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VOORBERICHT
V A N D E N

nederduitsghen vertaaler:
I

In den aanvang der vertaaling van dit werk,

was ik voorneemens ,
het zelve in drie dte-

len te fplicfen ,
en als dan het derde deel

aan te vullen ,
met de Bcfchrijving van zo-

danige Operati'én , welken van den Heer

Le blanc onaangeroerd gebleeven zijn.

Ik heb echter ,
bij nadere overwèeging ,

hier van afgezien : te meer ,
daar in den lan-

gen tusfchentijd ,
in welken het eerde eri dit

tweede deel is afgedrukf, het derde deeV dèr

Oefenende Heelkunde van den Heere D. van

Gesscher is uitgegeeven; in welk deel

(ille de Heelkundige Operatiën, geleerd, oor-

deelkundig en volgens de nieuwfle en beste

wijzen worden voorgefteld. Èn naar vWelk

werk ik alle’ Nederlandfche Heelkundigen,

die een volledig famendel over dit onderwerp

begeeren, met alle verzekering van voldoe-

ning wijzen kan.
^ 2



iV VOORBERICHT.
Met dit alles nogthans twijfel ik niet, of dit

tweede deel van den Heer L e b l a n c
, tot

welker volmaaking wij onze poogingen, even

als bij het eerfte deel, hebben aangewend,

zal ook den Nederlandfchen Hcelkonstöelfc-’

naar bevallen. De onderwerpen daar

in zijn over het geheel gewigtig
, en door

de kundige fchrijver met dat oordeel
, op on-

dervinding 'gegrond, uitgevoerd, dat zij alle-

zins een groot Heelmeester kenfehetfen.

Ik heb ook dit deel aangevuld met fwee ver-

handelingen van de WelEd. zeer geleerde Hee-

ren G. ten Haaff en F. A. Schenck ; zynde de

eerde een vertoog over de wijze op zuelke de

Catara&a , na meer dan dertigjaaren ondervin^^

ding .,
thans door den eerstgemeUen Heere wordt

. mtgeqejfend: de tweede hevar tet'ie waar-

neeming, door welke de mogelijkheid ee?ier waa-

‘rejomkeering en uitzakking der Baarmoeder ^

door
*den "

laatstgenoefnden Heefe ^ ‘

_
bevestigd

wordt. Voor welke vriendelykè mededee-

lingen , ik hun Wel. Ed" hier ópienlijk dank

« ^
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PROEVEN over de Polypen othkeering ,
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der-^ nevens eenige aanmerkingen om deze

ongemakken te leeren onderfcbeiden» • • a.
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vêoruitzigten ,
welken men in deze ope-

ratie moet hehhen, . • . ai8
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KORTE BESCHOUWING
DER

HEELKUNDIGE
OPERATIE N.

XXII. H O 0-F D S T U K.

Van de Operatie der Polypen {a).

OOR dat ik de behandeling in deze operatie be-

fcnrijve, zai ik hier eene verhandeling invoegen, wel-

(a) [Op het gezag van celsus
,
galekus ,

jEGTneta cn
meer anderen der beroemdfle Fleelkundigen van vroeger eeu-
wen, noemden men zekere uitvvasfen, in den neus, met den
naam 'vzn Polypus of veelvoet; om dat men vooronderllelden,
dat deze iiitwasfen meer dan één beginfel hadden; cn uit

dien hoofde bij het rfrVr van dien naani vergeleken vvierd.

Dan laatcre en beroemde Heelkundigen hebben getoond,
dat dit eene dwaaling was; en deze uitwasfen op zig zel-

ven belchoutyd, ieder maar één beginfel hebben. Het
aangevoerde van den Heer gesscher, uit de O'ferv. fur la

Curs radkal. de plus Polyp, ^c. AuU. levret, doet dit aan-

gaande alles af; „ Hunne dwaaling (zegt hij) in dit op-

,, zigc, was zeer groot: want, als het gezwel enkel is,

„ heeft het nooit meer dan één eeiiig beginfel
;

en als ’er

,, verfcheiden tevens plaats hebben , die naauwkeurig van

,, elkander onderfcheiden zijn, hebbenze ieder op zig zelve

„ één bcginlél, en niet meer. Het is niettemin waar, en

„ de ondervinding bevestigd zulks, dat één eenig dergelijfc

„ gezwel, fomwijlen verfcheiden aanhangfels heeft; maar,

„ wanneer men geduurig deeze waarneeming vervolgt, zul-

,, len wij altoos zien, dat die aanhangfels allen uit éénzelf-

„ de beginlél voortfpruiten : dat zij voor hun allen, niet

,, meer dan eenen zelfden oorfprong hebben
;
en dat zij ge-

„ meenlij k cene gedaante aanneemen, overeenkomftig met

„ die der holte, in dewelke zij begreepen zijn,” Zie zijne

Proeve oytr de voorn, langduurige Gezwellen t bladz. loó en
volg.

li. DEEL. A



ü KORTE BESCHOUWING der

ke ik in het jaar 1746 aan de koninklijke akademie

der heelkunde overgegeven heb , en van dewelke men

ook reeds een uittrekfd van eenige waarneemingen

vindt, aan het einde der verhandeling van den Heer sa-

BATiEit over deze ftof, in het derde deel der Memoi-

res dezer akademie.

Proeven over de Polypen^ omkeering^ uitzakking en

overhuiging der baarmoeder ,
nevens eenige aan-

merkingen ^ om deze ongemakken te keren on-

derfekeiden.

Zou men de wanvrngten, welken lang in de baar-

moeder blijven, en door eenen Heel ren rauwHen daar

mede vereenigd zijn , niet als polijpen of vleeschuicwas-

fen kunnen befchouwen ? De groote waarneemer

RuiscH heeft ons hier van een denkbeeld gegeven in de

agt en vijftigfte waarneeming. Hij verftaat door eene

wanvrugt een wanflaltig ftuk vleesch, hetwelk door

eene onvolmaakte ontvangenis voordgebragt is ; en

Naderhand heeft rrien den nnam van Polypus aan alle vleesch

-

achtige intwasfen, niet alleen die van den neus, maar ook

en vooral die der Lijfmoeder en dcrzelver fchede, gegeeven:

zomwijlen zelf, worden bloedklonters in de nammen der

groote bloedvaten, met den naam van beflempcld.

Het woord Polypen, zegt dan, zekere vieeschagtigc uit.

wasfen, welke uit de binnen- en vicezige oppervlakten dier

dcelen, in welken gevonden worden, voortkomen.

Hunne oorzaaken zijn zeer verfchillend', dan wel eens otit-

ftaan zij door eene uitwendige belediging van kneuzende of

kwetzende werktuigen, waar door de vaste zamenhang dier

cicelen verbroken word, en dus gelegenheid tot onbeperkte

uitgroeijingen geven kunnen : dan ook, en meestal, ontlec-

nen zij hunnen oorfprong van inwendige oorzaaken, ’t zij

door eenö zieklijke hoedanigheid der vogten, of wel dor

vezelen zelve.

De nadere ondcrfcheiding, zo ten aanzien van hunnen aart,

als ten opzigt haarer kenmerken en genezing, is wijders,

in l’et beloop dezer voortreflijke verhandeling, genoegzaam

aangctoond-l



HEELKUNDIGE OPERAÏIEN.

vraagt, hoe de jonge, maagden , van dewelken men dit

niet kan vermoeden, en de oude vrouwen zulke go-

- wasfen kunnen bekomen. Hij verzekert, dat hij er

verfcheiden in dergelijke gevallen uitgehaald heeft, en

befluit daaruit, dat deze gewasfcn niet anders zijn dan

vieeschgewasfen of vleeschuitvvasfen, en dat hij dezel-

ven in do baarmoeder gevonden heeft, die aan eenen

Heel vast zaten. Verdienen deze vieeschge wasfen nu

niet den naam van polijpen der baarmoeder?

(b') [Een mola of zogenaamde wanvrugt

,

is een klomp
vleesch, die zijn oorfprong uit de vermenging van man cn

vrouw, en dus uiteene waare bevrugting neemt: het wordt
derhalven altoos van buiten aangebragt

;
daar een Polypus of

yleesch idt'vasch, in het lichaam van de baarmoeder of dcrzel-

ver fchedc zelve, zijn begin neemt.
De naaste oorzaak tot de vorming eener wanvrugt, komt ,

onzes bedunkens, hier op neêr ;

Het oevrugre eitje, door de Fallopiaanfche buizen in den
Uterus vallende, hegt zich door zijn buitenlle vliesje aan

den bodem der Baarmoeder vast; en eene verdere ongehin.

derde natuurlijke ontwikkeling, ter dezer plaatze, van dit

eitje
,

brengt len beüemder tijd , een welgemaakt kind
voort. Edoch, dit eitje zich in de Baarmoeder vastgc*'

hecht hebbende, en in zijne vrije en natuurlijke ontwikke-
ling, door eigen zieki'jke hoedanigheden, of door bijko-

mende omnandigheden
, belemmerd wordende, zal in plaais

van een welgemaakt lichaam, een wanfchepfel ofwel een

vleeschklomp vormen. Dit laatfle onderfcheid hangt al' van

eene vroegere of laaterc vernietiging zijner natuurlijke ( iit-

M'ikkcling; bij voorbeeld : zo in de ecrlle tijden der ontwik-
keling van de vrugt, her lanuvogt fwaar in het vrugtje -voor

alle uiterlijke beledigingen vrij rs) ontbreekt, of door cena
fcheuring der tedere vliezen verlooren gaat; zo kunnen de
tedere en zagte deeltjes van het vrugtje, niet behoorlijk ont-

wikkelen; maar zullen in tegendeel, door de omringende
drukking, die zij onophoudelijk ondergaan, üegts in een

ineengedrongen vleeschklomp vervormen; die, naar maaie
dit deel, ("door de inmondingen, die het in de Baarmoeder
gemaakt heeft,) gevoed wordt, zal opgroeijen en grooi wor-
den. Deze, zo cvcngenocindc inmondingen zijn her,

Melkc aan de Mo/a, cen min ol‘ meerdere vasthechtiug aan

A 2



4 KORTE BESCHOUWING ber

Wegens de overeenkomsr, welke deze vleeschge-

vvasfen met de polijpen van den neus kunnen hebben,

noemt dezelfde fchrijver (*j) Polijpen der baarmoeder^

zulke vleeschachtige uiiwaslen, welken hij in het jaar

16-3. bij eene vrouw vond, die den witten vloed had,

en van dewelken aan de opening van dit ingewand elk

aan eenen ileel vast zat. Hij voegt er nog bij ,
dat een

heelmeester hem nog andere polijpen der baarmoeder

gezonden had, welken eene vrouw op onderfcheiden

reizen kwijt geraakt was.
' Met vieeschachtig gewas, waar van in de Ephemeri-

den der Duiifchers gewag gemaakt word C**), en het

welk eene vrouw vijf jaaren lang bij zig droeg, was

aan de baarmoeder vastgegroeid, hing uit de fchede

uit , en werd er gelukUiglijk uitgehaald. Zou men
hetzelve niet voor eene polijp der baarmoeder kunnen

. houden ?

Hii.danus(***) verhaalt, in twee waarneemingen,

de gclchiedcnis van twee vleeschgewasfen , die hij uit

de baarmoeder gehaald heeft
, aan dewelke zij op het

nauwde met eenen deel vast waren. Als men deze

waarnemingen met aandacht leest, ziet men, dat deze

vleeschachtige lichaamen, die hij noemt

,

veeleer

voor pohjpen moeten aangezien worden. De mola^

of, liever, de polijp, die hij in de vijf en vijftigfte '

dc Baarmoeder geeft ; djn het is ook ondervindelijk bewe-

zen, dat nimmer deze wauvrugten zodanig vast aan de Baar-

moeder vereenigd zijn, als men doorgaans bij de vleesch-

iiitwasfcn van dit deel waarneemt: ja niet zelden vallen de-

»' ze wanvnigten , na verloop van eenigen tijd, of geheel, of

gedeeltelijk en hij vcrftoiven Bukken, uit dc Baarmoeder.

Dit weinige zij genoeg , om door eene opmerkende te

doen bcflisfcn , in hoe verre men een inola of '\mmugt een

Polypiis noemen kan.]

(*) Ruisen Obferv VI.

Q**') Dec. min. 2 0'>f 70 . p. T 53 feqq.

Cent. 2 .
0'j'. 52- 55.

\



HEELKUNDIGE OPERATIEN. 5

vvaarnceming bcfchrijft, gelijkt omtrent na^ir die, wel-

ke de jonge dfjean aan den beer levukt i:ond (c).

J.
Marinello de. formik (*}-- (preekt van gewas-

fen ,
welken langen tijd in de baarmoeder blceven en

erdoor eenen Heel Ecernaauw mede vereenigd waicn;

kunnen deze gewaslèn, welken langen tijd in de baar-

moeder blijven, en er aan vast zijn, niet voor polijpen

der baarmoeder gehouden worden?
Alexander BENEDicTus (*U Hoemt eenen vleescb-

klomp, dien eene vrouw te Venecie in de zevende

maand baarer zwangerheid kwijt raakte, eene polijp.

ik wil hier door juist niet beweeren, dat tr in hcc

geheel 'geen wanvrugten zijn, en dat alle vaste lickaa-

men, welken uit de moederfehede hangen, altijd po-

lijpen moeten wezen. Dus doende zou nien zijn ge«

voelen te verre uitflrekken, en ik zou, in plaats van

te veel te bewijzen, in het geheel niets bewijzen. Ook
zou dit gevoelen zeer ras niet alleen door de meeste

fchrijvers , maar ook door de dagelijkfche ondervinding,

(O [Bij het naleezen van de voornoemde waarneemingen

van HiLDANUS, kunnen ^vij niet vinden, dat die vlceschach-

tige lichaamen in den waaren zin ,
Polypen zouden geweest

zijn, zo als le blakc hier voorfteld; maar wel, dar zij re

regt door hildanus vitlus of wanvruften genaamd zijn.

Ik zelf, licb voor eemgen tijd, een foortgelijkc ’wanvru^ty

als waar van hildanus in de 52 waarneming van zijn

2. boek, iiKilding maakt, bij eene zw^angere vrouw, ivaar-

genomen. Deze vrouw, kreeg in de vijfde maand haarer zwan-
gerheid, na voorafgaande hevige pijnen, eene miskraam; de
vrugt en nageboorte, wierden

,
in haar geheel, vrij fpoedig

ontlast
;
doch de pijnen bleven tot den volgenden dng voort-

duuren, wanneer onder eenen Herken bloedvloed, een aan-

merklijk Huk vast vlecsch re voorfchijn kwam. Uier na

Hilde de pijnen, en de vrouw herileide vrij fpoedig, zon-
der cenigc verdere toevallen. Hebben v. ij vrijheid.

om deze en foortgelijkc vleeschklompcn, Polypen le noemen ?1

C*) De morbis muUeruni.

C*"') yHi Semert Oper. Mtdccin. Tom. 3. p. ÓOQ.

^ 3



6 KORTE BESCHOUWING der

welke ons zo veele voorbeelden aan de hand geeft,

verworpen worden. Niettemin zal ik gelegenheid heb-

ben om aantemerken , dat wanvrugten , of Ichoon

zij door eene onvolmaakte ontvangenis voordgebragt

waren, nogthans, doordien zij, als zij lang in de baar-

moeder blijven, zeer naauw met de baarmoeder ver*

groeijen, voor polijpen kunnen gehouden worden.

