf

ook in dit laatste geval de operatie meestal door de ge-

oefTendste Heelmeesters even onder de knie zien voordel-

len , niet tegenllaande het wegneemen van den voet genoeg

was: en wel om dat het overblijvende ftukbeeiis meer hin-

derlijk dan gemaklijk zijn zou.

}
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den hoofdflam der flagader , welke zig hiet ver-

Ipreid , moet drukken ,
en om te beletten 5 dat

bet bloed niet vloeije ,
ónderfchept men al de

hoofdtakken der flagader ,
welken doorgefnederi

zijn.

Bij het afzetten van den voorarm legt men op

het middenste en binnenste deel des opperarms

boven de plaats, daar de armflagader ligt ,
eene

trapswijze compres , welke men verzekert door

eene tweede, die rondom den arm gaat en hier

legt men dan het tourniquet aan , het Zij het veld-

tourniquet,of dat van petït, hetwelk morand
verbeterd heeft, en het welk men voor het ande-

re moet verkiezen ,
wijl het gemaklijker en zeke-

rer is. Men betrouwt het tourniquet aan eeneiï

kundigen helper.

Wanneer men den voorarm voor digt bij het

gewrigt der hand wil afzetten ,
moet men hem

naar binnen laaten buigen , een helper moet de

hand vasthouden en een andere, die op zijde moet

flaan , den voorarm met beide handen vatten en

de huid naar de elleboogen trekken. De Heel-

meester legt hierop eenen band van omtrent twee

vinger breed ter plaatze, daar hij de beenderen

wil doorzaagen en maakt met een incifiemes, dat

eene bolle fnede heeft , een kringvormige incifie

in de huid. Zo dra de huid rondom doorgefne-

den is, trekt de helper de huid zo ver om hoog,

dat de kringvormige rand , welke door deze in-

dfie gemaakt is, op dezelfde plaats komt, daar

de Heelmeester de zaag wil zetten. Alsdan legt hij

aan het onderste deel ook nog eenen band aan en

laat den helper, die op het tourniquet agt geeft

^

denzelven aantrekken om de bloedftorting te be-
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letten.
^

Hierop fnijd hij met het zelfde incifiemes
digt bij de opgeüokken huid , de peezen en dé
overige deelen

, welken de beenderen bedekken ,

door, fnijd de vierkante inwaard draaijende fpier

,

welke tusfchen de beenderen is , insgelijks door

;

als de fpier in dezelfde {trekking is met de plaats,

daar de afzetting gefchied, fcheid hij dezelve af,

daar hij de beenderen wil doorzaagen
,

gelijk hij

ook met een tweefnijdend mes het beenvlies

wegneemt ter plaatze , daar hij doorzaagen wil

(rs). Om nu het beenvlies behoorlijk weg té

neemen, fnijd hij het met de punt van dit inltru-

ment rondom de beenderen
, zo digt bij de vleeschi-

ge deelen, als mogelijk is, door, fehrabt het met
defnede van hetzelfde inftrument na hef deel,
dat hij wegneemen wil, af, ten einde met de zaag
alleenlijk de beenderen te fcheiden , en het been-
vlies niet te fèheuren , hetwelk van kwaade ge-

(^cs') [De herbaalde infnijding door de Franfche en En-
geifche Heelmeesters met veel ijver doorgezet, heeft bij-

na in Europa eene algemeene toejuiching geltregen. Doch'
niet tegenftaande dit, zo zijn eregeer nog zodanigen, die
dezelve op verre na zo volledig niet befchonwen, als men
dezelve oordeelt te zijn. De tdal van den kundigen
Gesscher levert, onder anderen , een bewijs hier van op*

„ Het zij mij vergunt ,
” zegt deze groote Heelmeester ,

„ hier op aan te merken
, dat dergelijk eene herhaalde in-

„ fnijding veel minder voordeelen inftuitdan deheersHARP

„ zig verbeeld; dat ze althans geheel niet in ftaat is om
„ het uitlleken des beens te verhoeden ” e.z.v. algem,

eef. Hêelk. §. 3272. En een iedef , die bij onder-
vinding weet, afzetien is, vertrouwen wij , dat, za
hij niet aan blindelings volgende Leerftellingen verflaaft is^

hij aan de herhaalde infnijding nimmer de voorlceur boveif
de wijze der Ouden geeven zal.]_
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volgen zou kunnen zijn Hierop legt hij

eenen kleinen band zeer vast aan
, yvaar door hij

de beide beenderen zamen bind , om ze behoor-
lijk te verzekeren en daar door te beletten ,

dac

zij niet wiggelen , als hij ze doorzaagt. De ein-

den van den band laat hij door den helper vast-

houden, die de hand vat, en om de beenderea
gemaklijker door te zaagen, laat hij ze op eene
ftelJing rusten , die eene bekwaame hoogte heeft:

en omtrent zo gemaakt is als die, waar van ëer-
TRANDi zig bediende om de dijepijp door te

zaagen (*) , en om de fpieren te befchermen ,
omvat hij de beenderen met eene gelpleeten com-
pres ,

die hij aan den helper overgeeft , welke
den voorarm vast houd. De Heelmeester , die

de operatie doet en tusfchen den lijder en deszelfs

arm Haat, begint met de zaagj die eene geheel

regte plaat heeft, den eersten trek op den draaijer,

wijl deze hier hettterkste is, alsdan zaagt hij ook
het ellebeen door; en geeft ook wél agt, dat hec

V

[Het is zeer moeilijk ditbeenvliesöp alle plaatfen,

vooral , wanneer er meer dan een been is , weg te fchraa-

pen, en neemt ook in de operatie eenen aanmerklijken tijd

weg. De beroemde franfche Heelmeester Le dran heefè

dit reeds voor lang opgemerkt, daarbij zegt: „Hetvleefclt

jy en insgelijks het beenvlies geheel doorgefneden zijnde*

,, neemt deze infnijding, welke ik vooronderdel volko-»

,, men te zijn , alle gemeenfchap van leven tusfchen hee

,, deel van het beenvlies, dat boven de itifnijding is, ent

5, datj’t welk beneden is, en bij gevolg ook het gevoel

,, weg: het is derhalven onnut het been tefchraapeir, ont '

„ het beenvlies daar van los te niaaken, gelijk de fchrij-*

,, vers voordellen. ” Oper. der Heelkomt
, bladz. 415*

Zie ook PLATNER Handl. tot de Chirurgie , D. I. bladz*

ip7. als ook GESSCHER oelF. Heelk. §. 3263.]

(D Mémoirei de l'Acad. de Chirurgie
, T. //. p. 3721

T
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ellebeen eerst geheel doorgezaagd is , voor dat hij

den draaijer afneemt , waarmede hij de operatie

moet befluiten. Als nu de beenderen doorgezaagd

zijn en het lid weggenomen is (U? If^^t hij het

tourniquet een weinig los, teneinde de èpenin-

gen en einden der afgefneden flagaderen duidelijk

te kunnen zien en onderfcheppen C*)- Uij neemt
- i

'

(*) Om de beenderen, bij welke afzetting het ook mag

wezen, wél door rezaagèrt, moet de plaat der zaag duii

zijn } zulk eene gaat vee\ g’ernaklijker en Hgter door dan Ce-

ne breede, en als het lid, dat men weg wil neemen , uit

twee beenderen beftaac, moet men den eersten trék met de

zaag op het fterkste been doen, en dan tot het kléinere pver-

gaan
,
het welk men ook het eerst moet doorzagen. Mèö

moet de zaag ligt beweegen en er lange trekken mededoen

,

bok moet zij niet zeer fluiten; op het laatst moet men zeer

zagt zaagen en flegts kleine trekken doen , om te verhoe*

den , dat de beenderen niet aan flukken fpriiigen. De fchraag

(^chevalet') is een goed middel om de beenderen nauw-

keurig door te zaagen. Indien , onaangezieh deze voor-

zorg , egter een fplinter buiten het afgezaagde fluk mogt

zijn blijven zitten en uitfteken , zou het altijd beter zijn,

denzelven oogenbliklijk af te zaagen, dan dien met eene

tang af te nijpen gelijk zommige fchrijvers aanraaden. Le
ILANC.

Onder de zaagen, waar van men zig bedient, behaagt

mij inzonderheid die van pott ,
(^zie Brambilla Inuru-

mentarium chirurgicum Fiennenfe T. 6i. fig. 2.) fchoon

zij des niet te min een’ kundtgeii beftierder verëiscbt. De
fchraag is altijd boven eenen tweeden helper te verkiezen^

Eene goede zaag tot bet afzetten moet eene breede plaat

hebben , die een weinig breeder is , daar de kegelvormige

tanden flaan. Voor eenen geoefenden Heelmeester kan de

greep der zaag met de plaat in gelijke lijn flaan ; doch voor

eenen mingeöefenden is het beter, dat dezel\^e een weinig

booger flaat, dan de plaat. L.

De oefenende Heelmeesters zijn het ten aanzien der

©nderfchepping vao de (lagaders niet eens j xommigen wil-
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dan den aangelegdcn band af, brengt de huid na-

bij den ftomp bij elkander , waar over hij eene

len, dat men veel vleesdh in de onderfchepping vatte; an-

deren , dat men alleen het celleweefzel , het welk om de
flagader ligt , mede zal onderfcheppen. Als men vee!

vleeschige deelen in de onderfchepping vat, neemt men ook
tevens veel vliezige en peestigtige deelen , welken , indien

zij te (lerk aangetrokken worden , gevaarlijke toevallen zou-
den kunnen veroorzaaken. Wanneer men alleen het celle-

weefzel vat, dat de fiagader omgeefc, kan de onderfchep-

ping , als men ze maar een weinig te fterk aantrekt, de flag-

ader doorfnijden ; daar en boven kan de rotagtige ontbin*

ding van het celleweefzel de wanden der flagader in een punt
van haare middenlijn doorknaagen en eene tweede bloed-

ftorting veroorzaaken ter plaatze, daar de onderfchepping

gefchied was.