Men leest in de Ephemeriden der Duitfchers (*)

,

dat eere vroedvrouw vleeschachtigeuicwasfea, welken

aan de baarmoeder vast zaten , met geweld affcheur-

de, waardoor eene ontfteking veroorzaakt werd, aan

dewelke de lijderes moest fterven. Zouden deze uic-

wasfen en vleeschgewasfen eigenlijk geen polijpen der

baarmoeder geweest zijn?

Fredrick hoffiman van een fponsach-

tig gewas, welk de grootte van een ganzenei had en

in de fchede eener vrouw gevonden werd, welke daar-'

door eene aanmerklijke bloedftorting kreeg. Was die

uitwas ook geen polijp der baarmoeder ?.

Ambrosius pareus vond bij de opening van

het lijk eener vrouw, welke zeventien jaaren lang eene

wanvrugt gedragen had ,
een hard gezwel van de groot-

te van een kaikoenëi, hetwelk de opening der baar-

moeder, waaraan het vast zat, befloeg. Zou men van

dit gezwel ook niet kunnen zeggen, dat het eene polijp

der baarmoeder geweest zij. ,

Manget merkt aan , dat er uitwasfen zijn

,

welken uit de rimpels der fchede ontflaan , en van tijd

tot tijd grooter worden; dat dezelven zomwijlen bui-

ten de lippen uitgroeijen en tot over de balve dije af-

hangen ; hetwelk ook de reden is , dat zeer veelc

C*) Dec. 2. ami. 2. Ohf- 1^6. p. 413 . ƒ??•

Tom. 3- p. 300. Edit. 1740.
(***) Liyré de Génératim p 771.

Bibiioth. Medici-praSka. Tom. IIL p, 609.
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waarneomers dikwijls dcrgelijke vleesdigewasfen voor

ceiic uiizakkinp der baarmoeaer ge.iouden h.bocn, dac

men zdke vleeschgewasfen onderfchept en met goed

eevoI« vveggenomeii heefc; dat de meescen,

deze operatie ondernamen, zig verbeeldden, de baai

-

moeder weggenomen te hebben ,
tot dat bij de opc-

niPg van eenige lijden van vrouwen, aan weken men

deze operatie gedaan had, bleek, dat de bnarmoedcr

nog geheel was en geene verandering in haarc hggm,^

ondergaan had Zou men zulke vleeschgewasfen geen

Doli’Pen der fchede kunnen noemen?'

^ ikzelfde fchnjverC^) verhaalt, volgens de.aanmer^.

king van k.rkring, dat men vleeschgewasfen geven- •

den hcetr, welken hunnen oorfprong van den moi d

der baarmoeder genomen hadden. Zou men cicze v r .

ook geen polijpen der baarmoeder kunnen noemen ?

Wanneer de polijpachtige klompen eenen giooie.i

omcrek bellaan, hebben zij veel overeenkomst met het

lichaam eener omgekeerde baarmoeder,, hetv/.clk vecke,

groote mannen bedrogen heeft.
i «oU

° La PrioTTE C’")
ons hiervan een vooibeela

gegeven te hebben. De omgekeerde baarmoeder

,

Ltrvan hij in zijne waarneeming Ipreejtt is, naar ik,

geloof, geen omgekeerde baarmoeder. Indien hij naden,

dood de? vrouw? welke het voorwerp dezer waarneem

raino- was, de deden nauwkeuriger onderzocht had,

'^ouVi hebben moeten bekennen, dat hij.zig bediogen

had. En in de daad, deze waarneeming met aandacht

doorleezende, ziet men zeer gemaklijk, dat het geen

hij waarneemt, eerder eene pohjp , dan eene

omgekeerde baarmoeder geweest is. Zo merkt hij.

aan ,
dat dit ongemak allengs na eene kraam gekomen,

was ,
eene omlhndigheid ,

welke men wei ..n.

BihUotli. Medko praÜlca. To ii. JII. />. Ó09 ,,

(^ *') Tia’ié des ntc'jc/itifieiis , Ol>J. 4“‘* P- 30^’.

A 4
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acht moet noemen, ten einde dcpolijpen der baarmoe-
der van de omgekeerde baarmoeder te onderfcheiden.

Meer andere fchrijvers (*) verzekeren ons, dat men
e aarmoeder met gelukkig gevolg weggenomen
cet,^ en veele vrouwen, aan welken men deze

operatie gedaan heeft, en heeft zien doen, zijn

lec^^
hebben Dien jaaren , en langer, ge-

u
gebeurde zaaken te flaaven,

hadden deze fchrijvers, gelijk manget, de lijken de-
zer vrouwen moeten ontleden, om te zien, of de baar-
moeder bij haar in de daad ontbrak, hetwelk men eg-
ter ij niemand van hun leest. De allerzeldzaamfle ge-
fchiedenis onder dezen is die, in welke een fchrijver
verhaalt, dat hij de baarmoeder heeft zien wegneemen,
waarop de lijdcres vvcêr volkomen herfield werd, en
vervolgens gedurende tien jaaren geregeld haare maan-
delijkfcbe reiniging had gehad. Ik moet nog aanmer-
ken, dat ik, onaangezien de bekwaamheid en kunde
van PAREUS C*) en van hun

, die hij bij de operatie
verzogt tegenwoordig te zijn, mij zelven niet kan over-
reden, dat het deel, welk hij wegnam, het lichaam
der baarmoeder was.

Indien men het geen deze groote manren en ontel-
baar veele anderen van de ganschÜjke atfeheiding der
baarmoeder verhaalen

, naar de letter wilde neemeu,
zou men in verzoeking komen

, van te geloven , dat
zij niet alleen met gelukkig gevolg weggenomen zijn

,

maar, dat deze vrouwen naderhand ook nog ontvangen
en kinderen teelen konden.

°

Severinus maakt gewag van een voorbeeld uit

(*) Vtd. Jo. Schenkii Obf. Med. rarior. p. 644, 647
Germ, dec. 2. ann. 9. Obf. 64. p . 160. fqq.

C ’) LT’VTe de generatioji. p. 799.
’

Dg ejfficacri medicint, Cap. y, j>, iq.
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^1 GORD;EUs,den uitlegger van hippocrates, waarin hij

verzekerc, dat hij de baarmoeder met goed gevolg heefc

zien wcgncemen en de vrouwen ,
welken men dezèl-

ven weggenomen bad, hadden weer ontvangen, en kin-

deren geteeld Dezelfde fchrijver (*) verhaak, op

eene andere plaats, hetzelfde geval uit andreas ce-

sa lpinus. ‘

Deze waarneemingen bij de boven verhaalde voe-

gende en de eene met de andere vergelijkende
,
kan

men ligtiijk begrijpen, dar deze groote mannen zig

bedrogen hebben, en dat het geen zij voor het lichaam

der baarmoeder gehouden hebben, niets anders is ge-

weest, dan een vleeschgewas of eene polijp der baar-

moeder. .

Vol ka MER verhaak eene waarneeming van

cene u'tzakking der baarmoeder, welke uit de buiten-

fte tetlleden van een meisje ler grootte van eene vuist

uitkwam ; hij liet deze gewaande baarmoeder digt bij

bet teellid onderfcheppen en door deze onderfchepping

werd deze vleeschachtige klomp afgefcheiden , en de

lijderes werd herkeld. Hij wil ons overtuigen , dat

deze klomp het lichaam der baarmoeder geweest is;

maar deze waarneming met aandacht lezende , ziet men

,

dat hit veeleer eene polijp der fchede, dan eene uit-

zakking van dezelve was.

VVepfer (***) maakt van een geheel bijzonder

ongemak der baarmoeder gewag , hetwelk hij voor

eene uitzakking der baarmoeder houdt. Hij bemerkte

namelijk , dat eenige dagen na de verlosfing eenig

deel in de fchede afzakte, hetwelk er zig menigmaal

buiten vertoonde en zig ook weer in lier brengen
, op

dezelfde wijze als men de uitgezakte baarmoeder terug

/

(*) De ejpe. medic. Cap. LXXXIX. p. na.
(.**) Ephemerid. Dec. i. ann. 6. U" 7 . Obj' 73‘ p-QQ.fqq-
(;*»_) Ephemerid Dec. 2 . ann. 5 Obf. i 50 . p. J'eqq.

A 5
^
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fchuifc; zo, dat dit vreemd lichaam van tijd tot tijd;

bloedsvloeijingen veroorzaakte
, welken met Ilerke wit-

te uitvloeijingen eindigden, en dat, toen deze vrouw
weer zwanger werd, de bloedvloeijing zeer toenam^
weshalven ook eene ontijdige geboorte van een kind,

dat de grootte van eeue hand had , volgde , waarop die

vreemd lichaam in eene aanmerklijke grootte buiten het

. fchaamlid uitkwam. Er kwam eene ontfteking bij en
hij liet zo hoog als mogelijk was, eene onderfchep-

ping maken, fneed het rreernd lichaam beneden de

onderfchepping door en nam het weg: het woog twee

en een half pond. Dit vreemd lichaam liet zig niet

eerder affeheiden , dan na dat het deel , waaraan men.
’ de onderfchepping gedaan had, met een zeker geruisch,

in de fchede terug gegaan was. Veertien dagen daarna

viel, door middel der verettering, bet gedeelte, waar-

aan men de onderfchepping gemaakt had , nevens het

bindfel af, en de lijderes werd weer volkomen herfteld.

De geheele gefchiedenis toont duidelijk, dat hier

eene polijp der baarmoeder was , en ondanks de ken-

tekens, welken deze van eene omgekeerde baarmoe-

der en van eene uitzakking van dezelve onderfcheiden

,

geloofde w E p F E R. niet te min , dat deze vleeschige

klomp het lichaam der baarmoeder Was. Ja, hij is

niet te vreden in deze waarneeming daarvan te fpree-

ken , hij maakt er nog op eene andere plaats gewag

van (*3 , daar hij insgelijks dezen vleeschigen klomp

voor het lichaam der baarmoeder houdt.

ZwiNGKR (•*) verhaalt bijna eene dergelijke waafr

neeming van een ongemak der baarmoeder; doch me:

verfchiliende omftandigheden. Eene vrouw van twee

en vijftig jaaren verloor zeer veel bloed, had hevige

fnijdingen, als of zij kramen moest, en maakte bewe-

Ephemerid. dec. 2. arm. 7. Oy C4 p. 98. fiqq.

Ephem. Tom. I. arm, 1727. ObJ. bO. p. Jeqq.
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gingen , als of zij een kind zou krijgen. Deze bewe-

gingen dreeven de baarmoeder uit en wel zo verre, ge-

lijk deze fchrijver verhaalt , dat zij ter grootte van een

hoenderei buiten het teellid uithong. Eene vroed-

Viouw, welke er bij geroepen werd, drukte dit uit-

hangend deel, terwijl zij werkte om het in te brengen,

re veel Himen, Men haalde een heelmeester, welke

dezen klomp tot de helft ontfloLen en van de grootte

van een kinderhoofd vond. Hij leidde aan het boven-

deel een band aan, en haalde dit dagelijks hoe langer

hoe meer toe, zo dat deze klorhp den vierden dag af-

viel en 'drie en een half pond woog. De band bleef

nog verfcheiden dagen in de fchede, tot dat dezelve

door veretcering afviel , en de vrouw werd genezen.

Hij merkt ook nog aan, dat twee jaaren te voren de

muandelijklche zuiveringen bij deze vrouw opgehouden
hadden.

StGER (*) befchrijft eene waarneeming, die veel

overeenkomst met deze heeft. Na vooraf gezegd te

hebben, dat vleeschachtige uitwasfen, welken uit de

fchede der lijfmoeder uithongen , dikwijls door kundi-

ge mannen voor uitzakkingen der baarmoeder waren

gehouden, levert hij ons de gefchiedenis van zulk een

uitwas , welk buiien het teellid hong en door den

heelmeester weggenomen werd. Verfcheiden genees-

heeren werden er bij geroepen , om dit gewas te on-

derzoeken, Allen, uitgezonderd éénen, beweerden,

dat het de baarmoeder was, welke men weggenomea
had ; maar de lijderes aan deze opeiatie overleden

zijnde, ondervond men bij de ontleding van het lijk,

dat dit vreemd lichaam niets anders, dan een vleesch-

gewas geweest was

,

hetwelk van de vouwen der

fchede zijnen oorfprong genomen had. Indien deze

vrouw na de operatie was herfleld geworden , zou on-

(*) Ephemerid. dec. i. <inn. 2. Obf. i?. r. p. TQCj.fqq.
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getwijfeld het groot getal van ftemmen over de ééne

gezegepraald hebben
, en men zou deze waarnee-

ming mede geteld hebben onder dezulken , welken

fchijnen te bewij?.en, dat men de baarmoeder met ge-

lukkig gevolg kan wegneemen.

JuNCKüR (*} geeft derhalven eenen zeer goeden

raad, wanneer hij aanmerkr, dat men de vleeschachtige

uitwaslen, die als een meer of minder aanmerklijke

klomp uit de fchede der lijfmoeder uithangen , niet

met eene uitzakking der baarmoeder moet vervvisfelen.

Hij voegt er bij, dat de bekwaamde geneesheeren

en heelmeesters zig zomwijlen in het onderfcheiden

van zulke uitwaslen kunnen bedriegen.

Dezelfde zwjn&er, van wien ik boven eene waar-

neeming bekend gemaakt heb, zegt (**_)’

heelmeester, eene vrouw verlosfende, den bodem der

baarmoeder uittrok en dezelve zo omkeerde, dat zij

als ter grootte van een kinderhoofd buiten de fche-

de uithong- Toen er het koud vuur aan kwam,
fneed men ze af, en de vrouw overleed twee dagen

daarna. Bij het openen van het lijk ontdekte men

,

dat de baarmoeder op de helft doorgefneden was.

Een beroemd fchrijver beweert, dat de baar-

moeder niet zonder levensgevaar kan weggenomen

worden, en dat eene vrouw deze wreede operatie

niet kan overleven. Hij verhaak twee gevallen ,
die

dit bewijzen {****).

Een heelmeester v/erd bij eene vrouw gehaald,

en haaf onderzoekende, vond hij, dat uit haar fchaain-

lid een vleeschige klomp uithong van eenen aanmerk-

lijken omtrek , welken hij voor het lichaam der baar-

(*]) ConfpeSus ChirnrgTc^. p. 185.

Ephemerid. Tom. 1 . ann. 1727. p. I.5'2.

Ruysch Thejaurus anatomie, iiv. 8 r.9. r02. p.25.fq'i.
(;***=•> Rziysch TneJ' a:m, Iiv. 8. n, 102. p, 25’.

\
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moec^er hield ; hi] deed derhalven eene onderfchepping

nan de bovenlle deelen. Rujjsch, die er ook bij ge-

haald werd , hield dezen vleeschigen klomp ook voor

hec lichaam der baarmoeder. Maar toeifi men de

gewaande baarmoeder weggenomen en nauwkeurig

onderzogt had, zag hij, dac hec een vleeschgewas

was. en de lijderes overleefde de operatie. — Inde

tweede waarneeming verhaalt hij , dat een heelmeefter in

een gasthuis te Amilerdam eene baarmoeder wegnam

,

welke operatie tot gevolg had, dac de lijderes den

volgenden dag overleed. Hij raad derhalven de

heelmeeüers , deze operatie nooit te onderneemen,

wijl de lijderes altijd eenige dagen daarna fterfr.

Wanneer wij nu nog hierbij tellen het voorbeeld , welk

in de Memoires de VAcademie de Paris \ ; verhaald

is, z jn wij overreed, dac hec een zeer zeldzaam geval

is, Alt eene vrouw de ganschlijke doorfnijding der

baarmoeder kan overleven (^d).

i .