De toevallen , die op de onderfchepping volgen
, daar men

te veel vleeschige deelen omvat heeft, hangen dikwijls af
van de fpanning der deelen , welken onderfchept waren en
het naast bij het been liggen, gelijk pouteau dit zeer wél
aangetoond heeft in zijne Melanges de Chirurgie, Hij raad

derhalven tot vermijding dezer toevallen aan, na het on-
derfcheppen der vezelen , welken zulk eene fpanning zou-
den kannen veroorzaaken , de beenderen zo na mogelijk

te doorfnijden.

Doch om de verrotting van het celleweefzel en Van de
Ipieren, welken mede onderfchept zijn , te vermijden ,

moet men enkel dezelven om de wanden van de opening
der flagader zeer matig zamentrekken en het invloeijen vait

het bloed beletten. Ook weet men , dat het opzwel,
len van de wonden der flagader en van de deelen

, in de
onderfchepping befloten , en welk op dezelve onder en
boven dezelve volgt , .eene voornaame hinderpaal aan het

bloed is. Dit gezwel maakt de holligheid van het vat nau-
wer; hoe meer het eerste toeneemt, hoe nauwer het ande-
re word ; de wanden der flagader raaken elkander onmid-
dellijk , kleeven aan een en vereenigen zig door middel van
het vogt , het welk ze zamenfmeed. Op die wijze moet
men zig de vergroeijing van eene flagader, om dewelke
men eenen band gelegd heeft , verbeelden.

T 2



i

292 KORTE BESCHOUWING der

genoegzaame hoeveelheid gefchaafd plukzel en

daar over ruuw plukzel legt, om de ledige plaat-

Als men de onderfchepping wil doen , neemt men eene

kromme naald» welke men met dubbele draaden, die men

naast elkander legt, wél met wasch beftrijkt, en in de ge-

daante van een lint naast elkander kleeft en hierop met on-

gel vet maakt, doorhaalt, zo dat, zij gemaklijk doorge-

trokken kan worden. Als dan laat men het tourniquet een

weinig los, om het einde der flagader te ontdekken , fteekc

de naald twee of drie lijnen van de opening der flagader in

het vleesch, en als men ze omtrent een vingerbreed door-

geftoken heeft, trekt men ze op de tegengeflelde zijde,

op dezelfde wijdte van de opening der flagader , door ,

fteekt ze andermaal digt bij de plaats, daar men ze door-

gehaald heeft, wéér in, en trekt ze dan op de plaats, daac

men ze het eerst iugeftoken had ,
wéér door. Hier dooc

maakt men, dat het kanaal der flagader zig midden in da

onderfchepping bevind. Als dau maakt men met de beide

einden der draaden eenen heelkundigen knoop, trekt dien

matig zamen, terwijl men de vingers, die den knoop toe-

trekken , tegen de fpieren aandrukt , om aJJe opening te

vermijden. Men laat dan het tourniquet een weinig los ,

om te zien , of de knoop vast genoeg toegetrokken is , en

maakt op denzelven dan nog eenen knoop met eenen ftrik.

[De pijn en hevige toevallen , welke zomvyijlen op deze

wijze van hegting volgen , heeft veelal de fleelmeesters toe

onderfchepping der flagader bij eene afzetting, de zoge-

naamde Slagadertang doen bezigen. Men zie de wijze

om dezelve te gebruiken en tevens eene goede afbeelding

bij GARENGEOT , verhandeling over de inflrumenien der

Chirurgie , D. II. bl. 147. als ook bij heister , Heeik.

mderwijzingen , PI. IX. fig. 6 . en 7. en verbeterd bij

HLUOORN, PI. II. fig. 13. -Dan in plaats vaa

deze tang heeft brom field z\]x\ tenaculum (zijnde

een kromme naald met een plat bandvatzel ) tot dat zelfde

einde uitgedagt ; en merkt aan , dat ingeval de flapder is

opgetrokken, de tang als dan van geen dienst kanzijn, daar

deze naald egter kan gebezigd worden.

Dan , de ondervinding heeft in beide deze wijzen geleerd,

dat de draad , welke om de uitgetrokken flagader gelegd
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zen te vullen en eene zagte en gelijke drukking te

maaken ; doch het geheel verzekert hij met ee-

ren eenvoiidigen vereenigenden band , dien hij

nooit te fterk moet zamentrekken.

Als men deze afzetting verrigt, wanneer het

word , veelligt door de opkrimping derzelve affchuift et»

«ene nieuwe en zomwijlen gevaarlijke bloedvliet veroor-

zaakt. Om dit toeval voor te komen, hebben wij

geene zwaarigheid gemaakt , onze Leerlingen te onder-

rigten : dat in plaatfe van den draad alleenlijk om het uitge-

trokken einde der flagader te winden en aldaar eenvoudig

door een knoop en ftrik te veftigen , het ons voorkwam

veiliger te zijn, wanneer men dezen draad doormiddel vat»

«en fijn naaldje ééns of tweemaal dvvarsch door het uiteinde

der flagader doorhaalde ,
en verder door dezen draad deïelve

toeboud. De proeven ,hier toe genomen , hebben ons na-

der getoond ,
dat deze wijze van onderfchepping en toe-

binding voor alle affchuiving vrij zeker is. Zedert heb-

ben wij ook met genoegen gezien , dat de beroemde ges*

scHER dit insgelijks ter zijner goedkeuring opgeeft. Zie

eeffenende Heelkunde, D. III. bladz. pS»!

Op deze wijze moet de onderfchepping der voornaamste

(lagaderen bij het afzetten en in alle andere gevallen , waar

in eene flagader te veel bloed geeft, verrigt worden. Er

zijn gevallen, waarin het bloed uit eene flagader komt^

welke uit het lichaam des beens ontfpringt, en waarin het

onmogelijk is, eene onderfchepping in het werk te flellen.

Dit zijn de gevallen, zegt morand, in dewelken men een

Ilukje vitriool of een gloeljend ijzer moet gebruiken,

De einden van den band moet men lang genoeg laatcn,

op dat men hem ten eersten kan uittrekken
, als het no-^

^3 i^ 5

Wij'l de band, als men hem flegts matig toetreet, dikwijls de

fpiervezelen ,
welke mede in de onderfchepping zijn geko-

men, niet volkomen vernielt, gebeurt het veeltijds , dat

de band nog lang tusfchen de fpieren blijft liggen ,
fchooii

de flomp reeds opheelt. Men kan als dan
,
gelijk morand

dit uit eigen ondervinding aanmerkt, den band Zvjnder ge-

vaar open fnijden.

T3
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gewrigt der hand of hei: ondereind van den voor-
arm door eenen fchqot of door een geweer verbrij-

zeld is, het welk Berst in de hand van hem, die

het wilde affchieten , hebben de gekwetste been-
deren gemeenhjk geen vastigheid meer onder el-

kander ; in zulk een geval is het volftrekt nood-
zaaklijk, de beenderen met eenen kleinen regten

band te binden en op eene fchraag, ten einde de-

zelven des te beter te kunnen doorzaagen. Op
deze wijze heb ik de operatie voor dertig jaaren

met mijnen amptgenoot,den heer noel , in eene
afzetting van den voorarm ondernomen en wel
bij gelegenheid van een geval

, dat een geweer
gefprongen was en het gewrigt der hand en de on-
derste einden van het ellebeen en den draaijer

verbrijzeld had.

Wanneer de beenderen van het gewrigt der

hand flegts verbrijzeld zijn ,zo dat de einden van
het ellebeen en des draaijers niets geleden hebben,
moet men de afzetting in de gewrigten van deze
beenderen met het gewrigt der hand doen , om-
trent op dezelfde wijze , als men de vingers uit

derzelver gewrigten neemt
, of zo als men de

beenderen der nahand van de beenderen van
het gewrigt der hand affcheid ; doch men moet
altijd agt geeven , dat men zo veel van de huid
behoud, als mogelijk is.

Voor meer dan dertig jaaren fprong een geweer
in de hand eens bedienden van den heer van im-
BRECOURT. De beenderen der nahand en een
gedeelte van de beenderen der voorhand waren ver-

brijzeld; doch de einden der beenderen van den
voorarm en de kraakbeenderen, die ze omklee-

den, waren befchadigd, Jk fcheidde derhalven
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met een incifiemes hetgewrigt der hand zeer zorg-

vuldig uit de geledingen met den voorarm en droeg

zorg , dat ik met de fnede van het inftrument de

kraakbeenige einden van den voorarm niet raak-

te. De lijder had verder geen toevallen en de

ilomp was binnen veertig dagen volkomen toege-

heeld ,
zonder dat ik ergens eene merklijke affchil-

fering daar aan befpeurde.

Wijl ik overtuigd was, dat het zo gevaarlijk

niet is ,
als de ouden meenden , een lid uit het

gewrigt af te fcheiden, befloot ik in het boven

verhaalde geval , er de proef van te neemen. Hel

gevolg , dat ik bij het afzetten der vingers uit

derzelver gewrigten en bij het afzetten van den

arm uit het fchouderblad gezien en ondervonden

had, maakte mij onbefchroomd. Ik overlei derhalven

bij mij zei ven en dagt,wijl bij het afzetten der vin-

gers en des arms uit de gewrigten met het fchou-

derblad het lidteken zig zo wel vormt over de

kraakbeenen ,
waarom zou het zig niet even zo

wel vormen over die, welken de ondereinden van

<ien voorarm bekleeden ? 'Daarenboven , wan-

neer ik de hand uit de gewrigten affcheide, houd

ik den voorarm langer ; een voordeel, dat de lij-

der moet ontbeeren ,
wanneer men hem de beeni-

deren doorzaagt.

Volgens deze waarneeming en de gronden ,

welken mij deeden befluiten om het afzetten der

hand in haare gewrigten te onderneemen
,

geloof

ik 5
dat men in zekere gevallen het afzetten van

den voorarm in zijne gewrigten met den opper-

arm en die van het been in zijne gewrigten met

de dije zou kunnen onderneemen. De heer bras-
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DOR heeft aangetoond (*) , dat men het afzetren
der armen

, beenen en dijèn in derzelver gewrig-
ten kan onderneemen. Ook heeft de heer hoin
mij berigt, dat hij met het gelukkigfte gevolg een
been in het gewrigt van de knie afgezet heeft.

Het was te wenfchen tot bevordering der weten-
fchap, dat iemand al de waarneemingen , hiertoe

betreklijk, bij elkander verzamelde, om de voor-
oordeelen der Heelmeesters tegen het afzetten uit

de gewrigten geheel en al te verbannen. Ik weet,
dat de heer louis eene verhandeling over deze
gewigtige ftof beloofd heeft {es').

De heer louis raad bij het afzetten van den
voorarm aan

,
dat men na de onderfchepping der

vaten de kokers der fpieren zal opfplijten, ten ein-

de de verllopping der vogten te verhoeden , welke

(*) Memoires de Vacad. roy, de Chirurgie. Vol. V. 4®,
Zie ook TRECOURT , in de memoires & obfervations de Cbirur^
gie. Paris 1769, 8®.

{es) [Het vooröordeel , tegen de afzetting der leden ia

derzelver gewrigten, is thans zo heerfchend niet meer. Ze-
den dat beroemde mannen zig deze (lof hebben aange-
trokken en de oefenende Heelmeesters hebben doen blij-

ken, dat het geene nieuwigheid is ; maar dat zelfs de oud-
flen en beroemdsten der Geneesren Heelkundigen

, in voor-
komende gelegenheden

, daar van reeds gebruik hadden ge-
maakt. Men zie, dit aangaande, de werken van hippocra-
TEs, GALENOS, sEVERiNus, PARE , HiLDANus en veele an-

deren, Ook pleiten rede en ondervinding voor der-

zelver beftaanbaarheid. De meer genoemde Gesscher ,

een man , wiens oordeel en ondervinding allezins de blij-

ken eens grooten Heelmeesters opleveren
, hier op zinfpe-

Jende , zegt: „ dat ze befebouwelijk genomen, geenerlei

,, merklijk, althans, geenerlei onverwinlijk gevaar influit;

,, en oefenend , dat ze gedaan is met eepen pitflag , al-

„ zints beantwoordende gan }iet oogmerk. ” Oef, Heelh
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door het gezwel
,
dat na het afzetten volgt ,

kon
veroorzaakt worden ,

en fchrijft derhalven voor,

de kokers onder de huid langs de fpieren te kloo-

ven. Ik heb volgens dit voorfchrift de operatie

nooit zelf ondernomen , noch zien onderneemen

;

ik zou vreezen eenige flagader en zekere dee-

len , die men in agt moet neemen , te kwetzen.

Egter heeft de ondervinding ook geleerd, dat,

om het zwellen der Ipieren , het fpannen der ko-

kers en de ophoping en verpopping der vogten

te vermijden , men flegts maar eenen vereenigen-

den band behoeft aan te leggen en maar even za-

men toe te trekken.

Als men het middenste en bovenste gedeelte

van den voorarm wil afzetten, moet men hem
door den helper laaten houden

, en , zo als ik te

vooren aangeweezen heb, de banden aanleggen;

de Heelmeester , die de operatie doet, moet zig

wsfcheii het lichaam en den arm van den lijder

plaatzen, en met een mes, dat eene bolle fnede

heeft
, ( zie plaat III. fig. 4. ) eene kringvormige

fnede maaken. Misfchien zal men zig verwon-

deren ,
dat ik deze mesfen boven de kromme mes-

fen verkies, waar van de Heelmeesters zig bij het

afzetten der leden altijd bediend hebben. Schoon

men doorgaans het kromme mes gebruikt, heeft

de ondervinding mij nogthans geleerd, dat eene

holle fnede, gelijk die van het kromme mes, de

fpieren niet zo gemaklijk en naauwkeurig door-

fnijd, als eene bolle fnede. De holle fnede, hoe

wél dezelve geflepen is, kauwt

,

fcheurt de dee-

len en fnijd alleenlijk ,
wanneer men de kringvor-

mige fnede doet, door dat men ze op de fpieren

drukt, wijl men met een krom mes niet wél de
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1

beweeging van eene zaag kan namaaken,eene be-
weeging, welke onvermijdelijk noodzaaklijk is,

om de fpieren juist door te fnijden. Maar met
een bol mes maakt men de kringvormige fnede
met minder moeite en meer juistheid en zo , dat
de lijder minder pijn gevoelt; en dit inftrument
kan men volkomen even als een zaag beweegen.
Men herinnere zig hier bij het geen ik in het zes-

de hoofdlluk van het incifiemes met eene bolle

fiiede gezegd heb (*).

Als hij nu de kringvormige fnede tot op de
beenderen gemaakt heeft , fnijd hij met het
klein tweefnijdend mes den band tuslchen de
beide beenderen door en omfnijd zo veel moge-
lijk het beenvlies rondom de beenderen, fchraapt
het naar de onderste deelen van het lid af, vol-
tooit de operatie, zo als wij gezegd hebben , en
legt het verband en den band aan.

() Onder de nieuwHngs opgegeeven amputatiemesfeii
verdienen inzonderheid de mesfen van pott en desault
genoemd te worden. Dat van pott is negen en een kalven
duim lang en naar onder toe anderhalven duim breed , van bo-
ven fmaller en een weinig ingebogen. ZieBuAMBiLL^ Inftrum.
chirurg. Viennenfe. Tab. LXI. fig. 8. Maar het mes van
DESAULT is twaalf en een halven duim lang en naar onder
een duim breed , van boven loopt het fpits toe en heeft
|e weêr zijden eene fnede *, en dus kan het ook gebruikt
worden om het vlies tusfchen twee beenderen

, als bij voor-
beeld tusfchen het ellebeen enden draaijerlos tefnijden. De-
sault volvoert het afzeiten met dit mes in dehelft van den
tijd , welken een ander met een krom mes tot het verrig-

ten van deze operatie nodig heeft. L,
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I I I.

Van bet afzetten des opperarme.

Deze verrigt men aan het onderfte, midden-
fte en bovenfte gedeelte des opperarms , boven
de inplanting der peezen van de driehoofdige

arralpier , en in zijn gewrigt met het fchouder-

blad.

Volgens de manier, door de meeste fchrijvers

voorgefteld , om den opperarm in deszelfs bo-

venste en middenste deelen beneden de pees der

driepuntige \_deltoides~\ armfpier aftezetten , fnij-

dende gemeenlijk met het kromme mes de {pie-

ren door , zijn de punten van de tweehoofdige

fpierende einden der elleboogslpieren
, ofder Ipie-

ren , welken den arm uitlpannen , niet in de zelf-

de ftrekking met de doorgezaagde beenderen ,

maarfchijnenze veel eer te verlaaten,enziger van
te verwijderen en naar boven te loopen,het welk
den ftomp kegelvormig maakt en der geneezing

hinderlijk is.

Om dit ongemak te vermijden, en den ftomp
eene platte oppervlakte te geeven , moet men de
voorfchriften volgen , die valentijn (*) ons
gegeeven heeft. Men moet namelijk deze fpie-

ren niet doorfnijden , voor dat men aan den voor-

en den opperarm eene behoorlijke houding ge-

(•) Recherches critiques fur la Chirurgie moderne. 1772.
Zie ook Sammlung der auserlefertflen und neusten Abband-
lungen fiir dt^unddrtze. %tes ftiick. iS". 71,
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jreeven heeft, om de opperdeelen dezer fpieren

langer te maaken
, op dat de vleefchige deelen na

het afzetten zo lang en zelfs langer mogen zijn

,

dan het einde van het afgezaagd been , en dus
hetzelve kunnen omgeeven en als bedekken.

Ik heb door proeven aan verfcheiden lijken ,

die nog warm en welker gewrigten nog zo buig-

zaam waren als in een levend lichaam ,
waarge-

nomen , dat
,
wanneer men den voorarm naar

den opperarm buigt, in dezen Rand den opper-

arm naar vooren draait en den elleboog Iaat zak-

ken , het lichaam van de tweehoofdige fpier ge-

fpannen en naar haare bovenste inplantingen ge-

trokken word ; dat, wannéér men den voorarm

uitRrekt en den opperarm digt aantrekt, de vlee-

fchige deelen
,
welken de fpieren

,
die den voor-

arm uiilpannen en zig met eene peesagtige uit-

breiding aan den elleboog hegten, aangetrokken

en om hoog gelieven zijn. Ik heb deze proeven

aan een Rerk gefpierd perfbon herhaald, en er de-

zelfde gevolgen uit getrokken.