«

() Ann. 1741. p. 74-
(d) [Behalven deze, door le blanc aangevoerde fchrij'-

vers, vinden wij nog bij meer andere oude beroemde Ge-
nees- en Heelkundigen, dit zelfde vreemde gevoelen, in

hunne (chriften heerfchen. Bij voorbeeld ; avbnzoar lil?. 2.

trac. S- Cap. 4, Roüïset, lib. ds part. Ccecar. Bauhinus in

append. lib. Rsusfet. Plempius, anat. Cabrol. Cap. 34. ^gi-
WETA, de art. med. lib. 3. Cap. 72. Du laureus

, de part.

^en. lib. 7. Cap. 1 1. Paracelsus lib. 4. Carpus torn. 2 .

Langtus epiftol. 39. Feknelius de part. morb. Cap. 37.
Pareus in zijn 24jle boek en meer anderen, welken door
voorbeelden hebben willen bewijzen , dat de Baarmoeder
bij vrouwen met een goed gevolg is, en kan worden weg-
genomen ;

ja eenige dezer voegen er bij , dat deze vrou-
wen zelfs kunnen zwanger worden en kinderen baaren.

Het gebrek eencr genoegzaame ontleedkundige kennis,
geeft eene zekere maate van verfchooning aan hunne misHel.
Imgen; wij ontveinzen niet te zeggen, dat, wanneer men
de meeste hunner waarncemingen inziet , en fommige dcr-
zelvcr afbecidlels gadcflaat, men zeer Pgcelijk in dezelfde
dvvaaling zoude vervallen, en geloven dat er wczcntlijkom-
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Het kan gebeuren, dat bij eene uitzakking van de
fchede der lijfmoeder eene ontfteking komt, waar
door dezelve groocer van omtrek word, en dit is de
reden, dat zeer veeJe waarneemers dezelve voor het
lichaam der baarmoeder houden. Waaneer hier hij

het koud vuur kwam, zou deze klomp met goed ge-
volg weggenomen kunnen worden.
De waarneeming, welke felix flater (*) ver-

haalt , kan ons hier tot een voorbeeld dienen , fchoon

gekeerde en iiitgezakte Baarmoeders waren weggenomen.
Dan, wij twijffelen niet', zo voornoemde Waarneemers
haare lijderesfèn , na den dood, geopend hadden, ofzij zou-
den gezien hebben Cgclijk onzen fchrijver te regt aanmerkt)
dat z'J flegts vleescbige uitwasfen voor Baarmoeders hadden
weggenomen.
De ontleding na den dood , heeft aan veelen hier om-

trend veel Jicht gegeeven. Wij vinden buiten de aange-
haalde gevallen van le blanc, hier van nog een bewijs
bij B AR TH o LI Nüs , wclkc in het Gasthuis te Padua een
vrouw liecft zien openen, die men geloofden voor tien jaa-
ren, bij cchc zwaare verlosfing de Baarmoeder uitgezakt
te zijn- — intusfehen inen raadpleegde deze gewaande
Baarmoeder tveg^ te neemen , is de vrouw komen te over^
lijden; en bij de ontleding zag men de lijfmoeder in haare
behoorlijke plaats, wclgefteld, en men bevond een uitwas,
in de fchede uithangende.
Een tweede van dien aart vinden wij bij job van mee-

keren Heel- en Geneesh. aanm. 55. Hoofdjluk

,

welke aan
hem, door den Geneesheer van der schagen is medege-
deeld Deze Geneesheer opende eene vrouw

,
die lang een

vermeende uitzakking der baarmoeder had omgedragen

;

doch bij zijn ontleedkundig onderzoek bleek het

,

dat de
Baarmoeder wel en behoorlijk op haar plaats lag

;
maar dat

alleen de vagina beursgewijs gerekt en nederwaards ge-
fchooten was—— Wijders nog verhaald deze zélfde Waar-
neemer

,
in het zo even genoemde rioofddeel , twee ge-

vallen, di^ hij zelve heeft, bijgewoond; en waar in bleek,
dat de gewaande Baarmoeders uitzakkingen , na de ontle-
ding, niet anders dan polijpen, of uitzakkingen der fchê-
de , wierden bevonden, te zijn.]

CD Lib. 3. P- 764,
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1ii] zege
, dat de baarmoeder weggenomen was. In de

boven aangehaalde waarneemingen van pareus erl

z w I N G E R zou het wel hetzelfde geval kunnen

geweest zijn. Gelijk zommige groote mannen zig

groodijks vergillen, wanneer zij een vleeschgezwel of

eene polijp der baarmoeder voor eene omgekeerde

baarmoeder hielden
, e^n dus vervielen anderen in

eenen nog minder verfchoonlijken misfiag, wanneer

zij eene omgekeerde baarmoeder voor eene wanvrugt

of een vleeschgewas aanzagen.

JoHANNüfs BAUHiNDs (*) levert ons hiervan een

voorbeeld. Hij werd namelijk bij eene vrouw ge-

haald, welke even in de kraam gekomen was. De
vroedvrouw zeide tegen hem, dat aandonds na de

verlo fing een groote klomp vleesch te voorfchijn

gekomen was, van denwelken zij de nageboorte

losgemaakc had. Niettegendaande dit kenteken, welk
dit toéval zo duidelijk onderfcheid, dat men zig

nauvvlijks kan vergisfen , bekent bauhinüs nogthans,

dat hij dezen klomp voor eene wanvrugt had gehou-

den , welke aan de baarmoeder vastzat ; en dus van

gevoelen was geweest, om denzelven adefnijden:

maar de lijderes gaf hem geen tijd, om deze wreede
operatie te doen, wijl zij plotslijk dierf en men
vond bij de opening van het lijk

, dat het geen
hij voor eene wanvrugt had aangezien , het lichaam

der omgekeerde baarmoeder was (e^,

(*') Jeh Schenk. 0 \f. med. rariar. p. 641.
(e) [De onwetenheid of onöpJettenheid, van fornmigen

heeft ren allen tijden, mede in deze gevallen, veele ongeluk-
kige flagtoffcrs gemaakt, dikwerf zag men de omge-
keerde en uitgezakte Baarmoeder voor een polijp

, andermaal
weder voor een ?«o/a of valfchc vrugt aan; cn men tragte
oF door uittrekking, al' door affnijding enz. deze gebreken
te herlkllen, wanneer weldra de dood der lijderês, fpoe-
dig op deeze verkeerde cn ongelukkige iiaudclwijze volg-
de Zie hier van, onder anderen, ook voorbeelden bij
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Eene omgekeerde baarmoeder ontftaat zeer fchie-

*lijk, inzonderheid zeer dikwijls aanftonds na cene
verlosfing, terwijl eene polijp der baarmoeder al-

lengs groeit en eerst na drie, vier, zes tot agc

dagen naar eene omgekeerde baarmoeder gelijkt;

daarenboven Haat eene vrouw, welker baarmoe-

der omgekeerd is , des te heviger pijn uit
, hoe

minder de baarmoedet teruggebragt is, en als men
zulk eene vrouw niet oogenbliklijk helpt, fterft zij.

(f). Ik heb zulk een geval gezien b'j eene

vrouw, bij welke ik gehaald werd, doch die ik, toen

ik bij haar kwam reeds ftervende vond. De
vroedvrouw, welke haar, vier uuren te voren, van

een gezond kind verlost had, zeide mij, dat onder de

verlosling eene groore klomp vleesth uitgcfchoten

was, welke nog tusfehen de dijen nederhong, en

dat, zedert dat deze klomp ui'gezakt uas, de

lijderes in flaauwte was gevallen , welke den

dood had veroorzaakt. Ik onderzogt het lijk dezer

vrouw, en zag duidelijk, dat deze klonip het lichaam

der omgekeerde baarmoeder was , en kon
,

toen deze

deelen weer fiap geworden waren, de baarmoeder

zeer fchielijk weer te rug brengen. Indicn men
dezer

MAURICEAU Ziektens der zwangere vrouwen-, in het VL Hoofd-

deel van het III. boek. '

(ƒ3 [Le blanc wil hier zeker zeggen: meest altijd; —
want er zijn voorbeelden genoeg voor handen, dat een om-
gekeerde en uitgezakte Baarmoeder, die niet weder heelt

kunnen ingebragt worden, of bij welke de vrouw niet oogen-

bliküjk genolpen is, egter altoos geen dodelijk gevolg heeft

gehad.]

(*) Jo. Marinello de Formie de morbis vmlierum, lib. 2.

Mauricem livr 3. Chap. 6. p. 392. edit.ióg^. [Nederdiiit-

fche uitgaaf van Maurisenu , door Camper, bladz. 298. en

volg.] Saviard,. Obl. 15. p. 85- Dionis traité des accoucliemens

,

liv. 4 p. 341. Portal, Ob/. 70.
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dezer vrouwe , op het oogenblik dat dc baarmoeder

ontkeerde
, hulp geboden had

,
geloof ik , dat zij niet

zou gellorvcn zijn.

La motte verhaalt een dergelijk geval, dat eene

baarmoeder zig onmiddellijk na de verlosfing omkeer-

de, vveJke hij egter met weinig moeite wcêr terug-

bragt, zo dat de vrouw weêr herlteld werd.

De heer du creux heeft mij een geval verhaald van

cene vrouw , die hij zou verlosfen , bij welke de

bodem der baarmoeder in de verlosfing uitfehoot, zig

geheel omkeerde en buiten de groote lippen van de

fchede uitfiak. Hij moest derhalven de nageboorte,

welke nog vastzat, met de vingers losmaken, waarop

hij vervolgens de baarmoeder zo terugbragc, dat deze

vrouw weêr volkomen herfteld werd.

De meefie fchrijvers zijn van gedagten,dat de

baarmoeder zig alleen in het oogenblik der verlosfing

of aanftonds daarna omkeerc <r«); ondertusfehen

Triité des accetichemens , Obf. 422,

(*D Mauriceau], liv. 3. Ch.6. p. 390. [Nederduitfehe uit-

jtaaf , bladz. 299.] L,a motte. Traité des accauchemens ,
liv. 5-

Ch. JO p. 808. Ruisch, Obf. 10.

[De reden, welke de meeste fehrijvers hier van ge-

ven, is deze: om dat nimmer de Baarmoeder kan omkeere»
en uitzakken, ten zij derzelver mond verwijderd en haare

bodem merkelijk vergroot of uitgezet is. Dit derhal-

ven heeft juist bij het tijdflip der geboorte plaats, en buiten

dezen tijd zijn er zelden zodanige omftandigheden , welke
dit beiden uitwerken.

De omkering der Baarmoeder is niet algemeen; en dit is

de reden dat veelen er zelfs aan getwijffcld hebben : getrou-
we Waarneemers egter hebben ontegenzeglijk er de waarheid
van bewezen; men zie zelfs de afbeeldingen bij ruijscii

in zijne I. VIL IX en X. Waarneeming
;

als ook hoffman
en SCHACHER in een programma anatomicum . 1721. Zie
ook de 2 fig. van de 24 pi. bij Heister Hcclk. mderwyzin^
gen.

Ik heb het genoegen , onk hier bij eene waarneeming,
ter bevestiging der mogelijkheid eener omkeering en uitzak-

11. DELL. B



!* KORTE BESCHOUWING mr
heb ik evenwel een voorbeeld , dat zij zig in eene
blocdvloeijing omkeerde.

king der Baarmoeder re voegen, welke aan mij, door mij-
nen Hooggeachten vriend, den Wcl-Edelen Heer F.A.schenxk,
I.'jf Chi urgijn van Haare Doorl en Koningl. Hoogheden, de

Prinfen en Pfincesjen van orange en nassau &c. &c. &c.
dus vii'ooruelijK is medegedeeld:

,, Den ijlen Febr. 1775. is hier in 's Hagc , de vrouw van
een kledermakers knecht, 26 jaaren oud, voor de vierde
maal bevallen. De vcrlosfing was bijzonder fchielijk, doch
met behulp van eene vroedvrouw: volgens verzekering van
deze vrouw, wierd het kind, als in een oogenblik gebo-
ren. De funiciilus wnbilicalis bevond zij tweemaal om den
bals, en ééns om een been en een arm geflingerd; deP/a-
off/ita is eensklaps rot in dePag-m* mede gevolgt, dewelke zij

gemaklijk daar uit trok
;

de bloeding was niet overtollig.

De vroedvrouw bezorgde *^aar na moeder en kind. De
kraamvrouw wa.s redelijk wel ; uitgenomen , dat zij , van
tijd tot tijd, fierke porfingen tor afgang en wateren voelde*

Omtrend 24 uuren na de vcrlosfing, deed zij flcrke drukkin-
gen om het water te loslen, waar mede eenklaps cêii rood
zwaar lichaam, buiten de teeldeelen viel. Niet zonder re-

den oinftelde de kraamvrouw, wegens dit zonderling ver-

fchijnfel : er wierd een uur daarna een Vroedmeester geroe-

pen
;
deze bevond, bij onderzoeking, dat dit lichaam eene

volkomen omwenteling en uitzakking der baarmoeder zelve

was. Hij ftelde alles in het werk, om, was het mogelijk,

den Uterus op zijn plaats te rug te brengen. De ondoen-
lijkheid deed hem daar van aizien

;
het grootc Folumen, de

hardheid van den Uteius, de fierke ConjlriElie van het Ox,
het Cobtow Uieri en de fierke bloeding, uit de plaatze, waar
de Placenta had vastgezeten, w'aren de verhinderings oor*

zaaken. Jn hoop dat de Uterus verkleinen zoude ,
wierd

eer)C fomentat. rrjeiv. ö* antifeptica daarom gelegd, en met
het Jüfpenforium tegengehouden.”

„ Den T2den zag de Vroedmeester qq^c fuperficiè'le gaiu
grma, op de plaats . waar de placenta 'gezeeten had ; hier

op wierd een ung. digejiiv., en om den geheelen Uterus

CQhc fomentatio uit de Cortex gelegd.”

„ Den Dc plaatzen waren gefepa-

reerd cn gencezen. Het geheele gezwel was glad, bleek-

rood en iets flijmcrig; dc krMmvrouw vrij wel, uitgeno-

men, dat zij zonder gebruik van de Catheter, geen water
l^sletn konde,”

/
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In Januari] 1734 wierd ik liij ccne vrouw gehaald,

welke in arbeid was , eoen ik kwam, zeide

„ Den 2SJIeii. De Uterus had bij aanhoudendheid cene

vcrlchc kleur ; maar was harder , en kleinder re faamen
gerrokken. De Vroedmecscer had , in tegenw.oardighcid

van Dodoren en Chirtir^ijns

,

andermaal getraeht den Uterus

terug te brengen ; maar vruchteloos. De voorengenoemde
fomentatie wierd gecontinuëert.”

,, Den \ 2dcn Maart. De Uterus was van goede kleur cn

niets veranderd. De Vroedmeester bracht den Uteriis in de

Vagina, en hield denzelven met eene fpons daar in; maar

nadien de vrouw over licrke pijn aan den Uterus en Vagina

klaagde, en de linker dije opzwol, zo liet de Vroedmees-
ter den 'iden dag , door eene zagte perfing ,

die de vrouw
maakte

,
den Uterus wederom uitvallen. De oorzaak van

de pijn ontdekte zich aanftonds
;

want door de fcherpig"

heid der vogten was de Uterus rondom geëxulcereerd: de

vrouM' bevond haar toen veel gemaklijker en zonder pijn.

De exariatie w'as in eenige dagen genezen. De fomentatie

uit de Cortex wierd weder, als vooren, omgellagen. De
linker dije is allengskens ge/lonken

;
en de waterlosling

van dien tijd af, dat de Uterus in en wederom uit de Va-
gina geweest is, natuurlijk."