Volgens deze gemaakte waarneemingen laat ik

den voorarm buigen , den opperarm naar vooren

draaijen, den elleboog afhangen, en begin in dien

Rand met het mes met de bolle fiiede de twee-

hoofdige fpier tot op het been door te fnijden.

Zo dra jk deze fpieren doorgefneden heb , laat

ik den voorarm uitftrekken en breng den geheel

uitgeftrekten opperarm in eene fterke fpanning;

in deze houding fnijd ik de fpieren door, welken

den voorarm uitfpannen en eindig mijne kring-

vorraige fnede op het been (fs)

(ff) [ Dit voorfchrlfc , *t welk onze fchrijver op het ge-
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Doch , om de operatie voor den Heelmeester

gemaklijker te maaken, op dat hij den helper het

behoorlijk gemak zou kunnen verfchalFen en den

arm in deze verfchillende houdingen brengen,,

moet hij deszelfs plaats van buiten tegen den arm

neemen. Als hij het been doorgezaagd en de com-

pres weggenomen heeft , die de fpieren terug

houd ,
firekken deze beide Ipierige deelen zig

nog over het einde van het been uit, zo dat zij

het” been omvatten en bedekken ; in plaats , dat

volgens de gewoone manier , welke ik in een lijk

volgde ,
om ze met deze te vergelijken , de ein^

den der vleefchige deelen van het einde des beens

verwijderd zijn, om welke reden de ftomp dan

ook altijd kegelvormig word. De operatie duurt

‘daarom ook niet langer; maar zij is even fpedig

verrigt. De verandering van houding gelchied „

gelijk vALENTijN zegt, in een oogenblik.

Men kan hier uit afneem^, dat, wanneer men

de kringvormige fnede op deze wijze maakt ,

het einde van het afgezaagde been zig als in de

vleefchige deelen verbergt, zodat de heelingzeer

fpoedig kan volgen en men in het geheel geen

merklijke fchilfering befpeurt ,
voornaamlijk ^

tuigenis van den heer valentiJn volgt , word door den

heer portal tegengefpolten ; en welke juist het tegenge-

ftelde, de ontfpanning naamlijk ,
aanbeveelt. Zie Hifloi-

rei de tAcademie dei Sciencei de Paris, année 1773. Deze

fchrijver vooronderftelt , dat de fpieren in eene uitrekking

veel meer na de afzetting zullen intrekken ,en|yerkorten ,

dan dezelve doen, wantieer zij ten tijde eener ontfpanning

worden doorgefneden. Eene aanmerking, welke on-

zes bedunkens door oefenende Heelmeesters wel verdicuE

ïn overweeging genomen te worden.]
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wanneer het beenvlies niet door de tanden der
zaag gefcheurd is, en de ftomp zal dan ook eene
platte oppervlakte hebben.

Maar men moet
,

gelijk l o u i s voorfchrijfc

(*), het beenvlies op het nauwkeurigste rondom
de beenderen en zo na mogelijk aan de vleefchige

deelen affnijden , voor dat men het naar onder
fchraapt, ' hét welk veeleer bij den opperarm en
bij de dije dan bij den voorarm en de fcheenbee-

nen kan gefchieden. Bij het afzetten , waar van
wij hier Ipreeken , legt men het tourniquet zo
hoog aan als mogelijk is , op dat het den lijder

niet moeilijk valle en geheel onbelemmerd op de
flagaders zou kunnen werken

; de fpieren zel-

ven vat men met twee banden zamen en maakt
tusfchen dezelven de kringvormige fnede.
' Als men genoodzaakt is, de afzetting aan de
bovendeden van den opperarm boven de inplan-

ting der driepimtigemrmfpier te doen, moet men
de afzetting met de vleefchlappen eveneens in het

werk ftellen, als of men den opperarm uit zijn

gewrigt met het fchouderblad wilde neemen.
Hier volgt de manier van de la faije

, om
den opperarm uit de geleding met het fchouder-
blad af te zetten , zo als hij ons dezelve heeft me-
de gedeeld.

„ Na dat de opperarm in de behoorlijke hou-

„ ding geplaatst , dat is , zo veel mogelijk aan

„ de borst' gebragt is , ten einde de driepuntige

5, fpier van den arm zig uitfpanne en verlenge ,

„ maak ik zegt de la faije, „ met een regt

() Memoirei dc facad, roy. de Chirurgie, Tom, II, p,
s.72.
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,,
en gewoon incifiemes op den affland van drie

,5
of vier vinger breed van de opperste deelen

des fchoiiderblads eene incilie in de dwarste

,

waar door ik de driepuntige fpier tot op de

j,
beenderen fcheide. Hier op maak ik er nog
twee of drie in de lengte, de eeue voor-

waard , de andere agterwaard , en wel zo,

j,
dat zij loodfégt op de eerste vallen en met

^ deze eene foort van lap vortilen onder den

welken ik, na dat ik den zeiven afgefcheideri

heb ,
het incifiemes breng om de ibeide hoof-

’ den der tweehoofdige fpier en den beurs-

je
band [^ligamentum capfulare“\ van’ het ge-

wrigt door te fhijden' Daar na' kan ik met

weinig moeite het hoofd van het been naar mij

haaien en door middel van het incifiemes
,
waar

mede ik van beide zijden infnijde,en het welk

,, ik tusfchén de 'beenderen en de fpieren breng,
welken onder de okzels zijn eri de vaten be-

„ vatten, aficheiden. Terwijl ik dit doe, rigt

ik de fhede van het infltument naar het been

„ toe, onderfchep de vaten zo digt mogelijk on-

^ derden okzel, en neem den opperarm weg,

„ de fpieren een vinger breed onder den band

„ doorfnijdende. Ik maak als dan den lap klei-

„ ner, ten einde hij volkomen op het deelpasfè

,, en de geheele vlakke pan van het fchouderblad

j,
bedekke,zo dat er flegts eene kleine halve kring-

5,
vormige wond overblijft. Ten laatsren laat

„ ik ook nog de einden van den band, die ter

„ onderfchepping gediend heeft , door het on-

„ derfie gedeelte der wond uithangen (g5).

(f5) [ Eenigen onderfcheppen ,
alvoorens zij de incifie
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Onder al de wijzen , om den arm uit zijn ge-

wrigt af te zetten
, is er geen gemaklijker om uit-

tevoeren , dan die van de la faije ; zij heeft

we*

dóen , de bloedvaten ónder den ökzel ; en fluiten in déze

onderfchepping tevens een gedeelte der huid en fpierert

in.—— Platner befchrijft deze manier zeer klaar, daaf

hij zegt: „ men heeft een zeer groote en zeer kromme

,, naald, met een fterken, drie of vier dubbelden, gewasch;

3, ten draad, of (lerk bandje, voorzien.* Met deeze (leekt

3, men, onder den arm, de huid en allefpieren, van de

,, eene zijde totde andere, zodanig door , dat de naald digC

„ langs het been heen gaa, en dus alle de groote vaten ,'

„ die onder den okzel naar den arm toeloopen , zonder

„ dezelve te kwetzen , onderfchept worden. Alle deeze

3, vaten bindt men vervolgens, nevens het vleesch, te ge-

3, lijk, met den draad, zodanig, dat in den geheelenarm etl

„ deszelfs nog leevende deelen , nergens eenige klopping

„ der flagaderen meer befpeurd worde. ” Na dat de arm
is weggenomen , „ als dan worden de flagaderen , en dea-

3, ze lappen, van de andere deelen afgezonderd , met klei-

„ ne naalden en draaden onderfchept en toegebonden ;

„ waar op men de fpieren en huid,beneevens devoorheetl

„ aangelegde draaden, affnijdt, bedekkende methetover-

„ blijvende de fchouderpan of holligheid des fchouder-

„ blads. ” Zie zijne handl. tot de Chirurgie I. D. bl. 212.

en 213. Van dit gevoelen zijnook de heeren garen-
geot en heister. Zie heister’s Heelkundige onderwijzin-

gen. D. II. bladz. 594 *

Le dran egter,en veelen met hem, keurt deze voorzig-*

tigheid af, als te pijnlijk en omflagtig zijnde: en doet da
onderfchepping niet voor dat de arm is weggenomen. Zia

zijne Oper. der Heelkonst^ bladz. 416. en 417.
Ulhoorn heeft, om in dit geval het gevaar der bloed-

ftorting te ontwijken, een bijzonder foort van tourniquet

voorgefteld, ’t welk waarlijk meer in de kragt eener ver-

beelding, dan in een wezenlijk nut te kunnen toebren-

gen ,
bellaar. Zie zijne aant, op L, Heister , Heelk, on-

derw, D. II. bl. 5^3. 1. 15.]
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wezenlijke voordeelen, welken deze IJeelmeestei
ook opgeeft, maar>ik zou bij deze afzetting het
inciüemes met de .bolle fnede , waar van ik ge-*

fproken heb , boven het gevvoone regte verkie-

zen.

Als men nu den lap , welken’ de driepunt!-

ge armfpier vormt , teriiggeflagen en tot’ onder-
lleuning van denzelven eene compres aangelegd
heeft, onderzoekt men nauwkeurig, of de ziek-
te , welke ons deed belluiten tot de operatie ,

in

het been zelve eindigt en of de beursband en hec
Jioofd des beens niet tevens beledigd zijn

,
gelijk

zulks plaats kan hebben , wanneer een fchoot hec

been op deze plaats getroffen, heeft, zonder de.a

beursband of het hoofd des beens te befchadigen,

e. z. V. In dit geval trekt men, het opperiirms-

been , het welk niet meer aan het ' tegenoverflaan-

de been hangt, vast naar zig en doet hier de ope-
ratie van her afzetten

, als of men ze in het ge-
wrigt doet, doch draagt zorg, den beursband oÉ
de fpieren , die zig rondom het hoofd des beens
tot aan deszelfs hals hegten, met de fnede van
het incifiemes niette raaken. Als men de vaten on*
derfchept heeft volgens het voorfchrift van de
LA FAijE, en het beenvlies, het welk het einde

van het been orageeft en in dit geval zig dikwijls

met punten en ongelijkheden , die de deelen zou-
den kunnen beledigen

, eindigt
, opgefneden en

afgefchaafd heeft, zo moet men het einde van het

been doorzaagen. Doch, om dit met gemak te

kunnen doorzaagen, rust men het op eene ver-

heven helling of fchraag, want het is niet moge-
lijk

,
gelijk LOUIS dit aanmerkt , het zonder de-

zelve door te zaagcn* Verders moet men de

y
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wond met eene fijne fpons of met linnen, in laan-

wen wijngeest gedoopt , uitwasfchen , om de

fchilfers of het zaagzel, dat op de fpieren valt

,

ïif te neemen ; op de wond zelve legt men dan

den lap , welken de driepuntige fpier vormt
, be-

dekt het geheel met eene genoegzaame hoeveel-

heid gefchaafd pliikzel , waar op men fijn plukzel

legt en hier over eindelijk compresfen en een be-

kwaam verband (/’S}.

Er zijn gevallen, 0“) waarin men verpligt is,

de afzetting boven de inplanting van de pees der

driepuntige armfpier te doen , fchoon het been

daar niet gebrooken is. In dit geval moet men
de flagader digt bij den okzel zoeken , en zo dra

men dezelve gevonden heeft, zo digt mogelijk

bij het been eene kromme naald door brengen ,

j:o als PETIT dit befchrijft, de flagader met den

draad omvatten en onderfcheppen ; als men de

onderfchepping gemaakt heeft , fnijd men me

(^5) afzetten tnet den lap is in de voorige Eeuw
allereerst gebezigd ; men vind van hetzelve melding ge-

maakt door den heerJouNo, in zijn werkje genaamd Cur-

TUi triumpbalis e terebintbo , Lond. 1679. Kort daar na

heeft de Amsterdamfehe Heelmeester verduin, zie zijne

Briefsgewijze verbandeling , Amfl. 1696. zlg als uitvinder

hier van opgedaan. Vervolgens is deze wijze door debet*,

ren ravaton en vermale, (zie Le dran, oper. der Heel.

komt, bladz. 41 1. 611413.) veranderd en verbeterd; en

vooral tot het afzetten van het fcheen- en kuit been aange-

preezen. Dan deze wijze van afzetting
, fchoon thans nog

door éénigen ftaande gehouden , is ora haare onvolkomen-

heden bijna geheel verbannen. Men zie over het een en

ander sharp, oordeelkundige Aanmerkingen, Hoofdf.

XXXVII. als ook garengeot
, operations de Chirurgie,

Jovi. lll.pag. 413.]

(•) Hallkri Disfertationes cbirurgica, Tom. F. p.221.
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het incifi^mes met de bolle Teede de driepuntige

fpier boven haare pees door, maakt de beide iii-

ciCiën ter zijde, zo als de la faije die aanbe-

veelt, Haat den lap met eene compres te nig en

maakt met het inltrument de kringvormigc fiieda

zo, dat men de fpieren een duim breed beneden

de onderfchepping doorfnijd ; hier op legt men
de gefpleeten compres aan , om de fpieren te rug

te houden , legt her deel op de fchraag en zaagc

het door. Den arm afgenomen hebbende ,
legt

men den lap , die van de driepan tige armlpier

overgebleven is, op de wond, vult dezelve met
gefchaafd zagt plukzel op en legt er compresfeii

en een bekwaam verband over heen.

Doch ,
niet tegengaande de hier gegeeven be-

fchrijving der handgreepen in deze operatie ,
moet

de handelwijze door ons befchreven, veranderd

worden naar den aart en de kentekens der ziekte,

welken tot de operatie aanleiding geeven en naar

de onderfcheiden toevallen, die dezelve kunnen

verzeilen en naar oneindig veele omflandighe-

den, welken jdezelve meer of min verward maa-

ken.

Zo zijn bij voorbeeld de omdandigheden ver-

fchillende , welken ons tot het afzetten bcpaalen

en ons verpligten , den arm in het gewrigt afte-

zetten of het been onder deszelfs hoofd afte-

zaagen.

De la faije , wien ik mijn handfchrift mede-

deelde, voor dat het ter drukpers ging, zegt bij

die gelegenheid in zijnen brief
: „ ik weet niet ,

„ wat men daar bij wint , wanneer men een klein

„ eind van het been afzaagt en het hoofd van

„ den opperarm in het gewrigt laat blijven. Zd
V 2
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5,
de lijder dus doende minder pijn daar aan heb-

ben? of zal de heeling dan Ipoediger geluk-

„ ken ? of dient dit terug gebleevcn hoofd nog

3, tot iets?

Doch het geen men er bij wint, wanneer men

het einde van het been afzaagt en het hoofd van

den opperiirm in het gewrigt laat, beftaat daar

in , dat men bij deze afzetting niet zo veele dee-

len doorfnijd
,

als wanneer men het hoofd des

beens uit het gewrigt los Ichilt en hoe meer men door^^

fnijd ^ hoe meer deelen men in eene operatie

fcheid^ des te grooter zijn de gevolgen daar van.

Volgens deze gronddellingen , welken door de

dagelijkfche ondervinding bevestigd worden , is

het eene zekere zaak, dat de afzetting onder het

'hoofd des opperiirms van zo veele toevallen niet

verzeld is , als die, welke men in het gewrigt

onderneemt. Men zal hier van te meer overtuigd

worden, wanneer men in aanmerking neemt, dat

men in de afzetting onder het gewrigt met het

fnijdend inftrument de kleine ronde fpier, de bo-

venste fchouderbladsfpier , de onderste fchouder-

bladsfpier en de fpier onder het fchouderblad lig-

gende ,
welken met de capfula van het gewrigt

vereenigd zijn ter plaatze , daar de inplantingen

der fpieren van het hoofd des beens zijn, welke

eene fpieragtige capfula vormen, die met de eers-

te vereenigd is en het geheele hoofd van het been

des opperiirms omvat, doorfnijd; zo verfchoont

men den lijder van de pijn, die met deze fnede

onvermijdelijk gepaard gaat , en van de toeval-

len, die er op volgen. Wij (laan toe, dat het

terug gebleeven Huk van het hoofd tot niets kan

dienen, maar, wat. nadeel kan het ook toebren-



HEELKUNDIGE OPERATIEN. 309

^n? Waarom zal men hetzelve, zonder nood-

zaak , wegneemen , te meer , daar het van ge-

volgen kan zijn , welken men kan vermijden ,

wanneer men de gezonde deelen fpaart en de

incifie beneden het hoofd van het been doet.

Menig een zal mislchien van gevoelen zijn ,

dat het gevolg van de afzetting uit het gewrigt

,

het welk zo veele Heelmeesters hebben onder-

vonden ,
mij omtrent de gevolgen , welken ik

van deze operatie vrees, zou kunnen gerust Hel-

len^ doch het is genoeg, dat men deze gevol",

gen te vreezen heeft, en ik zie daar en boven

geen noodzaaklijkheid om deze operatie te doen

,

wanneer noch het hoofd van het been , noch de

papfula beledigd zijn, waar door wij tot het weg-

neemen van dit ,Enk zouden moeten befluiten.

De heer de la paije verzekert mij in den

zelfden brief, dat men 'de afzetting uit hpt ge-,

wrigc volgens zijne manier zeer dikwijls in het

leger met het gelukkigfte gevolg gedaan heeft, en,

dat hij in de wijze van dezelve te doen
,
zederf

dat hij de verhandeling in druk heeft gegeeven ,

niets veranderd of er bijgevoegd heeft (*).

() In deze operatie ftelpt men het bloed door bijzon-

dere hier toe uitgevonden tourniquets, Waar van er een door

DAHt. 5
'(zie Platneri Suppl. Tah. Hl. & IV.) een ander

door den heer moiirenheim ( zie Beobachtungen vetfchie^

dcner chirurgifcber voifdUe. IVien, /. Band 1780. S"*,

Tah. I. Ftg. VI. VII. uitgevonden is ;
of

,
gelijk brom-

FEiLD, enkel door de drukking van den vinger. Her laat-

(te middel verkies ik^alujd boven de beide eersten. L,-

V o
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I V.

Van het afzetten van het been.

Het is een voornaame regel* bij het afzetten

van het been , de operatie onder de verheven-

heid van het fcheenbeen te doen, om de peezen

der fpieren niet te raaken , die het been naar de
dije buigen.

Om de bloedvloeijing onder de operatie te kun-
nen bedwingen, legt men op het mi ddeniie gedeel-

te van het dijebeen
,
daar de flagader voorbij loopt j

eene trapswijze compres aan , welke men door
middel van eene tweede , die mfcn rondom het ge-

ilede been flaat, verzekert, en hier legt men het

tourniquet aan, het welk aan eenen bekwaamerl

helper word toevertrouwd.

Alle de Heelmeesters willen
, dat men de ope>‘

ratie zó zal doen , dat d£ huid , voorn aamlijk

die, welke de knie en her voorste gedeelte van

het been bedekt , lang genoeg blijve , om het

einde van het been na het afzetten te bedek-

ken, en de vorming van het lidteken te bevor-

deren.