„ Den22jlen Maart, wds de vrouw redelijk welvaarende,

en de Uterus onbefchadigd. De Vroedmeester bragt , op

verzoek van de vrouw, den Uterus weder zo hoog in de
Vagina als mooglijk was; en op het laatst van den m.aand

Meij

^

"was, vol-gens bericht, de Uterus veel verkleint en

hoog in de Vagina te voelen : de vrouw was voor ’t ove-

rige gezond en verrichte haar huiswerk De Man exerceer-

de van tijd tot tijd den Csitum met haar.”

„ Van den verderen uitdag dezer zaak heb ik wijders niets

meer vernomen; waarfchijnlijk is het, dat deze onge-

lukkige vrouw nooit tot haare voorige gezondheid zal te-

rug gekomen zijn.”

„ Aanmerking.”

,, Het is allerwaarfchijnlijkst , dstt de fundus Uterl bij de
eensklapfche verlosfing, tot in het OsUteri internumis ge-

trokken gew'orden ,* want de funiculus, door de omdinecrin-

gen verkort zijnde, heeft de Placenta met de fundns Uteri

tot tusfcb.cn het Os Uteri medegenomen, en op die plaats

is zekerlijk de Placenta, van den Uterus afgeraakt . en den

B c
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zij mij, dat zij reeds zedert drie maanden de

maandelijkiche zuiveringen niet had gehad
, en

zedert vier uuren een geweldig fnijden had geleden

,

daar nog eene aanmerklijke bloedvloeijirg was bij ge-

komen; verder, dat bij eene hevige pijn het hoofd van

het kind was voorgekomen ,
en inzonderheid was zij

verwonderd, dat in drie maanden tijds het kind zo

groot was geworden, dat de fchouders niet konden

doorgaan. Toen ik haar onderzogt , bevond ik duide-

lijk, dat het geen hoofd van het kind was, en

geloofde derhalven ten eerden, dat het eene uitzakking

der baarmoeder zou kunnen wezen : maar nauwkeuri-

ger onderzoek doende , en geen ingang der baarmoe-

der, zo als men dien gemeenlijk in eene uitzakking

befpeurt, voornaamlijk als dezelve nog geheel versch

is, gew.aar wordende, werd ik overtuigd, dat deze

laatstgenoemden hier in geklemd gebleeven. Op deze wij-

ze was het mogelijk, dat de reeds afgezakte Baarwioeder,

door de fterke perlingen , den volgenden dag , buiten de
lecideelen konden uitgedrukt worden.’.’

,, .Vleest alle AVaarneemers, die over de omkeering en uit-

zakking der Baarmoeder gelchreeven hebben, zijn heteeiss,

dat inJien de Uvtrus niet aanftonds na den uitval ,
kan te

rng cn op zijn plaats gebragt worden, naderhand, de te

faamentrekking van het Orifidum Uteri de inbrenging on-

mogelijk maakt. Het komt mij derhalven voor ,
dat ook

dit geval den Vroed meesters cn der Vroedvrouwen tot waar-
Ichoiiwing dienen kan , in gevallen daar de verloshng een.s-

klaps gefchied, defuinenhiswnhiiicalis'konis, gevolglijk de
placenta in eens Iterk naar beneden getrokken word, dat zij

als dan zich in gedachten brengen
,
dat daar door de fun-

dus Uceri mede naar beneden kan komen , cn behoorden daarom
oe kraamvrouw nooit te vcrlaaten, zonder alvorens met de
hand, wsl onderzocht te hebben, of den Uterus al of niet

op zijn plaats is: gebeurde het dan eens , dat cene door-

zakking van den C/cerw/gevonden vvierd, zo zoude hij ge-

maklijk te herftcllen zijn; en de vrouw voor een gevaarlijk

en ongelukkig gebrek, als waar van wij hier hebccH incl-

ding gemaakt, bevvaaren.”]

I
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klomp, welke de grootte van een kinderhoofd van

zes of zeven maanden had, eigenlijk hec lichaam der

omgekeerde baarmoeder was. Ik bragt dezxlve

dus weer terug volgens de voorfchrifcen der kunst.

Hierop zogt ik alle de doeken nauwkeurig door, welken

men onder de lijderes gelegd had, om het bloed re

onderzoeken en te zien , of ’er raisfchien geen vafle

lichaainen mede uitgegaan waren, doch ik vond niet? , dan

(lukken geronnen bloed. Deze vrouw is volkomen

herfteld, en heeft zederc dien tijd nog verfchcideo

kinderen gehad

Indien ik dit voorbeeld van eene omgekeerde

baarmoeder gedurende eene bloedvloeijing niet gezien

(A) [Wij hebben in het jaar 1783 een bijna dergelijlc

geval bij eene vroinv waarj^onoincn. De lijderes had
in geen drie maanden haare mejiflrucB gehad , en geloofde
zwanger te zijn

;
dan, in het begin der vierde maand ge-

voelde zij hevige pijnen in de lendenen, w'eike zig tot de
Baarmoeder uitftiekte , en zig van oogenblik tor oogenblik
verhefte , ’t w'elk alles aan haar voor eene miskraam deed
vreezen. Dit duurde omtrend drie of vier dagen, v'anneer

de pijnen zig zeer verhefte en eene hevige bloedvloeijing

uit de Baarmoeder te voorfchijn kwam. Men verzocht ia

dit tijdftip mijn hulp ; doch niettegenftaande alle aange-

wende middelen, bleef deze vloeijing met veel pijn voort-

duuren. De mond der Baarmoeder was zeer verwijderd, en
nu en dan, Avanneer de pijnen zig zeer verlici'tc, voelde

de lijderes telkens iets tusfehen denzelven infcliicten, ’t

welk, zo dra de zamentrekking verminderde, zig ook
weder terug trok. Er bleef geen twijfel over, of dit was
bet hoofdje cens kinds: dan , hoe verwonderd was ik, bij

de onderzoeking bevindende, dat dit inperlènde deel geen
kinds hoofdje, maar uit alle de rekenen

, de bodem der
Baarmoeder fcheen te zijn. —- Na het gebruik van cenige
verzagtende middelen , bedaarde dc pijnen, de bloedvloeijing

erminderde en dc Baarmocüer hield op , van tusfeheta der-

zelver mond in te zakken, Jn het geheel hebben wij,

geen de minfie bewhjzcn cener mi.skraam ontdekt; en he?
vervolg toonde insgelijks, dat ’er als toen ook geeuc zwan-
jerheid plaats had }

B
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had, zou ik het rauwlijks kunnen geloven, wijl voor-

naamiijk twee zaaken allernoodzaaklijkst zijn , om dit

verfchijnicl voordtebrengen. Vooreerst moet de

mond der baarmoeder zig aaiimerklijk uitzetten,- ten

einde het lichaam van dit ingewand ’cr door kunne

glijen : ten tweeden moet de baarmoeder door eene

geweldige beweging door dezen ingang gefloten

worden , ten einde zij zig kunne omkeeren _en

*er uitfchicten
,

gelijk ik dit bij deze vrouw zo vond.

Het geval is geheel anders, wanneer de baarinoeder

zig na de verlosfing omkeert; want alsdan is de

mond of ingang uitgezet, en de nageboorte uithalen-

de, kan men zeep ligt deri bodem der baarmoeder om'
keeren, en veroorzaken, dac dezelve door den

ingang uitlchiete.

De toevallen, welken eene oragekeerdc baarmoe-

der aanduiden
,
zijn zeer onderlcheiden van die, welken

men bij eene polijp der baarmoeder ontdekt. De
polijp ,

welke de heer dejean aan den heer levPvET

zond, bewiist dit inzonderheid. Op het eerfte

gezigt had men in de daad deze polijp voor eene

UKzakking ofvoor eene omgekeerde baarmoeder kunnen

houden, maar dezelve nauwkeuriger onderzoekende en

derzelver ontflaan en wasdom en de toevallen overwee-

gende , welken in eene uitzakking of in eene

omkeering der baarmoeder plaats hebben , kon men
ze voor niets anders dan.voor ce»e polijp houden. Indien

men aan het onderfle gedeelte van dezen vleeschklomp

met den vinger of op eene andere wijze den
mond der baarmoeder waargenomen had, dan was hec_

buiten allen twijfel geweest, dat het geen uitzakking

of verflapping der baarmoeder was, maar deze

was nog in de fchede. Dit zou op een oogenblik hebben
kunnen veroorzaken, dac men de verflapping der baar-

moeder of de uitzakking van dezelve msc de polijp,
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der baarmoeder zou hebben kunnen verwisfelen ^ wijl

beiden allengs ontdaan; maar, hec wezeniijkile

onderfchcidingsteken is, dat in de verflapping of uic-

zakking der baarmoeder de mond van dit ingewand al-

tijd zeer duidelijk aan het onderlle gedeelte gevoeld

word, terwijl men bij dergelijke polijpagtige gewasfcn

dezen mond in hec geheel niet ontdekt.

Eene volkomen uitzakking der baarmoeder komc
zelden voor. La motte

(*

} zegt
,
dat hy er nooit eene

gezien heeft en niet kan begrijpen , boe dc

baarmoeder geheellijk kan uitzakken, indien hij ver-

fcheiden fchrijvers nagelezen had , welken hiervan

waarneemingen aangetekend hebben, zou hij bij zfg

zelven overtuigd zijn geweest , dat eene volledige

uitzakking der baarmoeder plaats kan hebben, en

dat hec zelfs bij jonge meisjes kan gebeuren , die

nog reine maagden zijn.

Maar la motte is de eenigfie niet die van

dit gevoelen is. EttmulLer (***') en verduc
beweeren insgelijks

,
dat de baarmoeder niet

geheellijk kan uitzakken, en dat de verfcheiden fooneR

van uitzakkingen der baarmoeder niets anders, daü

(*) Traité des accouchemtns. liv. 5. 8ri.
. , v

Tui. Jo. Schenkius, Obf. mei. rarior. p. 641. Felix

Plateriis Obf. lib. p. 760. L? feq. Laz. 'Meisfomer edii.

1654. Tom. I p 361. Ephem- Gernu dec- 2. ann. i.^Obf 84.

P 19?. feq Ibid. dec. 2. ann. 6. Obf pr p. j8o. Fa-

bric. Hlidanus cent 4. ü'f. 60. 61. George IVülf-

gang IFedei in aH. erud. Lipf. 1 700., /). 370. Saviard Qhf. 15..

p. 70 cf 93 - Ruijsch Ohf. 9. .Men vind lanter voorbeelden

in het Journal de Medicine, Tom.XXXlH, alwaar nu BoyEÏX

eene volkomen uitzakking der baarmoeder beichrijft. Ver-

ders zie men VV. J müll-ers zeldzaame en, aüérmerkwaar-

digfte waarneeming van eene met hec kind uitgevallen Haar-

moeder na eene zwangerheid van negen maanden^ — NuïO.-..

berg. I77r. 8. L.

(***) De morbis mulierum . Tom. I p. 490.
Pa’.haiog. Cliirur. Ton I'L cmp. 4Z..



i4 korte beschouwing der

uitzakkingen van de fchede der lijfmoeder zijn ge-

weest (/)•

Ik heb een voorbeeld van eene volkomen uitzak-

king gezien. Den 7 May 1746. verzogt de

heer du buisson mij, om met hem eene vrouw te

gaan bezoeken. Wij gingen zamen bij haar ,
en deze

vrouw, welke vier en dertig jaaren oud was, zeide

ons, dat zij zedert vier en een halfjaar, dat zij geluk-

kig verlost was, eenigen tijd na de verlosfing eene

zwaarte op de plaats der baarmoeder bef'peurd had , en

dat zes maanden daarna, als zij opllond, door de

groote lippen van haar Ichaamlid een groote vleesch-

klomp uitgefchoten was, welke, zo dra zij was gaan

liggen , terug ging ; doch dat dezelve zedert drie en

een halfjaar nier. meer terug was gegaan, hetwelk

haar veel ongemak veroorzaakte, voornaam lijk, daar

zij daarenboven zedert dien tijd haar water niet meer kon

houden. Haar onderzoekende vond ik , dat de

baarmoeder volkomen uit de buicende teeldeelen

uitgefchoten was; zij hing tusfehen de dijen af, en

was grooter dan een kinderhoofd , doch een weinig

langwerpiger; de fchede der lijfmoeder omvatte

dezelve, en men voelde aan het onderlle gedeelte

zeer duidelijk de opening van dit ingewand. Zij zeide

mij, dat zij maandelijks door deze kleine opening de

afvloeijing haarer zuivering had. De pis, welke

fcüj aanhoudendheid over dezen vleeschklomp afliep,

veroorzaakte aldaar eene brandende pijn, zo dat de

lijderes veel moest uitftaan. Ook waren op de

oppervlakte van dezen vleeschklomp tien of twaalf

2weeren , welken door de fcherpte des waters fcheenea

veroorzaakt te zijn. Deze uitzakking der baarmoeder

(O [Van dit zelfde gevoelen zijn ook und-anus, horive,

VAN- MEKEREN » BARBBTTE BECKE , RHLOONHUIZEN , ALLEN,
iAiNï HXïLLAiiie. en meer anderen.]
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geleek zeer naar die ,
waarvan ruyscm in de negende

waarneemin^' fpreekc, en had ook dezelfde gcllalce,

als die, welke hij daar heeft laaten afbeelden.

Ik bezorgde dezer vrouwe eene bekwaame gelegen-

heid om naar Orleans te komen, ten einde ik haar des te

eer zou kunnen helpen, en zij liet zig den volgenden

i/den Juni] derwaard brengen. Ik liet haar ader; diende

haar gedurende agt dagen des avonds en des morgens

verkoelende klijdeeren toe; ftoofde de baarmoeder

met weekmakende middelen, cn lei er pappen van

weekmakende kruiden op, ten einde deze verharde en

als ineen gerimpelde baarmoeder weer week te

maken. Den agtften dag bragt ik dezelve zonder veele

moeite terug en , ten einde dezelve zo in te

houden , lei ik eenen moederring aan. Toen ik de

baarmoeder ingebragt had, ontdekte ik den pisweg, aan

welks opening een lleen fcheen te zitten; ik nam der-

halven eene fleuffonde, bragt derzelver einde zo ver ik

konde tusfehen den fteeia en de wonden van de

pisbuis. Doordien deze fleen week was , drong het einde

mijner Tonde zeer fchielijk in deszelfs zelfftandigheid

,

hetwelk mij gelegenheid gaf, om deze fonde als eene

foort van hevel te gebruiken en den ftcen uittehalen,

welken ik aan den heer levret vereerd heb.

Dc meetlen mijner amptgenooten , welken tegen-

woordig waren, verwonderden zig over de grootte

des lleens, welke gelladig vooraan in de pisbuis fcheen

gezeten te hebben. Ik onderzogt ook behoorlijk met de

fonde , of er ook nog andere lleenen in de

blaas waren. Deze vrouw werd volkomen herfteld , kon

haar water weer houden; de iluitljaler der blaas en de

pisbuis hebben haare vorige veerkragt weer gekregen
, cn

na verloop van agt dagen kon zij weer naar haar dorp kce-

ren, zonder eenig ongemak meer te voelen, ja zij is

volkomen weer hcrdeld. In 1773, toen zellig jaareii

5
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oud zijnde, bevond zij zio; nog volmaakt wel en
droeg nog dcnz.elfden moederiing.