Hier toe flaan pareus en guillemeau voor

,

het lid te buigen en de kringvormige Ihede te

maaken. Doch andere Heelm^sters hebben de-

ze gevoeglijke houding weell^erworpen , wijl

het zo gemaklijk niet is, een kringvormige fnede

met het kromme mes te maaken , waar van men
zig bij deze operatie bediende , als wanneer men

t
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het lid uitftrekt en in evenwigt houd. „ Deze

„ houding ”
, z^t louis , (*) „ heeft oogen-

fchijnlijke bezwaarlijkheden; want na de ope-

,, ratie laat men de dije en den ftomp buigen en

„ door deze bewegingen word de huid om hoog

„ getrokken en laat noodwendiglijk het einde van

„ het been ontbloot.

Om te verhoeden , dat de huid om hoog trekc

en het einde van het been na het afzetten ont-

bloot, moet men den raad van pareus en guil-

LEMEAU volgen , en de huid , welke het voorste

gedeelte van het been bedekt , dooifnijden als

het been gebogen is, zonder zijne toevlugt tot de

leêfchroef of de bank van F. van hilden of het

inftrument van hippocrates te neeraen. Men
kan deze inincifie zeer gemaklijk doen met het

mes met de bolle fnede ( PI. III. fig. 4 .

)

De lijder plaatst zig op eenen ftoel, die van

eene behoorlijke hoogte moet zijn , of op den

kant van het bed > en zet den gezonden voet op

den grond, welke , nevens het been en de dije

met linnen bedekt en omwonden moet zijn. tiet

beledigt been moet door de helpers gehouden en

onderdeund worden; een van dezclven moet het

been ,
de andere de dije houden ; die het been

houd , moet het een weinig naar de dije buigen

en onder het opligten van de knie tevens de dije

een weinig naar het bckketi opligten. De deelen

in dezen Hand gebragt zijnde, omvat de helper,

die de dije houd , met beide handen het bovenste

gedeelte van het been en trekt de huid naar de

(^) Memoires de VAcad. roy. de Chirurgie ,
Tom, H,p*
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knie toe. Dte Heelmeester
^ die de operatie doet

en tusfehen do-beehen naar binnen flaat, legt bo
ven en vervolgens onder eenen band aan om de
Ipieren vast houden , laaiende tusfehen bei-
de eene ruimte van omtrent twee vinger breed.

Ik ftel het geyttl , dat men het regte been moet
afzetten > zo moet de Heelmeester de regte hand
tusfehen de dije en het beledigd been doorbren-
gen; een helper geeft hem het mes in de hand :

het mes gevat hebbende
, buigt hij het gewrigt

der hand om , zet het onderfte eind van het mes
aan den inwendigen hoek van het fcheenbeen en
fnijd in eens de huid en het vleesch tot over het
kuitbeen door. ZrO dra deze (iiede gedaan is

,

llrekken de helpers, welke het lid vasthouden ,
het zelve uit en houden liet in evenwigt. In de-
zen Band zet de Heelmeester het einde van het
ines aan het kuitbeen, daar hij de eerste fnede ge-
ëindigd heeft, en volbrengt in eens de kriüa;vor*
mige fnede.

Als het linke been afgezet moet worden , be-
dient hij zig van de linke hand en verrigt daar
mede het geen hij met de regte zou gedaan hebben ,
om het regte been af te zetten. Doch, zo hij
met beide handen niet wbl kan opereeren en dat
hij der linke hand niet magtig is

, drukt hij met
de regte hand de punt van het mes tegen den in-
wendigen hoek van het fcheenbeen

,
trekt het

mes met eene beweging even als van eene zaag
naar vooren en fnijd in eens de huid en de fpie-
ren tot over het kuitbeen door. Zo dra deze
fnede gedaan is, brengen de helpers het been iq
den evenwigtigen Band ; alsdan brengt de Heel,
jjieeater het mes pnder liet been door, buigt he;
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gewrigt van de hand écn weinig terug ,
zet het

einde van het mes aan het kuitbeen, daar hij de

eerste Ihede geëindigd lieeft, !en volvoert de

kringvormige fnede, door het mes van deszelfs

einde tot aan de punt als eene zaag te bewee-

gen.

De beide wijzen om de kringvormige fnede te

maaken,zijn omtrent dezelfden, of men het reg-

te of het 'linke been afzet. Het komt alleen op

den Heelmeester aan, om die te verkiezen, wel-

ke hij het gemaklijkst kan verrigten. Met dit

mes fnijd men de huid en de fpieren nauwkeurig

door, het welk men met het kromme mes niet

kan doen, gelijk ik reeds boven II. gezegd

heb, wijinaamlijk alle gelijke vlakten beter door

eene bolle dan door- eene holle Inede doorgefne-

den worden, en wijl men der eerke de bewee-

ging van eene zaag kangeeven, het welkten aanr

zien van een krom mes niet wel kan plaats heb-

ben. Daarenboven ,
door déze wijze van de kring-

•vormige fnede te maaken .^ bedekt -de huid het

einde van het afgezaagde been na het afzetten ,

.het welk, gelijk wij reeds aangemerkt hebben ,

het vormen van het lidteken zeer bevordert. Hier

door worden de incifien op twee onderfcheideii

tijden ,
welken petit voordek, en die, welke

men in derzelver plaats gedeld Jieeft , en volgens

welke men de huid van den inwendigen hoek des

fcheenbeens tot boven het kuitbeen maakt, voor

nutteloos verklaart.

Na deze kringvormige incifie (nijd de Heel-

meester met het klein tweefnijdötid mes den band

tusfehen de beenderen en de fpieren , welken over

tusfehen de beenderen zijn , door nijd zo

V 5
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veel als mogelijk is met de punt van dit inftru-
ment in

^

het beenvlies
, Icheid het van deszeh«

vcreeniging af en fchrabt het naar onder toe
, ten

einde te kunnen zaagen zonder hetzelve te Icheu-
ren. Als hij de beenderen afgcfchrabt heeft, legt

hij eene gekloofde compres aan, die hij den hel-

per overgeeft, welke de knie vast houd, bind de
beenderen met eenen regteii band zamen en laat

de hoofden daar van houden door den helper ,
die het been aanvat , legt de beenderen op de
fchraag of ftelling en zaagt ze door, beginnende
met den eersten trek het fcheenbeen doortezaa-
gen , alsdan het kuitbeen en eindelijk het overige
van het fcheenbeen.

Als bet lid nu weggenomen is
, Iaat hij het

tourniquet een weinig los om de monden der
groote flagaders te onderzoeken en onderlchept
ze volgens de voorfchreven regelen in §. 11.

0‘5.)

De vaten onderlchept zijnde , legt hij eene
genoegzaame hoeveelheid gefchaafd plukzel op

C»5) [ Het is bijna een algemeen voorfchrift der mees-
te Heelkundigen , zo dra het been is weggenomen

, het
tourniquet een weinig los te draaijen , om langs dien weg
de voornaamste afgefneden Hagaderen te ontdekken en ver-
volgens te binden. Dit egter laat zig vrij geinaklij-
ker zeggen dan doen. Wij merken, insgelijks, met den
heer Gesscher, aan, dat zo dra het tourniquet los raakt,
het bloed met een zodanig geweld uit alle de afgefneden
takjes vloeit, dat het bijiia onmooglijk is, de juiste plaats!
der vaten, welke men binden wil, te erkennen. Wij
raaden derhalven, met den heer Gesscher

, alle voorzlgti-
ge Heelmeesters , welke deze operatie onderneemen wil-
len, aan, zig alvooreus de juiste plaats dezer bloedvaten
door de ontleedkunde eigen te maaken.]
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den (lomp en daar over weer ruuw plukzel, om
op die wijze een kusfen te vormen, het welk ee-

ne zagte , weeke en gelijke drukking op al de

punten van den omtrek des ftomps maakt en de

holligheden en ongelijkheden kan opvullen. Hier

op legt hij de compresfen en den vereenigendea

band aan , wél agt gevende, dien niet te fterk za-

men te trekken, ten einde de toevallen te ver-

mijden , die daar uit zouden kunnen ontdaan.

Ook Iaat hij de helpers de hantd tegen het einde

van den verbonden (lomp houden, om eene zag-

te drukking te maaken. De helpers , die elkan-

der aflosfen ,
moeten met deze zagte drukking tien

of twaalf uuren aanhouden.

V.

Van het afzetten der dije.

Onder al de afzettingen is er geen, daar het

uitlleeken van het been gewoonlijker is , dan bij

iiet afzetten van het dijebeen. De Heelmeesters

hebben om die reden ook gepoogd , de oorzaaken

daa£ van te ontdekken en de middelen uitteden-

ken ,
om die te vermijden. De oorzaakeil daar

van zijn ook genoeg bekend, maar onder alle de

middelen ,
om dezelven te ontwijken

,
door de

fchrijvers voorgefleld ,
weet ik er

,
naar mijn

oordeel ,
geen beteren ,

dan die , welken dé

heer valentijn onlangs voorgeflagen heeft (*).

() Recherches critiques fur la chirurgie moderne, p.

U6. en SamsnU der auserl, Abhandl, fürPFundartze. ites

Sfückf S, 711.
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„ De volgende aanmerkingen ”, zegt valent
TijN, „ welken ik gemaakt heb over de veran-

„ deringen , die de ipieren ondergaan in de ver-
fchillende beweegingen, waarin zij de deden j

„ aan dewelken zij vast zijn, verplaatzen , en

5, de ontdekkingen van de werkingen dezer wcrk-

,, tuigen hebben mij eindelijk oveftnigd

„ men het uitfteeken van het been niet anders

3, kan vermijden , dan door de onderfcheiderr

5, Ipieren, die het lid omgeeven, dat afgezet zal

. j, worden, in de fterksteuitfpanning doortef^ij-

,, den ( is }. Om dit in een helderer licht te ftel-

„ len , zal ik het op de afzetting van deifdije

„ toepasfen , als de geene , waar bij het uitftee-

5, ken van het been telkens voorkomt en in de

„ daad het allermoeilijkst te vermijden is.