Ruy^ch merkt aan , dat eene volkomen
uitzakking der baarmoeder geen plaats kan hebben ,

zonder dat tevens de pisblaas uitzakt, wijl deze beide

ingewanden zo nauw zamen vereenigd zijn. Dat dit in

de daad zo is, bewijst de waarneeming, welke

ik zo even verhaald heb. Na dat ik de baarmoeder te

deeg week gemaakt had,
,
bemerkte ik, toen ik dezel-

ve inbragt, eene zeer duidelijke fluftuatie, welke in

een punt des omtreks vrij aanmerklijk was. In het

eerst dacht ik, dat het eene lijmphadeke verzaarneling

. in het celleweefzel van de fchedo der lijfmoeder zou

kunnen zijn ; maar toen ik er met den vinger op

drukte, liep er eenig vogt uit de opening der pisbuis,

hetwelk niets anders dan pis was ; dit was een dui-

delijk bewijs, dat de blaas met de baarmoeder b j de

uitzakking gevolgd was. Deze verplaatzing der blaas

van haare natuurlijke plaats kon niet gefchieden , zon-

der dat tevens de bisbuis van boven naar beneden

moest gebogen worden en deze bogt kon ook gele-

genheid tot vorming van den Heen gegeven hebben

,

want de pis kon niet dan met veel zwarigheid door de-

ze bogt loopen , en- moest er ook te lang vertoeven.

Daarenboven drukte de grootte en de omtrek der uic-

gezakte baarmoeder de pisbuis zamen : deze drukking

hield de pis zo veel te langer in de pisbuis en door het

verblijf der pis oneftond zonder twijfel deze flcen'<[^^^.

(*) Thefaürus anatomicus , lib. 8. no. 102. p. 25. feq.

(A:) [Het is zeer natuurlijk, dat, wanneer de Baarmoeder
i^aar onderen of zelfs buiten dc fchedc zakt, de blaas als

dan volllrektlijk mede zal doorzakken; eensdeels om dat de-

zelve aan de vooritc oppervlakte der Baarmoeder, door een

celachrig vlies verbonden ,is , en dus, wanixjer dit deel naar

onderen zakt, allerwaarrchijnlijkst zal mede gevoerd wor-
den

;
maar ten anderen en wel voornamen tlijk

, om dat
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Brfbisius (*) verhaak een voorbeeld van eene vol-

komen uitzakking der baarmoeder, welke hij bi'j eene

bejaarae vrijller had waargenomen- Men kon deze •

nooit weer inbrengen , maar zij had zedert de jeugd

van ^eze vrijüer altijd buiten het fchaamlid gehangen.

Hij bcfchouwt ze om die reden ook als een gebrek

der eerlle vorming. Het vuur kwam er aan
, fcheid-

dc door de vcrcctering de korst af en de lijdefe's

werd herlleld.

Eene volkomen uitzakking der baarmoeder heeft

dus, gelijk wij aangemerkt hebben, zo wel bij rneis»

jes, a!s bij vrouwen, plaats (/}. Maar, her 'geen

I

wanneer de blaas zijn ftennpunt mislende, door de fieeds

aanperlcnje ingewanden der buik, vooral der darmen, naar
onderi^r) zal gedrukt, cn 'dus met dc Baarmoeder te gelijk

uitgedreven v, orden. Dat dit zo is, zien wij bij de aangc-
voel'de ^vaarnelMi^g van ruyöch. Zie dit aangaande
pok bij MAURiCEAU iti zijne 51, 'waarneming. DaC er
bij de uitzakking der Baarmoeder cene waare darmbreuk

, cn
zomvvijlen eene blaasbreuk tevens daar bij plaats heeft, heeft

CAMPER in zyne Voorreden voor Mauriceau bladz. Ö4. aange-
loond — Zie ook D. van gesscIjer Oeff. Heeik. §.^05.—^
Ook vinden wij dit zelfde reeds door eenige oude Neder-
landfchc fchrijvers opgemerkt' als zolingen in zijn 50 waar^

neming , vogel, over de breuken bladz. 48, schligting, in

zyns aant. op verbrugge, 9 druk, bladz. 435. cn meer an-

deren.

j

() EpJiem- Tom. 3. ann. 1773. Obf. gó. p. 312.

(O [Dat bij een kind van vier jaaren, de baarmoetier

uitgevallen, vinden wij, in de Proeven van Edenburg 3 deel,

bJadz. 19 1 door den hoogleeraar monro befchreven. '

Maurfceau verhaald van twee vrij l'ters, de eene 23 en de
andere 24 jaaren oud, Avelke beiden zedert een gcruimcn
tijd een baarmoeders uitzakking hadden omgedragen. Zie
zijne 9Ó waarn. Een dergelijke vinden wij medegedeeld,
door een gezel fchap van Utrechtfche Pleelmeeflers in eene verh.

over de uitzakking der lijfmoeder enz. bladz. 34. Dan
bij vrouwen die reeds gebaard hebben, is dit geen' vreemd
verfchijnlel

j
en fchoon vccicn dit hebben willen tcgenfprcc-

ken
,

gelijk wij reeds gemeld hebben, zo moet echter de
•ndervindmg vun al Ie tijden

, hier in, eene genoegzaamc
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nog merkwaardiger is, is, dac vrouwen dezelve kun-

nen krijgen in de laacde maanden haarer zwangerheid.

• Portal, (*) levert ons een voorbeeld van cene uit-

zakking der baarmoeder, in welke het kind, de na-

geboorte en het water nog beflooten waren, F^j ver^

wijderde allengs den mond der baarmoeder, haalde er

het kind uit, het welk nog twee jaaren in het leven

bleef. Nadat hij de nageboorte ook uicgehaald had,

bragt hij de baarmoeder weer in. De vrouw werd

eindelijk weer herlleld , en hij meld niet ,
dat hij

eenen moederring aangebragt heeft.

Saviaro verhaalt een dergelijk voorbeeld van

eene uitzakking der baarmoeder, dat hij het kind er

uithaalde, de nageboorte wegnam , de baarmoeder in-

bragt en met eenen moederring inhield.

flARvéR verhaak ook van eene uitzakking

der baarmoeder , in welke het kind beOooten was.

Dus leest men eene gefchiedenis van eene volkomen

uitzakking der baarmoeder, in welke men het kind

door middel van eene incifie , welke men in de ope*

nihg van dit ingewand gemaakt had , ten einde de-

zelve te vergrooren , uithaalde (****). Toen men

er het kind en vervolgens de nageboorte uitgehaald

had, bragt men de baarmoeder weêr in, en de vrouw

werd gelukkig herfteld.

waarborg zijn. Zie ook, buiten de aangehaalde fchrijvers

van LE BLANC en ludwig de waarnemingen van ^^ïtius , /Kor-

NETA, FABRICIUS AB AQUAPENDENTE , PLEMPIUS , LANGIUS,

FERNFLius , SANDONiüs Gil meer anderen. Onze Ne-
derlandlche lezers, zenden wij, na de afbeeldingen hier

van, bij de Heeren ruvsch en Heister, zeer naauwkewrig

gegeveo ]

Qbf. jo. 53 .

C*0 Obf 15. f». 83.
^

Exercice de partie ^c. p. 518 & Jeq.

[****) Ephon Germ. Dec. 2 am 3. 0 >J.
I 93 ' t- 375 - ^

M-

I



HEELKUNDIGE OPERATiEN.

De heer du creux heeft mij een dergelijk geval ver-

haald. Hij werd bij eene vrouw geroepen, om haar in

de verlosiing behulpzaam te zijn ,
en terwijl hij bij

haar Hond, gevoelde zij eensklaps cene hevige

pijn ,
en Ichreeuwde : ach alles gaat mij af. Haar oii-

dertallende , bevond hij in de daad , dat de

baarmoeder buiten de groote lippen van hetfchaamlid

uidlak , en dat zij als eene groote blaas tusfehen de

dijen afhing. Hij verwijderde de opening allengs met de

vingers, deed het water breeken , en haalde cr hec

kind uit. Na dat de verlosfing geëindigd was , bragt hij de

b«armoeder weer in. Deze vrouw werd volkomen

herlleld , en leeft nog zonder verpligc te zijn ,
eenen

moederring te dragen im).

Bchalven de uitgezakte en omgekeerde baarmoeder,

van welke wij hier voorbeelden bijgebragt hebben,

brengt dc heer puzos in cene verhandeling , aan de

akademie voorgelegd, nog eene foort van omkering

der baari’ioeder bij, welke bij de inverfie [ovetbui-

ging] der baarmoeder noemt ( * ). De inverfie

is ook in de daad van de omkering onderfcheiden ; en

wel daarin , dat in deze [de omkering namelijk] de

baarmoeder als een omgekeerde beurs
,
welker bodem

(in) [Wij vinden bij den beroemden vroedkundigen van
DEVENTER , pog eene dergelijke -waarneming. Eene vrouw,

in arbeid zijnae, wierd het kinds hoofd, tot de fchouders

toe van de baarmoeder omringd, buiten het fchaamüd ge-
dreven ; alleenlijk was het hoofd mer de kruin voor den
moedermond zichtbaar, zijnde het overige nog binnen de
uitgezakte Baarmoeder beflooten. -— De vroedvrouw wist
hier geen weg mede, dan van Deventer verloste de vrouw
cn bracht alles weer zagtjens binnen

, zie M van Deven-
ter, nieuw licht voor dc rroedmeesters^en Vroedvrouwen, bhAz.
^59]
(*

)

Zie ac Lauviier ^ de Fr. A De kurye Th. de Ute-

ro inverjo. Petris .'758 4 O. Zomwijlen is de baarmoeder
ook naar achter gehoogeu. Zie Ignahius WUzeck de Utert

retojiext Prag<e 1777. L*
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door de opening des ingevvands in de fchede der lijf-

moeder doorgaat en tusfchen de dijën afnangc, om*
geflagen is; daar in tegendeel in de inverfiede bodem der

baarmoeder óver de ichaambeenen heen gaat en als een

omgekeerde zak op de dijen der lijderes vair. Als dan

is de bodem der baarmoeder om lang en de opening

om hoog. Eene vcornaame oorzaak van de inverfie

is een in de baarmoeder tegenwoordig kind; want ik kan

mij raiiwlijks overreden , dat zij bij eene vrouw kan

plaats viuden , die niet zwanger is.

Ik kan verfcheiden voorbeelden van eene inverfie

der baarmoeder bijbrengen. De vrouwM • ** beeft eene

danmerklijke inveifie, fchoon zij niet zwanger is, en-

baar buik hangt haar over de dijen af. Deze
vrouw heeft een cn twintig kinderen gehad, en

ik heb haar van het laatfte verlost Ik onderzogt haar

nog voor de verlosfing. HaarbuiK hing baar tot over de

helft der dijën af. Zij ligtte den zeiven voorzigtig om
hoog cn hield hem met eenen band. Toen ik haar

ondertastte, bemerkte ik, dat de mond der baarmoe-

der even boven het fchaamlid lag , en dat de

bodem zig daarover boog en op de dyën viel. Schoon

dit eene natuurlijke geboorte was , die zeer fchielijk

toeging, liet ik haar egcer op een bed leggen, de

zitting verhogen , de bor^t laager 'leggen , en

Het haar, ten einde de verlosfing van het kind gemak-

lijker te maken , den buik met eenen handdoek om
hoog 'heffen. Onder de veole kraamen welken

zij gehad had
,

had zij veelc zeer z\Vaare en

verfcheiden onnatuurlijke geboorten gehad.

De vrouw G*** heeft ook eene inverfie, en

ik heb ze egter, onaangezien deze overbuiging der

baarmoeder over de fchaambeenen , tweemaal allerge-

lukkigsc verlost. Ik bezorgde haar telkens eene

bekwaame ligging en liet haar den buik met eenen

doek terug houden*
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Behalven deze foorc van inveifie verhaalt Sennert

(*; nog van eene geheel zonderlinge inverlie.. In

het jaar 1610 kreeg eene vrouw eenen geweldigen

Ibg in de linke fchaamlies. Kort daar op werd zij

zwanger en kreeg een gezwel in dezelfde lies. Dit

gezwel was het lichaam der baarmoeder, welke

uit den buik gelchoten en enkel methet celleweefzelen

de huid bedekt was. Naar mate dat het kind wiesch,

nam ook het gezwel toe ; zo dat ten einde

der zwangerheid de baarmoeder tot over de halve dije

afhing, en men de beweging van het kind kon

bdpeuren Men moest haar eenen band aanleggen, ten

einde deze zwaarte te onderfchraagen. De tijd der

verlosling naderde. Sennert en zijne amptgenooten

namen het befluit, de keizerlijke fnede te ondernee-

men , wijl zij zagen, dat het onmogelijk was, het

kind weer in den huik re brengen en het door den

gewoonen weg ce haaien.

Zou men zulk eener inverfie, wegens de plaats, die

zij befloeg en daar de^ baarmoeder doorgekomen was,

dijn naam van eene baarmoeder -liesbreuk Qoyjlerohu-

bonocele) wel kunnen geeven.?

Dezelfde fchrijver verhaalt een ander voor-

beeld van eene baarmoeder-liesbreuk , welke eene ar-

me vrouw had, bij dewelke dezelve tot op de knie

afhing , en waarbij men de keizerlijke fnede moest

doen. lliLDANUs verhaak dezelfde waarnceming (fD.‘

(*') Sennert, Oper. Med. Tom. 3. p. 520.

Oper. medicin. 7'»m. 3. p. 520.

(«) [Eene dezer aanmerkelijke waarneemingen van eene
overbuiging der baarmoeder bij eene zwangere vrouw, vin-

den wij door DORiNGius, aan fabricius hildanus, achter

zijne Genees- en Heelkundigs waarneemingen hladz, 503 me-
degedeeld.

Een bijna dergelijk geval, verhaald ons Mii^.Riüs, van
eene vrouw , cü^ reeds agi kinderen , volgens den gewoo.
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Er zijn nog andere ongemakken, welken eeniger-

inaate met de omkering en de uitzakking der baar-

moeder overeenkomen , en daar naar gelijken ; als bij

voorbeeld de verflapping der baarmoeder , welke de

baarmoeder tot uitzakkingen geneigd maakt, en de uit-

zakking der (chede. Doch deze ongemakken zijn te

gemeen, dan dat ik voorbeelden daarvan zou bijbren-

gen. Zij die de vroedkunde oefenen, krijgen dikwijls

zulke gevallen te zien. Ik zal hier alleenlijk nog aan-

merken , dat de moederringen , waar van men zig ge-

meenlijk in de verflapping en in de uitzakking der

fchede bedient, niet altijd in de uitzakking der baar-

moeder met goed gevolg kunnen aangewend worden,

doordien zij dezelve niet in haaren Hand kunnen hou-

den ; en dat, fchoon men eenen ring aanlegc, de lijde-

res egter eene groote zwaarte, eene fnjjding in de nie-

ren en eene pijn in de dijen voelt, ja zelfs niet wel

gaan kan.

Onder anderen weet ik een voorbeeld van eene

jonge vrouw ,
wier baarmoeder verflapt was. Zij

fchreef aan haaren vroedmeesrer , den heer bour-
geois te Parijs, en deze gaf haar den raad, dat zij

eenen ring zou aanleggen. Ik lei er haar eenen van

kork aan met wasch bekleed en in het midden door-

boord,

ncn loop, had ter waereld gebragt; van de eerde bevruch-

tiging af.gevoelde zij een gezwel in de linker lics;doch het zel-

ve fcheen haar geen hinder aan te brengen,-dan bij de nee-

gende zwangerheid wierd dit gezwel
, hand over hand *

jjrooter; gelijkende na een osfen- blaas, die met wind ge-

vuld is; hangende eindelijk tot aan haar knien. Naar maa-

te de tijd der verlosfing naderde , befpeurde men fteeds

duidelijker, dat erin dezen zak een levend fchepfel befloo-

ten was. Men raadpleegde over de wijze, hoe deze^ vrouw
te verlosfea, dan er fchoot niet over als d'e openfnijding

van het gezwel: dit gefehiede; doch drie dagen daar

na ftierf de vrouw en het kind leefde anderhalf j aar.]
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boord, zo als dezelven gemeenlijk gemaakt worden. Deze
ring hielp een weinig; maar zij behield nog altijd eene

fnijding omtrent de nieren, pijn in de dijen, en kon

niet gaan, zo dat zij altijd in het bed moest blijven.