„ De Ipieren in het algemeen , welken het

5, meest toebrengen , om den Homp eene kegel-

5, vormige gedaante te geeven en zeer ligt van

,, het einde des beens afwijken, zijn de zulken^

„ Welker inplantingen het verste van het gewrigt

,, en het middenpunt der beweeging des beens

3, zijn , dat zij bevveegen ; dezen zijn aan de
dije de tweehoofdige fpier ,, van dewelke het

3, eene hoofd aan het agterste en bovenste deel

„ der uitfte^king van het ziibeen vast is , de

„ halfpeezige , de halffpierige , de regte en de

„ fnijderfpier. hlen heeft gemeend
, tegen het

3, terug trekken der {pieren de kruishegting, de

„ languetten van kleefplaaster en de ringbanden

„ te moeten gebruiken. Maar men ziet klaar ,

„ hoe belachlijk en gevaarlijk, het is, zijne toe-

C^S) [ Men zie bier over het geen op hl. 300, (fs) ge-
zegd is.]
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vlu.^t tot dergelijke middelen te neemen, om

„ de doorgefneden Ipieren uitgelpannen te houden.

„ Het wezenlijke in dit geval is , eene wijze

„ te bedenken , om de fpieren zo te deelen , dat

,5
zij langer zijn , dan de beenderen , en de fpie-

5,
ren behouden , welken aan de as van het

been vast zijn ofin dezelfde ftrekking loopen.

„ Dit onwaardeerbaar voordeel is gegrond op

,, het voorfchrifc, dat ik gegeeven heb, en door

dit eenvoudig middel vind men de huid en de

fpieren , welken volgens de gemeene manier

zig meer fdiijnen zamen te trekken , in de daad

meer verlengd ; men neemt veel minder van
” derzelver zelfdandigheid weg , wijl men ze in

„ haare fterkste uitfpanning doorfhijd. Deze

5,
manier bewijst ook verder , hoe nutteloos de

5,
afzetting op twee onderfcheiden tijden is. Daar-

5, enboven is deze wijze van afzetten ook zeer

„ gemaklijk uirtevoeren , want men behoeft

„ de houding van het lid maar eens geduren-

„ de de kringvormige fnede te veranderen.

C/5) [Wij merken hier bij aan, dat het, om aan een

<?n ander oogmerk te voldoen, zeer nodig is, het verband

2odanig aan te leggen , dat het van boven naar onderen ,

dat is, van de hèup, bij voorbeeld , naar de knie , zijne

gtekking heeft. Uier door belet men, voor eerst, den te

grooten en vrijen invloed van bloed naar den ftorap van het

afgezette deel; en, ten anderen, kunnen de fpieren en de

huid zo veel niet optrekken, om dat dezelven geene ruim-

te voor haare uitzetting vinden , waar uit dan volgt, dac

de (lomp des beens minder ontbloot zal worden.

Wanneer nogihans , niet tegenftaande alle onze pogin-

gen ,
de ftomp van eenig been merklijk buiten het opper-

vlak der fpieren uitfteekt, zo zal men verpligt zijn ,
wil

men den Lijder aan geene verdrietige en langwijligegenee-
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Volgens het voorfchrift van de verandering i

welke de fpieren in de onderfcheiden beweegingen
der deelen , aan dewelken zij vast zijn , onder-

gaan, en volgens de zamenftelling dezer werk-
tuigen , heb ik proeven genomen aan dedije van
verfcheiden lijken , omtrent op de wijze als ik

die in de derde afdeeling befclireeven heb ; ik

heb dezelfde werkingen waargenomen en meen
volgens deze ondervindingen temogen oordeelen,

dat de beste en gemaklijkste manier , om de fpie-

ren, na de ftede , eene aanmerklijke lengte te

doen houden , zo dat zij van het einde des beens

niet afwijken , maar het om zo te fpreeken als

bedekken , die is , welke ik hier ga voorftel-

len.

Als men den lijder de behoorlijke houding ge-

geeven , en de helpers omtrent op dezelfde wijze

geplaatst heeft, als bij het afzetten van het been,
vervolgens het tourniquet zo hoog, nis mogelijk

is, aangelegd , de huid der dije behoorlijk om
hoog getrokken en met eenen band genoegzaam
verzekerd, en eenen dergelijken band twee vin-

ger breed onder dezen aangelegd heeft , om de
Ipieren vast aan elkander te drukken, plaatst de
Heelmeester zig aan de buitenzijde der dije, die

hij wil afzetten , zo dat hem niets hindert
, en

maakt de kringvormige fnede met het mes met de
bolle fnede.

zing bloot (lellen , dit uitdeekende (luk op nieuw weg te

neemen. De Ouden verkozen hier toe hunne nijp-

tangen enz. Doch wij vinden
, met andere geoefende

Heelmeesters , bet gebruik der zaagen hier toe merklijk
beter. ]
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Ik ]aat den lijder op eene tot her fleenfnijden

gefdiikte tafel, of, als men die niet kan krijgen ,

op een ledikant, of op den kant van het bed leg-

gen, laatende het gezonde been op den grond

hangen en tot aan de heup bedekken en omwin-
den , en den lijder door de helpers vasthouden :

de Heelmeester, die de operatie zal doen, plaatst

zig, gelijk ik reeds gezegd heb, aan de buiten-

zijde der dije, welke hij wil afzetten , laat het

lid door de helpers , die het vast houden ,
uitrek-

ken j en als het geheel uitgerekt is, agterwaard

buigen en zo veel mogelijk naar beneden neigen^

in deze houding brengt hij de dije in de llerkste

afwijking; door deze houding word het lichaam

der regte voorste fpier en der fpieren , welken

aan de binnenvlakte der dije liggen
, uitgefpannen

en om hoog naar derzelver inplantingspunten ge-

trokken. Nu begint hij in deze houding defpie-

ren aan de binnenzijde der dije en tevens de

voorste regte fpier en dijefpier door te fnijden. Oo-
geubliklijk daarop ligten de helpers het lid op ,

buigen het been en de dije naar het bekken toe

en brengen het in de fterkste afwijking. In deze

houding fnijd hij de fpieren aan de agter- en bui-

tenzijde der dije door en eindigt zijne kringvor-

mige fnede tot op het been. De verwisfeling der

houding kan in een oogenblik gefchieden ,• het

fchijnt fchier, als of de Heelmeester niet ophield

met fnijden.

Ik heb deze manier aan verfcheiden lijken be-

proefd ,
welken nog warm en derzelver gewrig-

ten zo buigzaam waren als in levende lichaamen ;

zij heeft alle voordeelen der kringvormige fnede,

welke wij in de derde afdeeling bij het afzctcca
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van den opperarm aan de middenste en onder-

fte deelen befchreven hebben. Ik had dezelve

aan de jonge Heelkundigen en aan verfcheiden

van mijne amptgenooten laaten zien en hun ge-

toond, hoe het einde van het rolvormige been ,

als ik de fpieren in derzelver verlchillende hou-

dingen doorfneed , zig na de afzetting verdiept

en van alle zijden door vleeschdeelen omgeeven
bevond; in plaats, dat volgens de gemeene ma-

nier, welke ik met deze vergeleek , deze even

verre daar van verwijderd waren.

Als men nu de kringvormige fnede gemaakt

heeft ,
voleindigt men de operatie volgens de

overige voorfchriften , van dewelken ik bij het af-

zetten van den arm en het been gefproken heb

,

men zaagt namelijk het been op de fchraag door

,

onderfdiept de vaten e. z. v. (ws).

Deze
•

0«S) [ >» Waaneer de /lomp dik is, ” zegt sharp,
„ valt het zomiijds voor , dat er iien of meer vaten toege-

„ bonden moeten worden e. z. v. Dan , wij betui-

gen , behoudens de agting van dezen beroemden Heelmeester,

dat dit ons te otnflagtig voorkomt; en wij zijn door onder-

vinding bevestigd, dat wanneer fwce of op zijn hoogst

der voornaamste takken gebpnden zijn, de overige bloed-

vlied door het verband, met behulp eener zagte drukking,

kan tegen gehouden worden. Waar toe dan deze
verbazende en langvvijlige omflag?' Het oogmerk im-

mers van een oefenend Heelmeester moet zodanig zijn, dat

het, behoudens de zekerheid der uitvoering
, tot gemak

en veiligheid zijner Lijderen zig uitftrekke?

En, niet tegengaande wij de toebinding, in deze geval-

len, als het kragtdadigst middel voor de bloedftortlng aan-

zien; zo kunnen er zig egter gevallen opdoen , dat men
van het zelve geen gebruik, ten minsten niet dat genoeg

is , maaken kan. -- In zo een geval raaden wij
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Deze wijze van operecren zegt valentijn,
bladz. i39*i „ is van de gewoone zo zesr verlchil-

lende, dut de fpieren
, welker einden gcnicenlijk

„ door de grondvlakte des Kegeiri worden gevormd
5’ hier aan de punt bevinden. Zejis de iVireinoe-

ne bekleedzelen blijven bij deze wijze v/aiT ze te
j'» Icheideii langer , dan wanneer men naar de manier
van p E r I T opereert.