Ik zag wel, dat deze toevallen veroorzaakt werden,

door dien de ring de baarmoeder niet hoog genoeg

naar boven ligtte; ik liet haar derhalven naar Parijs

gaan, haar hoop gevende, dat zij in deze groote

flad wel hulp zou vinden. Toen zij daar kwam ,
ver-

gaderden de heeren boudou, malavel en

BOURGEOIS, onderzogten de lijderes, en de heer

boudou nam er zelf den ring uit, welken

ik aangebragt had, en zij rieden haar allen , dat zij zig van

eenen zilveren ring volgens, de uitvinding van den

heer suret te Parijs, welken de gedaante van een

hilhoquet (^) had , zoude bedienen. Zedert dien

tijd draagt zij dien ring, kan zig gemaklijk bewegen

m voelt geen verfilapping meer. Vier ofvijfmaanden

jaarna zag ik haaren man , welke mij zeidc , dat zijne

rrouw door middel van eenen ring, dien zij altijd droeg,en

welken hij mij befchreef, van haar ongemak genezen

was. Deze ring is omtrent gemaakt als het werktuig van

iAviAUD het welk hij in eene volkomen

ritzakking der baarmoeder aanbragt
,
wanneer dezelve

:ig door den gewoonen ring niet liet inhouden.

In het laatst van April 1746 vraagde eene

nouw, welke eene vorflapte baarmoeder had, mij 'om
aad. Ik liet eenen ring maken volgens de befchrij-

/ing, welke men mij van den zilveren ring gegeeven

lad , welks Heel doorgeflagen was , en aan

(’) Hierdoor zal zonder tegcRfpraak een werktuig moc-
en verllaan worden, zo als röderer, brambilla (In/lnm.
'hirurg. Vienneiifc Tab. XXXI.} en meer anderen bcrchrij-

cn. L.

C**} ObJ. 12, p. 58.

11 . DEEL. c
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welks boveneinde ik een klein eirontd plaatje liet ma-
ken

, liet welk even als de knop van een hilboquet uic-

gehoold, en met eene opening, op die van den
Heel pasftnde, voorzien was: aan het ander einde van

den Heel liet ik een ander plaatje maken, het welk zo

doorboord was , dat deszells opening op die van den
Heel paHe; hier maakte ik vier kleine Hevige draaden

vast, ten einde twee van dezelven van vooren en twee
van agter aan eenen gordel te doen. Zo dra zij dezen

aangebragt had, gevoelde de lijderes geen pijn

meer, geen fnijding omtrent de nieren en geen pijn in

de dijen, en kon gemakliik gaan; daar zij te

voren, Ichoon zij eenen ring droeg, fchier geen
voet kon verzetten, zonder te ruHen, wijl zij oogen-
bliklijk^ moede werd (o).

[Men heeft van alle tijden bijzondere In firnmen ten

,

voor de uitzakkingen der Baarmoeder of derzclver Ichcde

,

van vcrfchillendc grootre en gedaante, uitgedacht, gelijk bij

PARens, ScunTETOs, van solfngen , heister en bijna alle

Heelkundigen, welke over dit ongemak bandelen, te zien

is. De ftofle hier toe was onderfcheiden
;

dan m'cI eens

wasch, hout, tin, zilver, ijvoor, doch meestal kurk met
wasch overtrokken. De eerften vvierden langwerpig of bol-

rond, zonder eenige opening gebezigd, zie hiervan de af-

beelding bij PAREUS, in zijn 24. bock: doch deze belette

de vrije iiitvloeijing van het maanftondelijke bloed , en

men bedacht platte, drie vierkante of wel ronde ringen, in

welker midden cene groote opening was
;

gelijk de afbeel-

dingen van bovengemelde fchrijveren aanduiden. Dan ook
dezen, fcHoon lang in de praftijk gebezigd , verwekte niet

zelden toevallen; want haare opening, die vrij groot was,
gaf veelmaalcn gelegenheid, dat de Baarmoeder j welke zij

moest ophouden ,’er menigmaalen in bekneld raakte en ge-

vaarlijke gevolgen naar zig fleepten. Zie hier, onder an-

deren, over, de aanmerklijke gevallen, medegedeeld door

saviard in zijne Heelkundige v;aarneemingen.

Het werktuig van den Heer suret, waar van le blanc

hier fpreekt
,
was zeker wel bij de voorigen te vergelijkeiij

beter
;
maar niet alleen dat het ook het gebrek eci^cr groo-

tc opening had , zo was het daar en boven vrij cmllagtig-

zumengcfteJd. Dc Hooglceraar camper zegt, aangaan-
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Op eer.e reis, die ik in herbegin van April 1745
naar Parijs deed, verzogc ik den heer LEVRExmij zijne

de dit inln-iiment: ,, In Parijs zijnde, vond ik bij den ver-

maarden scRET een Pesfarium, beflaande uit een ring, wel-

ke op drie fchuinfche flijltjcs, in een Peel uitloopende,

rnsrede. Aan liet einde van dezen Peel was een bal , wel-

ke in een huisje draaide , op de wijze als de Ajlrolabimis

op den Pok draaijen. Onder dit huisje waren twee lange

banden kruisfelings gehecht, welke langs de liezen van
vcoren , en agter over de billen loopende, gebonden wier-

den aan een band
,

welke rondom het lichaam loopt, en
met een gemeene knoop en knoopsgat is vastgemaakt.

„ Ik zond er een naar Dr. smellie, en nam er zelf proe-

ven van; smel/je fchreef mij, dat hij eens de Uterus binnen

in den ring, en tusfchen de Pijlen gezakt, bevonden had-

ds
; dat het huisje of dopje, daar de bal in draait ,

fchie-

lijk onklaar was en vervuilden
, en de banden zo Perk

fchreinden, dar de vrouwen ze van zelf aPieten. Ik bevond,
beha’ven de knelling, welke in eenen eenvoudigen ring kan
voorvallen, omtrend het zelfde. De opmerking van vaiv

DBR HAAR is van meerder belang
;

hij ondervond , dat

,

wanneer de Prolapfus grootev was, de Uterus over het Pes.

Jdrium heen fchoot, en evenwel uitzakte.” Zie dé oordeel-

kundige verhandeling dezes hoogleeraars ,
voor de laatfle

uitgaaf van mauriceaü, Ziektens der zwangere vrouwen &c. •-

Deze zelfde hoogleeraar heeft derhalven dit inPrument
fnerklijk verbeterd en minder omllagtig gemaakt. Zijn Ed.
liet uit een puk ijvoor een holle fchijf draaijen, breed over
het kruis omtrend twee riiijnlandfche duimen, iets meer of
minder , na maate de omPandigheden vereisfchen

;
zijnde

de fchijf voorzien, in plaatfe van één met drie kleine ga-

ten, nogthans zó, dat de vogten ’er vrijelijk kunnen door-
vloeijcn, en cgter de Baarmoeder er niet kan uitzakken.

"

Jn het onderPe midden van deze fchijf vind men eene dun.
ne Peel aan dezelve vereenigd, wier onderrand rond en
met twee gaatjes voorzien is. Zijnde dit geheele Pesfarium

5^ duimen lang.

Wij zullen gemakshalve voor den Lezer, de wijze, langs

welke de Heer camper dit Pesfarium inbrengt en inhoud,
vvoordelijk van Zijn Ed. overneemen.

,, Eer het Pesfarium aangelegd word, doet men een lin-

„ ncn i>flnd , drie vingeren breed , met twee kuoopen en

„ knoopsgaten voorzien , om het lijf van de lijdèresfe; dè-

G a

I
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werktuigen tot de afbinding der pclijpcn te laten

zien, het welk hij ook de goedheid had van te

,, ze band behoort voorzien te z jn op de zijden , juist

,, midden op de heup, van twee bandjes, ieder ^ cl lang.

—

,, Daarenboven haalt men twee banden, een pink breed en

„ één cl lang, door de gaten in het platte der ftec' gemaakt.—

„ Men plaatst de lijderes op den rug, met het onderlichaam

,, verheven, en brengt eerst de Ucerus in, wanneer dczel-

„ ve uitgezakt is. Vervolgens vat men hci Pesfariiinij met

,, Wig. pomatum rondom wél befmeerd , bij den ftccl , en

„ brengt eerst de fchijf op haar kant in de lleuf, daarna

„ drukt men het nederwaards , en hic'r door verwijdering

„ verkregen hebbende, brengt men het Pesfarium opwaards

„ in de vagina. -— De twee randen van her platte onder-

,, fluk des Heels , moeten de eenc naar het os pubis, en de

„ andere naar het os coccigis gekeerd zijn. Verzekerd

,,
zijnde, dat alles zig wel bevind, bind men de twee ein-

„ den van den band, gehaald door het voorHe gat van het

„ platte onderfiuk des Heels, aan de twee banden, welke

„ aan den breeden band zijn, zodanig
,
dat zij langs de lie-

„ zen loopen. Men bind vervolgens het eenc einde van den

„ tweeden band, gehaald door het agtcrHe gat van het plat-

„ te ondcrlluk des Heels, aan een e1cr bandjes van den bree-

,,
den band; eindelijk doet men de. lijdcresfe opHaan, om

,, het pesfarium vvcl te plaatlen , en bind het tweede eind

,, van dien zelfden band, aan het overgefchootc bandje van

,, den breeden band.” Zie zijnp voornoemde verhandeling

voor het zo even genoemde werk, bladz 6i.

Dan, niettegenHaande de oplettehheid van dezen beroem-

den Vroedkunuigen ,
heeft men ondervonden, dat het Heeds

inblijven van den Heel dezes werktuigs, bij eenigc lijde-

resfen veel hinder , en wederom bij anderen fchrijning

,

ontvelling éve heeft veroerza.akt. Dit derhalvcn heeft een
gezelfchap van Ütrechtfche lleelmeejieren aangefpoord , dit

ongemak te verbeteren, met de uitvinding van een werk-
tuig, ’t welk ingébragt zijnde, den Heel kan uitgenomen,

en weder
,

des bcgcercnde , ingezet rvorden. —r- Aan
ons is voor weinig tijds een zodanig pesfar'iim ter hand ge.

dleld, en Wij hebben met veel vrucht, van hctzelvcn ge-

bruik gemaakt. Wij zullen , om dat mogelijk dit nut-

tige werkje (ten tijtel voerende : Ordleecl en Heelkundige

verhandeling over de Uitzakkingen en Uitwasfen der Lijfmoeder

en fchede, uitgegeven door een gczclfciinp van ütrecJifcIis
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doen, mij revens tonende de wijze, hoe men
er zig van moet bedienen.

Heelmeejiers ,
onder den zinfpreuk; Juvenes Diligevtia Dis-

cunt. Utr. 1767.) niet in ieders handen onzer Lezeren
inogt zijn

, de befchrijving uit hetzelve, daar van incde-

deeien.

„ Aan de juiste bspaaling van het zamcngefielde werktuig
van den Heer camper, zullen wij ons kunnen honden;

„ wij vooronderflelicn fn alles cene evengelijkc grootte en

,, lengte, zo van fchijf als fleel
;
maar de wezcntüjke ver-

,, andering beflaac hier in, dat, w’ij kunnen het zarr.engc-

3, field laaten, en ’er ook weder eenen cnkelvoudigen ring

„ vjn maaken
;

en zulks zo wel binnen als hinten de vn~

„ gina verrigten. Zie hier ’er de belchrijving van : men
,, laat van ijvoor eene enkelde ronde ichijf draaijen, ivel-

„ kers hovenlle gedeelte wat uitgehold js ,
cn derzelvcr

3, rand glad ,
eenigzins naar onderen rondloopcndc ,

afge-

„ draaid
;

de fchijf heeft , min of meer een halven duim
dikte ,

naar maatc men dat verkiest. Dezelve is van

,, boven doorboord met vier kleine ronde gaten, In het

„ midden dezer fchijf, daar de llecl van het pesfarium van

„ den Heer camper vastzit
,

is een veel ruimer gat, ’t wel-

,, ke egter niet geheel doorgaat ; in deze opening is een

„ fchroef, waar in de ftecl, die insgelijks aanzijn bovenlle

j,
uiteinde een fchroef heeft , word vastgedrnaid. ” Iets

verder vervolgen hun Ed. hoofdzaaklijk; dat vi'anncer dit

werktuig rngebragt is, tot op eene genoegzame en lluitcn-

de hoogte, deze Duiting genoegzaam in flaat is, om de
Heel te kunnen uitdraaijen; waar door, de fchijf dan maar
alleen inblijvendc , aan zodanige lijderesfen de hinder van

de fteel en het fchrijnen der banden benomen word. De
ftcel kan ook, tvanneer men de ring wil uitneemen, als

een handvat dienen
, de opening daar dezelve moet inge-

fchroeft worden, onderfcheid zig genoegzaam door het ge-

voel ,
bij de anderen; zodanig zelfs, dat de lijderesfen dit

zelve, vrij gemaklijk kunnen vc.rigtcn. Zie over het cen
en ander nadcr_ het voornoemde werkje, bladz. 75 en'volg.

Om de moeijclijke inbrenging dezer voorgcflelde Jnftru-

menten te pntgaan, cn ingebragt zijnde, aan dezelveii het

uitfehieten te beletten
, zo heeft men nog een foort van pes~

Jaria uitgedacht, vaneen bijzonder maakfcl. Men zie hier

van een voorbeeld in het derde deel aer Edenlurgfche Proe.
ven, van den Hoogiceraar simsoiv; cn afgebceld op de vijf-



«8 KORTE BESCHOUWING der
•J

Op mijne terugreis kwam ikdoorTouri^alwaar mea
mij verzocht ,

eene vrouw van dertig' jaaren te

onderzoeken.

de plaat dezes deels. De.Haagfche Hoogleeraar Th.
scHWENCKE, overtiilgd van het weinig voordeel der meeste,

moederringcn , heeft op het voetfpoor van simson een veer-

achtig pesfarium voorgefleld , doch merkli k gefchikter dan
het voorgaande. Het bcRaat uit eene zilveren buis ,

waar
uitjvier zilveren veêren voortkomen

, die , als het ingebragt

is, open.gaandc , door middel van gcwaschtc draadeu de

Baarmoeder onderfchraagen. Zie^ dcszelfs belchiijving en

afbeelding in dc Ferhandelingen vaj\ de IjoUandfche Maat-
fekappij der IVeterifchappen vijfde deel bladz. 206. en volg.

—

Een derde, verbeterd veêrachtig pesfanum, word ons. door

het meergemelde gezcllchap van Utrechtfche Heelmeejlers me-
degedeeld. Het beflaat insgelijks als dat van schwencke,
uit zilver; en wel uit twee ronde kokers, die in elkander

fchuiven : aan het bovenlle gcdcc! c der biiitcnfie koker heeft

men 13. of 14. infiiijlcls , welke, gclyk de uitlpyingende

veêren van het pesfarium van scmwencke zijn omgeboogen ;

bij ieder infnijfel is een fluk zilver uitgenomen, ter breedte,

als dat geenen, ’t welk overgelaatcn is; aan het bovönfte

deel der binnenfte koker is een veêr gehecht, en welke te ge-

lijk aan een llijl der infnijdingc van de buitenüe koker ver-’

bonden is. De binnenüe koker is van onderen een weinig

langer dan de buitenfle,ett heeft aldaar eenen infehuivenden

ring, welke dient, om de bewerking, wanneer men het

zelve wil uitdraaijera, te gemaklijker te maaken
;
en tevens

om met zijne losfe ftiften, tusfehen de pinnetjes, die in het

onderRe der buitenfte koker gemaakt zijn ,
ingedrukt te

kunnen worden, om daardoor de uitzetting van boven 5p,
alle afRanden te bepaalen. Het geheele werktuig word
met dun gewascht leder overtrokken; en heeft verder dit

bijzonders, dat bet aan deszelfs bovenRe gedeelte, eenen

volkomen ring vormt; welke ring op een zeer gemaklijke

wiize, van minder dan een duim over het kruis, tot meer
dan drie duimen kan vergroot Moorden

;
en deze omtrek kan

van ^ tot -t van een duim bepaald worden. Jammer

is het dat deze Heelkundigen buiten de gelegenheid geReld

waren , om alveoreas eenige proeven met dit werktuig tc

neernen , of volgens hunne belofte het in geen plaat hebben

laaien afbeelden, nadien het veelal moeilijk is, een famen-



ÏIEELKUNDIGE OPERATIEN. 39

Ik vond haar in het bed , haare pols was zwak en

klein , en haar aangezigt en de lippen waren

zo bleek , dar men zou gemeend hebben
, dat zij zeer

nabij den dood was. ' Zij verhaalde mij met eene

zwakke iiem, dat zij zedert tien maanden dat zij ver-

lost was, ecne aanhoudende bloedvloeijing had ge-

had, welke, haar zo verzwakt had; en fchoon zij eene

zeer voorlpoedige verlosfing had gehad, had de

nageboorte zo vast aan den bodem der baarmoeder ge-

zecen, dat de vroedvrouw, die dezelve wilde halen

en te llerk aan den naveldreng trok ,
de baarmoeder

omkeerde en de nageboorte eerst los maakte, toen de

baarmoeder reeds geheel buiten de grooce lippen

gekeerd was. Men had ten eerften eenen becl'meefter

gehaald; en deze verzekerde mij, dat hij zeer wel bad

gezien, dat de baarmoeder omgekeerd waa geweest; en

hij had dezelve zo goed als hij konde , weêr in haare

natuurlijke ligging gebragt. De lijderes bevond zfg

ook gedurende agt of tien dagen zeer wel , zonder ee-

nig ander ongemak te voelen; dan het geen elke.

vrouw na de verlosfing heeft,

Den tienden dag gevoelde zij. hevige kojijkpijnen
jj,

gevolgd van eene llerke bloedvloeijing, welke de -

baarmoeder andermaal omkeerde De heelmeefter, welke

haar de eerfie reis weêr ingebragt had, was niet te-

genwoordig en men moest eenen anderen halen. Deze
matte de lijderes ten uiterfien af en veroorzaakte

haar, onder het inbrengen der' baarmoeder geweldige

pijn; doch hij bereikte egijer.* zijn oogmerk, en-

onmiddellijk daar op bevond de lijderes zig iti'

denzelfden toeftand, als te voren, eer de baarmoeder

omgekeerd was. Zedert dien tijd had de blocdvlöfci-

jing gedurende zes maanden niet opgehouden ; waarop^

gefield werktuig, genoegzaam uit eene cnkelllc befchtijving;

ic leeren kemieu.]]

C 4

1
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dezelve veertien dagen of drie weeken ophield , en de

lijderes vveêr kiagtcn bekomende, wilde haar man den

huvvlijkspligc aan haar volbrengen : doch zij leed hier-

bij hevige pijn en de bloedvloeijing kwam weder
,
en

hield bij aanhoudendheid aan. In dezen haat was

het, dat ik haar op den 4 April 1746 vond.

Dit verhaal deed mij vermoeden, dat hier cenc

polijp zou kunnen wezen. Ik Helde de lijderes voor,

haar te onderflaan. Bij een nauwkeurig onderzoek

vond ik, dat ik niet kwalijk gegist had. Ik voelde

zeer duidelijk cene tamelijk groore pol’jp , welker

heel aan den bodem der baarmoeder vast fcheen te

zijn en door haare opening uitging, en onderfcheidde

zeer ras de opening , welke de mond der baarmoeder

maakt cn door welke dc polijp, die zo groot als een

vinger was cn tot de grootte van eene peer opzwol

,

midden doorging en eenen klomp vormde ter grootte

van een kalkoenëi.

De operatie, zo als de heer levr et dezelve

doet, welke mij nog versch in het geheugen
' was

,
fcheen mij het eenigst middel te zijn , dat men

in het werk kon hellen, zo wel om de bloedvloeijing te

{lillen, als ook om de polijp weg te nemen. Dit bij

mij vastgeheld zijnde, zeide ik tegen mijne lijderes,

dat ik naar Parijs zou fchrijven, om de nodige

v/erktuigen tot afbinding der polijp, en dat ik haar

berigt zou geven, zodra men mij dezelven zou gezonden

hebben.
,

Ik fchreef derhahren aan den heer levr et, die

mij zeer beleefdlijk antwoordde en de gevraagde

werktuigen zond; ik gaf er mijne lijderes kennis van,

doch die niet wel tot de operatie kon befluiten. Toen
zij er toe befloten had, vertrok ik naar Touri en

vond haar nog heeds in denzelfden toehand
,
waarin

ik haar gelaten had. Drie der heelmeehers van die

plaats bevoelden de polijp en twee van hun hielden
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ciczclve voor eene omgekeerde baarmoeder, welke

door den moedermond uirgezakt was. Ten einde hen

van het tegendeel te overtuigen, vergeleek ik den

tegenwoordigen toelland met dien, waarin zij de

deelen gevonden hadden
, toen de baarmoeder nog in

de daad omgekeerd was. Zo lang de baarmoeder nog

omgekeerd was
, leed de lijderes zeer hevige

pijnen , welken toenamen , toen men beproefde , dezelve

weer intebrengen
; terwijl zij in den tegen vvooi'digen

toelland integendeel geen pijn meer had en niet eens

voelde, wanneer men dit polijpachiig lichaam met de

nagels aanraakte. Indien dit lichaam de baarmoeder

was geweest, zou deszeifs buitenst celleweefzel , da:

met veele zenuwen voorzien is, zuik eene drukking

daarop niet hebben kunnen verdragen, zonder eene

pijn te t'crwckken
, ten minden zop de lijderes de

drukking van de nagels gevoeld hebben; maar dit li-

chaam, het welk een vleeschachtig uitwas, uit bloedvaten

en lijmphaiieke vaten zamengedeli zijnde, was, kon
voor het gevoel niet gefchikt zijn. Verders gaf ik

hun gelegenheid opcemerken, dat eene omgekeerde

baarmoeder oogenbliklijk ontdaat en dat zij alsdan

buiten de groote lippen uitkomt, terwijl integendeel

dit lichaam allengs fcheen ontdaan te zijn en boven in

de fchede der lijfmoeder lag. Egter was deze

ligging in het bovengedeelte van de fchede der lijf-

moeder geen voldoend teken, om te beflisfen,dat het eene

polijp is, wijl PORTAL (*) een voorbeeld aanbaalt van

eene omgekeerde baarmoeder in het bovengedeelte

van de fchede der lijfmoeder: maar de baarmoeder

keert zig, gelijk ik reeds aangemerkt heb, oogen-

bliklijk om en is van geheci bijzondere toevallen

verzcld. Deze redenen overtuigden hen
,
en deeden

C 5

C) 0
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hen hun vooroordeel afleggen en geloven, dat het eene

polijp was.

Ik deed dus in ' hunne tegenwoordigheid, den

9 April 1746, de operatie met de werktuigen van

den heer levret. Jk ontmoette in het aanwenden

van dezelven in het geheel geen zwarigheid, uitge-

zonderd, dat ik de handvat van den draad niet ten

eerden kon doorbiengen , doch met een weinig ge-

duld bereikte ik mijn oogmerk. Toen ik den

draad doorgebragt had, trok ik denzelven langzaamer-

hand toe, zonder den leider van de handvat wegte-

nemen. Hierdoor verminderde ik haare grootte

derwijze , dat ik het werktuig met meer gemak in de

hoogte aan den fteel kon brengen, namelijk geheel

digt aan de plaats, daar de polijp aan de baarmoeder

vast was, hierop trok ik den draad langzaamerhand

meer toe, tot dat ik bemerkte, dat het einde

des leiders zig niet meer zijdwaards kon bewegen ; ik

nam dus den leider door middel van zijne veder af,

nam de werktuigkundige tang weg en lei eenen vallen

knoop.

Naar mate ik den draad , om de grootte der handvat te

verminderen ,
famendraaide , verkortte ik ook even

zo veel de draaden , door den knoop, welke

dezelven tusfchen de ringen van den knooppranger

vastmaak iC ,
los te doen ; hier op knoopte ik ze

zo kort, als mogelijk was: door deze verkorting

kreeg ik des te meer kragt, om den Heel toe te

draaijen ; toen ik den eerden knoop gelegd had , maakte

ik de draaden tusfchen de beide ringen los, liet ze

langzaam uit de eerde kloof gaap , trok toen

met zeer ligtc bewegingen den knooppranger

zo toe, dat ik den knoop,, dien ik aan den

Heel gemaakt had . niet liet losgaan-, hierop maakte

ik eenen tweeden knoop
,

trok de druaaen door de
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Hooven van den knooppranger, en dezelven tusfchen

de ringen aangebragt hebbende, trok ik dezen

tweeden knoop over den eerden toe ,
wel acht geven-

de , dat ik de draaden niet toetrok , wijl zelfs de

iTiinfre drukking den eerden knoop , zonder dat men
het merkte, zou kunnen los gemaakt hebben, waar-

door de operatie geheel vrugtloos zou geworden

zijn. Na geëindigde operatie fneed ik de draaden

twee vinger breed van de groote lippen af.

De lijderes gevoelde mets, fchoon ik den knoop
met geweld toetrok, ten einde de tegenwoordig zijnde

heelmeeders te overtuigen, dat het niet het lichaam

der baarmoeder, maar eene polijp was; want, indien

het de baarmoeder was geweest, zou ik denzelven

niet hebben kunnen toehaaien , zonder pijn te

veroorzaaken. De b]o*edv]oeijing, welke aanhoudend

geduurd had, hield oogenbliklijk op.

Den S5 April bezocht ik haar weder en vond haar

zeer wei gemoed, haare kragten namen allengs toe, de
bloedvloeijing was geheel weg gebleven en de
verloren eetlust kwam weder. Ik onderzogt de
polijp en bevond, dat zij harder was geworden

, en

dewijl ik vreesde, dat de draad te los zou worden,
doordien de polijp ter plaatze , daar ik den draad toe-

getrokken had, kleiner en fmaller werd, bragc ik er

eenen tweeden gewaschten draad in, welken ik vast

toetrok , om de afvalling van de polijp des te eer te

bevorderen. Bij deze tweede operatie nam ik dezelfde

orallandigheden waar, op dezelfde wijze, als bij de

eerde.

Den zevenden dag bezocht ik de lijderes weder en
vond de polijp zeer hard, en uit de teelleden vloeide

eene rotachtige Üof, hctw’elk een reken was , dat de
poüjp begon te rotten. Ik bragt er derhalven

nog eenen draad over heen, en trok denzelven
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Herk toe; dit veroorzaakte der lijderes een weinig

pijn , die cgter fpoedig ophield.

Ik bediende mij in deze afbinding liever van den

heelkundigen
, dan van den cenvoudigen knoop ,

wijl de

eerfte niet zo ligt los gaat, als de laatfle.

Hier door, denk ik, word voorgekomen, dat de

eerfte dubbele knoop, daar ik mijne draaden over den

knooppranger fchik , om den tweeden enkelen

knoop te leggen, en over den eerden toetetrekken

,

niet zo ligt los gaat, als wanneer hij enkel was; ge-

lijk ik ook overtuigd ben, dat ik met eenen eerden

dubbelen knoop den deel der polijp beter kan

famentrekken , dan met eenen enkelen.

Ik heb ook opgemerkt, dat men den tweeden

knoop met den eerden famentrekken of cenen

zogenoemden kruis- of wevcTsknoop maken moet.

Anders, geloofik, kan de tweede knoop niét wel over den

eerden toegetrokken worden ,
maar zelfs los gaan , en

om mij nu eindelijk in het geheel niet te bedriegen

,

maakte ik ,
voor dat ik den draad nog aanlei ,

denzelfdeil

knoop op cenen waschdok , welken ik omvatte cn

vast toetrok. Deze wa^chdok diende degts rot een

model om te zien
,

of ik den kruisknoop te

deeg aanlei.

Geen tijding krijgende, dat de polijp afgevallen

was, bezogt ik den ii Junij mijne lijderes weer. Z’j

bevond zig wel, had goeden eetlust en kon op de

been wezen, doch de polijp wilde niet afvallen. Ik

onderzogt dezelve en vond, dat de draad om den

fteel los geworden was, weshalveii ik befloot, om er

nog eenen vierden draad aantebrengen, welken ik te

deeg vast toehaalde. Hierop vloeide eene groote

menigte van eene etceragtige fcherpe flof af, weke
zo lang aanhield, tot dat de geheele polijp, den

15 afvid.
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Deze polijp viel, door verrotting, bij üukken

af. Men zond mij twee Hukken van dezelve ; een

zeer klein den 12 Julij, en een grooter den

1 6 dier maand. Het laatfte fcheen het lichaam van de

polijp geweest te zijn
, want de draaden , waarmede

ik dezelve afgebonden had, vielen tegelijk daarniede

af. Men heeft mij gefchreven , dat zedert het afvalien

der polijp de mond der lijfmoeder zig volkomen

gefloten had , en dat er in het geheel geen

Hof meer uitliep. Gedurende de geheele geneezing

liet ik infpuitingen maaken in de fchede met een

aftrekzel van woudkruiden.

Indien ik gelegenheid had gehad, om de Hjderes

meermaalen te bezoeken, zo ben ik verzekerd, dat de

polijp eer afgevallen zou zijn, maar, tien mijlen van

haar verwijderd zijnde, kon ik haar zo dikwijls geen

bezoek geeven , als het wel nodig zou zijn geweest.

Deze waarneeming toont, dat men van tijd tot tijd

op nieuw draaden om de polijp moet doen , wijl een

draad, hoe vast dezelve toegebaald is, na verloop van

eenige «dagen weêr losfer word , doordien de

Heel ter plaatze
,

daar hij gebonden word , uitdroogt.

De ondervinding heeft mij zedert geleerd, dat,

wanneer de Heel van eene polijp der baarmoeder hard en

vast is, men de af binding moet uitHellen, tot dat dezelve

yeeker is geworden. De operatie is in zulk een

geval niet dringende , want als de polijp met geen

bloedvloeijing gepaard gaat, beduid dit gemeenlijk niet

veel. Bij eenen harden Heel brengt de afbinding om-
trent dezelfde toevallen te weeg, als waanneer men in

de caHratie den knocstachtigén zaadHreng afbind. Ik

heb gevaarlijke toevallen zien volgen op de afbinding

van e:ne polijp, welker Heel hard was, fchoon

dezelve uit den bodem der baarmoeder uitwics.