”

AL ioen het afzetten boven dc middendc deelea der
diie onaerncemt, verhindert het boven aange.iegac tr.ur-
niquec den heelmeester, die de operatie doet Om

te veruiijden en met meer gemak te cpz:reercn,
legt men het kusien van het tourniquet van petit
boven den dijeboog aan en verz.ekerc door .middel van
eenen gordel, die even als een breukband met eene
gesp \’ooizien is, dk kusfen zo, dat her juist op de
dijeflngader treft, welke hier onder den fallopiaanfcben
band doorloopt, en drukt de flagader, door de Ichrocf
eenige reizen om te draaijen

, behoorlijk zamen, om
het uifvJoeijen van het bloed geduurende de operatie
te beletten. IJecbeen, welk onmiddellijk onder deze
(lagader iigc, dient tot eene tegeudrukking van het
kuslen. De heer de la faije heeft mij een tour-

aan, gebruik te maaken van de eiken zwdm^ zijnde door
de heer br-ossard, allereerst, met goed gevolg, hier toe
gebezigd

; en befchreven in de Memoires de l'academie de
.Chirurgie ^ torn. III. pag. 4. of wel van de fijrie zagte
4pons , waar van de heer white, An Account of the to.
pical applicatitns of the fpunge , &c. Lond. ;7<S2. fpreekt.
van welke laat/le deze beroemde Heelmeester zegf. dat de-
zelve hem, op meer dan vijftig perfoonen gebruikt, altoos

'

wel, zonder eenige hechting of toebinding te gebruiken,
gelukt was, uitgezonderd twee gevallen, in welke hij ver-
pligt was, de o'-derfchepping te verrigten. Men zie over
het een en ander de aant. op de fiandl. tot de Chiv, vau dcR
heer J. Z. platner; D. i bl. 201 CD-.1
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niquet vereerd , het welk de heer mor and verhe*

teid heeft; dit tourniquet heeft eenc dubbele fchroef

en is van eenen gordel voorzien, welken men op den

dijeboog aan legt, om de bloeddorting bij het afzetten

van de dije boven het middenfte deel behoorlijk te be-

letten. In het zelfde geval is het den heer louis
- volkomen wél gelukt, het bloedvlocijen geduurende

de operatie te beletten door de llagader ter plaatze,

daar zij onder den boog door loopt, door etnen be-

kwaamen helper, na dat hij er tene dikke compres

op gelegd had, te laaien zamendrukken en er den vin-

ger vast op houden.

Louis (*) geeft ook eenen goeden raad, om te

beletten, dat dc ftomp riet in eene fpitze punt eindigt.

,, Men let niet genoeg”, zegt hij, „ op den llana

,, des ifomps, wanneer men hec verhand vernietiwr.

,, OiYi de punt van den ftomp te verheffen en de wond

„ d^s te gemaklijker te verbinden, buigt men de dije

„ om hoog. Maar, hoe meer men met de geneezing

„ voordfpoed, hoe minder men daar op let, en ik

„ heb veele gewonden gezien, we! ken, als zij zig

„ buiten alle gevaar oordeelden , moeilijk zouden zijn

„ geworden ,
wanneer men hun niet toegelaaten had

,

„ hunne dije in eenen regthoek met het lichaam te

„ brengen en ze ioodregt in de hoogte beweegtn.

„ Doch bij deze buiging Ichijnt het einde van her been

uitterteeken en het verheft zig ook in de daad bc«
”

\’en de borizontaallijn der fpieren. Dit is derhal-

”
ven eene geheel ftrijdige beweeging, welke men

”
volftrckt moet verbieden. Maar de Heelmeester

”
kan, in plaats van de dije te laaten buigen, het

„ verband veel gemaklijker maaken, als hij den lijder

(*) Memoires de l'Ae^d* föy. de Chirurgie, Fel ÏF,
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, dooi’ eenen ondergeiegden doek op beide zijden laat

,, cpligcen en onder de lenden en den aars eene kleine

„ vasce en dikke matras of een lederen kusfen legt,

,, da: te deeg met hair opgevuld is.
’’

.Na dat ik de afzetting volgens de manier van den

heer v a l e n t ij n in mijne openbaare lesfen gedaan

had, heb ik aangetcoiid, dat, wanneer men den Homp
cm hoog ligt eii in eene loodregte lijn legt, de fpie-

ren aan de agterzijde van de dije van het einde des beens

afweeken en het niet meer van die zijde omgaven. Dit

toont de gegrondheid der waarneeming van den heer

LOUIS duidelijk aan.

Het misbruik van zalven en digestiven , welken men
bij het verband der wond na het afzetten gebruikt,

vertraagt de geneezing. Als de verettering reeds be-

gonnen is, behoeft men zulke wonden alleen met

droog plukzel te verbinden

Wij laaten het aan de akademie der Heelmeestercn

over om de beste handgreepen bij het afzetten der dije

uit het gewrigr bekend te maaken, en zullen derhal-

ven hier niets in hec bijzonder daar van zeggen (**).

Ondertusfehen , wanneer er rondom de onderHe vlakte

van de holte desgewrigts eene droogc verllerving plaats

had, welke de fpieren, die dit gewrigt omgeeven,

verteerd had en er leevend vleesch te voorfchijn kwam,

het welk te kennen gaf, dat de verllerving hier Haan

C*) Het droog verband word insgelijks aanbevolen dooi-

den heer bonna u o. Jaurncü deMedscinst ^c. T. XXXIF.
Paris 1770. L.

Men vind voorbeelden van de afzetting der dije uit

het gewrigt in Opuscules de chirurgie par M o r a n n , Pa-

ris 1768., in de memoiresfur les fujets propofés pour Ie prix de

Vacademie roy. de chirurgie. T. IX. , waarin eene verhande-

ling geplaatst is van den heer barbet, en in Medical cam-

mentaries bij a Societij of EdinburgJs. Vtl. VI. L.



524- korte beschouwing der

bleef, en dat dit door verftminT aangedaan deel flegts
nog even vast was, gelijk ik zulk een geval voor vijf
en twintig jaarcn in ons hospitaal gezien heb aan een
kind van veertien jaaren, hetwelk brood van brand-
koorn had gegeeten, zo zou ik geen bedanking man-
ken, gehik de heer de la croix en ik deeden,
om de dije uit bet gewrigt af re zetten.

Oe handgreep bij het afzetten van een lid ter plaat-
ze

, daar de drooge verderving zig vast gezet heeft

,

is eenvoudiger, dan die, welke wij boven befchreeven
hebber. In dit geval gebeurt het dikvtdjls, dat men
niet verligt is, de vaten te onder/cheppen on enkel
eene kiingvom.ige incific met het incifiemes, om de
fpieren door te fnijden, is genoeg.

Het gebeurt ook, dat zulk eene Ibort van verder-
ving, voornaamlijk, als zij van brandkoorn ontdaat,
zig bij de gewrigten eindigt, als bij voorbeeld aan de
knie. In dit geval kan men het lid uit het gewrigt af«
Icheiden, ten minden zou ik geen bedenking maaken
om het te doen («5).

Ik zou nog meer voorbeelden van dergelijke afzet*

(ri5) [De heer wicabes heeft voor korten tijd een werk-
je m Diiitschland gemeen gemaakt, waar in hij voordelt- dat
bij eene verderving der uiterde ledematen dc’afbindine'van
het vcrltorven deel

, de zekerde en beste wijze van behlnde-
Jing in, deze gebreken is

; aanmerkende, dat men daar door
vcelc toevallen, als bloeddorting, het uitdeeken van been
en eene langdraadige geneezing enz. vermijdde. Dan in
hoe verre dit waar zij, zal de ondervinding, vertrouwen
wij, ons nader bevestigen. Dit is zeker, dat dezelve nos:
met veele onvolkomenheden zwanger gaat; wij zullen hier
bij aanhaaien de woorden van den onvermoeiden gesscher-
welke, hierop zinfpeelende

, zegt: ,, dat de wijze van bin-
„ ding, door gemelde. Heelmcedcr gedaan, mij niet flegts
,, te omflagtig, maar ook te wreed toefchünt ” e z v
„ o# Heelkunde, D. 111. blaclz. iso]



r

HEELKUNDIGE OPERATIEN. 325''

tinken kunnen bijbrengen, onder anderen eene, welke
in herfstmaand 1771. in ons hospitaal aan een jonge-
ling van agttien jaren ondernomen werd

O Ik ga met voordagt de bekende gefchilleia tusfchen
BiLGUER en zijne tegenpartij, tusfchen pott en kirkj
LAND voorbij, welken onderzoeken, in welk geval de af-
zetting raadzaam is ol niet. Liever zal ik eenige nuttige
fchriften en verhandelingen aanhaaien, welken kortling over
deze gewigtige ftof gefchreeven zijn. Als: Ernst platner
Suppf. in Patris Infiit. chirurgm Pars I. p. 123.; The chi~
ftirgical Works Dij pere pott. vol. III. Bromfeilds chü
rurgifche fVahriemungen; Schmucker in feinen IVahrne-
miingen Iter Theil; in den vermischten Schriften iter Theil'
Portal in l'HiJl. de l'acad. des Sciences année 1773. 4,^
en A LANS ON in Obfervations upon Amputation an the After

^

treatment. London. 1779. 8. L.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

\



DRUKFOUTEN.
Bisdz. QT. reg. 21. in de noot , ftaat ceterens

,

atercus.

Bladz. 185- leg- 3 - in de noot, flaat
:

aderlatingen.

\

moet zijn

moet zijn.
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