Naderhand heb ik naar de wijze vanLEVREx nogveele
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polijpen van onderfcheiden foorc met hec gelukkigs:

gevolg afgebonden , zo wel mee de eerfte werktuigen

,

welken hij in 1749 heeft bekend gemaakt, als met de
omgedraaide zilveren draaden, welken hij befchreven

heeft in eene verhandeling, dieinhetjaar i757doorde
akademie der heelmeefters in het derde deel der

moirés bekend werd gemaakt. Zedert dien tijd ?.ijn

er denklijk weinig bekwaame heelmeeflers geweest,

welken deze wijze niet nagevolgd hebben.

Om niets over deze ftof van de uicgezakte en

omgekeerde baarmoeders voorbij cegaan , zal ik hier de

aanmerkingen van levret over de verplaatzingen

der baarmoeder en de middelen , om dezelven te

geneezen, uit het geneeskundig digboek, Auguftus

1773, invoegen.

NIEUWE AANMERKINGEN
Over de verplaatzingen der baarmoeder en de

middelen^ om dezelven te geneezen van

den heer levret.

w, vooronderllellen bij de verhandeling dezer

ftof, dat onze lezers genoegzaam onderrigt zijn van dé

deelen, welken de teelleden der vrouwen uitmaken

,

gelijk ook van de geftalte der baarmoeder en de

plaatzing van dit ingewand in hec bekken van eeft

volwasfen vrouwsperfóon.

Dit vooronderfteld zijnde , zal ik mijne aanmerkingen

in drie hoofdverdeelingen afdeelen. De eerlle zal de

waare foorten van eene uitzakking der baarmoeder be-

.

vatten; in de tweede zal ik van eene bijzondere

foort van verplaatzing van dit ingewand, waarvan

geen fchrijver nog gelproken heeft ,
handelen ; en in

de derde zal ik 'eene andere foort van onnatuurlijken
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Haat van dit deel, welke tot heden nog weinig bekend

is , verhandelen ; terwijl ik bij elke afdeeling eene

geneeswijze zal voegen , die op waarneemingen

gegrond is.

eerste AFDEELING.
fan ds uitzakking der Baarmoeiir in het algcmeen<,

J3oor eene uitzakking der baarmoeder verftaat men
eene verplaatzing der baarmoeder, welke vereischc,

dat men dezelve weer op haare natuurlijke plaats moet

brengen en daar houden. Doch, dewijl er niet alleen

verfcheiden foorten van dit ongemak zijn , maar deze

foorten ook trapswijze van elkander verfchillen, en

elke foorc haare bijzondere kentekens heeft , waaraan

men ze kent, gelijk dit ook ten aanzien van haare

verfchillende trappen plaats heeft, zo is het noodzaak-

lijk deze verfchillende kentekens den lezer, doch zeer

kort, zo als de dagelijkfche ondervindingen het leze'n

der befte fchrij vers ons dezelven geleerd heeft, voor

oogen te leggen.

Men onderfcheid in het algemeen twee foorten van
uitzakking der baarmoeder, eene namelijk, waarin

het lichaam van dit ingewand omgekeerd en naar den

hals en den mond der fchede gerigt is, en eene

tweede, waarin de baarmoeder niet omgekeerd is.

Maar alle deze foorten van verplaatzing moeten van

boven naar beneden gerigt zijn, anders kan men ze

niét volkomen van de waare darmbreuken onderfchei-

den , Men zal in het vervolg zien , waarom ik mij op die

wijze uitdruk.

Van de beide hoofdfoorten van eene uitgezakte

baarmoeder dtrhalven, waarvan de Ichrij vers fpree-
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ken, heefc elke eenen trap van verwijdering van de

natuurlijke plaats van dit ingewand , en daar, waar dezelve

het aanmerklijksc is, noemt men de uitzakking eene

volkomene

,

al de anderen noemt men onvolkomcnen
en geeft geen acht op den trap van verwijdering , als de-

zelve maar niet zo groot is ,
dat de baarmoeder uit

de teelleden uitgegaan is.

Verder komen deze foorcen in zekere toevallen

overeen , doch anderen zijn elke foort in het bijzonder

eigen. Tot de gemeene toevallen kan men alle

trappen van veiplaatzing der deelen van de klein Itcn

tot de groocflen rekenen, het trekken, het welk de

verfcheiden trappen naar evenredigheid der breede en

ronde banden der baarmoeder ondergaan
,

gelijk ook
het meer ol minder drukkend gewigt naar den aars en

op de uitwendige teeldcelen e. z. v. ,
• de omkeering

der fchedc , welke dikwijls naar evenredigheid van

deze trappen in deze beide foorten van verplaatzing

der baarmoeder volgt. Belangende de bijzondere

kentekens van elke foovc
,

gelijk ook derzelver onder-

fcheiden trappen ,
daar zullen wij hier na van

fpreeken.

Betreffende de oorzaaken van de uitzakkingen

der baarmoeder ,
wij willen dezen zeer gaarn

met ftilzwijgen voorbijgaan ,
zo , om dat dezelven

bij andere ichrijvers breedvoerig behandeld worden,

als ook , om dat de aanwijzingen ter geneezing altijd

dezelfden zijn. Maar, wijl alle fchrijvers, zonder

MAURicEAU en LA MÓTTE uitcezondcren , de

verffapping van de ligamenten der baarmoeder mede

onder de oorzaaken geteld hebben
, en eene veeljaarige

ondervinding mij overtuigd heefc, dat deze oorzaak

,

welke men van oudsher voor eene der gemeende

oorzaaken aangézien heeft, integendeel allerzeldzaamst

voorvalt, ja ik zelfs twijfel, dat het nooit het geval

is
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is geweest , oordeel ik verpligc tc zijn ,
het volgende

aantemerken (p').

I. Dat in alle waare uitzakkingen der baarmoeder,

’geene uitgezonderd, niet flegts een meer of minder

pijnlijk trekken der banden van dft ingewand plaats

heeft , maar dat ' ook tevens de pijn ,
welke

het trekken veroorzaakt , met de uitzakking toeneemt en

trapswijze vermaerdert. Deze waarneeming gaat zeer

zeker ,
wijl het wegneemen der fpanning een

zeker middel is om de pijn te verdrijven. Ook ziet men
dagelijks, dat, zodra de baarmoeder weer op haare

natuurlijke, plaats gebragt is, door welk middel het

ook mag wezen, het zij in korten of langen

tijd, het trekken en de fpanningen oogenbliklijk op-

houden
,
gelijk ook , wanneer deze banden verflappen ,

de

pijnen oogenbliklijk verdwijnen en als wtggeroverd

zij^. Indien de fchrijvers op deze te allen tijde

gellaafde waarheden eene genoegzaame oplettendheid

(p) [Het is een lang lieerfchend gevoelen geweest, dat

tot eene voornaame oorzaak van de uitzakking der Baar-

moeder, de verflapping der ronde banden geteld wierden;
doch de beroemde ontleedkenner camper heeft bewezen
dat deze banden altoos Hap bevonden zijn

;
en dus niets, tor,

de in haar plaats houding der Baarmoeder, aanbrengen. Zie
de Voorreden van dezen Hoogleeraar, voor mauriceau,
Ziektens der zwangere f'rouwen, bladz i8 en 64.

„ De naaste oorzaak (cener uitzakking der Baarmoeder,
zegt de Meer camper, op een der zo evengenoemde blad-

zijden) fchijnt te zijn eene verflapping Heilig, en Zit.

beeni~bandent en der fluiting aan de onder cn voorkant van
het bekken , welke inzonderheid door de ConflriÜor Cunni
gemaakt wordt. Gebeurt eene uitzakking eenklaps, dan
wordt deze fpier met geweld geopend, en de ziekte geneest
wanneer de Uterus ingebragt wordt, ’t geen egter in zom-
mige gevallen zeer moeilijk te doen is. Zakt de Lijfmoe-
der langzaam uit, dan is de genezing moeilijk, om dat men
niet alleen de uitwendige dcelen moet verflerken, maar tef-

fens den ophouden, en daar door beletten, dat de
Jpinüer niet weder van vooren af aan vofwijdeni wordd’J

ll, DEEL.. D
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gevedigvi hadden,zouden zij voorzeker de verflapping varv

de banden der baarmoeder niet onder de oorzaaken

der uitzakking van dit ingewand geteld hebben; want
dit is her gewrooi't voor de oorzaak houden.

e.' Men moet ons rliet te'genwerpen dat, gelijk men
dit reeds dikwijls gedaan heeft, het door heropenen
der lijken van vrouwen, welken volkomen uitzakkingen

der baarmoeder gehad hadden, bewezen is, dat de

banden van dit ingewand altijd langer waren , dan in

den natuurlijken ftaat; want wij ontkennen dit niet,

maar zeggen alleenlijk , dat deze verlenging geen

oorzaak der uitzakking zal geweest zijn, gelijk al de

fchrijvers , die over deze ftofgefchreven hebben , hebben

geloofd.

3 . Diende men voortaan deze gewaande oorzaak van

de uitzakking der baarmoeder fchier altijd als zulk eene

aan te zien, die nooit beftaan heeft, en in plaats van

deze de werking daarvoor houden, met welke men
deze verandering ondernoomen heeft, de werking na»

melijk, welke van het ongemak onaffcheidelijk is.

Dit is eene gewigtige waarheid voor de heelkunde;

want, wijl men de oorzaak met het gewrocht verwis-

felde
, gaf zulks gelegenheid, dat men in de

boeken, welken van dit ongemak handelden, zeer

breedvoerig van de middelen fprak , welke men kon
aanwenden om de banden der baarmoeder te verfter-

ken, en wel van middelen, die niet alleen niet beant-

woorden aan het oogmerk, waartoe men ze voor-

'floeg, maar integendeel dikwijls ftrijdig tegen de

aanwijzing en fchadelijk waren, ik kan , na eene

lange ondervinding, die mij al hei; geen ik hier voor-

draag, heeft leren kennen, en die mij, door mij den

fluijer der dwaling van de oogen wegtenemen , in

ftaac geftcld heeft, de waarheid daarvoor in de

plaats te '-ftellen
,

betuigen
, dat ik in dergelijke
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omflandigheden er altijd op bedagt ben, hoe ik de

baarmoeder weer in brengen en door den moederring

op haare plaats houden lal.

Ten aanzien der kentekens, welken de beide

foorten van uitzakkingen der baarmoeder, van welken

wij hier fpreken, onderfcheiden , zullen wij, ten

einde dezelven -duidelijk in het daglicht te ftellen, de

eene met de audere vergelijken en drie klasfen

vastzeilen. Jn de eerZe zullen wij de kentekens van

den eerZen trap eener verplaatzlng der baarmoeder

voorZellen, in de tweede, die van den 'tweeden

trap en in de derde , die van den laatZen.

4. In den eerZen trap van eene uitzakking der baar-

moeder, daar de bodem van dezelve in haaren

hals omgekeerd is, is de moedermond in het geheel

niet verplaatst, haar bodem is flegts meer of min in

de holte der baarmoeder gezakt, welke, zonder dat de

fchede der lijfmoeder verfchoven is, een gewelf dreigt te

maken of in de daad maakt. Daar integendeel in eene

uitzakking , waarin de bodem der baarmoeder niet om-
gekeerd is , de mond van dit ingewand meer of min
de uitwendige teeldeelen nadert en de bodem van de

fchede der lijfmoeder naar evenredigheid afhangt;

daarenboven febijnt in de eerZe foort de hals der baar-

moeder eerder verkort, dan verlengd te zijn, in de

tweede vind het tegendeel plaats, in de laatZe

is het bovengedeelte van den hals der baarmoeder

niet verwijd, maar wei in de eerZe.

5. In den tweeden trap van de eerZe foort der uit-

zakkingen van de baarmoeder zet de hals van dit inge-

wand zig uit , om den 'bodem , die dwars door deze

holte door kruipen wil, te ontvangen, en al deze

deelen famengenomen , «aderen meer of min de

uitwendige teeldeelen , zonder dat de fchede der lijf-

moeder ichier van haare plaats wijkt; daar integendeel in

D 2
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de tweede foorc de moedermond zig digc bij de

uitwendige tecldeelen naast den bodem van de fchede

der lijfmoeder bevindt; daarenboven is in de tweede

foort de mond der baarmoeder tevens gefloten en

ligt diep, daar hij in de eerfte zeer weinig van zijne

plaats verfchoven, maar naar evenredigheid van den

ointrek des bodems, welke hier in de gedaante van

eene llompe wig inzakt, uitgezet is.

6. In den laatften trap, van deze beide foorten van

eene verpiaatlle baarmoeder, is dit ingewand geheel tus-

Ichen de dijen der vrouw afgezakt, in de ecrlie is de

bodem -onder, daar hij in tegendeel in de tweede

boven is; in beide gevallen is de baarmoeder, pecrvor-

mig met dit omiorfcheid , dat zij in het eerde

geval naar boven eenen kleinen omtrek befl.iar en in

het tweede naar beneden ; daarenboven is in dit laatfte

de moedermond op zijne regte plaats in het eerde

is hij in het geheel nier aanwezend; hij ligt namelijk

het naast hij de uitwendige teeldeelen, is door de

fchede der lijfmoeder bedekt, welke als een handfeboen

halfomgekeerd is ; terwijl zij volkomen in tegengellelden

daat is, wanneer zij het einde van de opening der

baarmoeder volgt, met welke zij vereenigd is.

7. Onder de vrouwen, welken eene volkomen
uitzakking der baarmoeder hebben, zijn er, bij welken

het weer inb’-engen van dit ingewand nog mogelijk.is,

doch bij zommigen kan zulks niet meer verrigt wor-

den; doch, zo wel de eerden, als delaatden, zijn

dikwijls aan eene fjort van moeijijke watermaking on-

derhevig, ja zom wijlen kunnen zij in het geheel geen

water maken, en alsdan moet men de lijders zomtijds

met den Catheter helpen. Alsdan is de rigting van

den pisloop over het geheel naar voren veranderd en

ik heb er veelen gezien, welken niet alleen regt voor-

uit haar water konden maken, gelijk de raansperfoonen

r
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gemeenlijk hun water lozen, maar welken, fchoon

zij Honden , her water op den buik lieten lopen , en
die gefchied, wijl de hals der pibblaas in plaats van

naar onder gekeerd te zijn
,

gehjk hij in den

natuurlijken Haat ligt, van onder naar boven gekeerd

is, doordien het kanaal der pisbuis met de uitzakking

voordgetrokken is en zig aan het einde zo buigt, dat de

pisliraal eene tegenHelde Hrekking neemt (<7 ).

8 , Wanneer de uitzakking der baarmoeder, welke

het ook mag wezen, nog weer ingebragc kan

worden, heeft men niet altijd nodig den Catheter te

gebruiken , fchoon er eene opftopping des waters bij-

komt maar men kan dit gemeenlijk niet vermij-

den, ingeval de reduélie niet meer mogelijk is, en

alsdan is het dikwijls met veele zwarigheden verzeld,

indien men zig van geen holle waschkaar.'jes of buig-

2aame Catherers bedient of van eenen Catheter , welke

gemaakt is naar die , welken men voor de mannen

gebruikt, (maar zij moeten zo wel daar zij gebogen

zijn, als daar zij het niet zijn, de helft korter wezen)
vooronderHeld , dat men denzelven van boven

naar beneden herombrengt, even als wanneer men
een’ mansperfoon over den buik den Catheter aan-

[Niet alleen het Canaal der Pisbuis, word in de ne-

derzakking der Baarmoeder, naar beneden getrokken; maar

de geheele blaas zakt met de Baarmoeder naar onderen ; ge-

lijk wij op bladz. 26 . reeds hebben aangetoont.]

(*) De vrouwen heipen zig gemeenlijk in het waterlo-

zen door zig op de kniën cn elleboogen te leggen, wijl in

deze houding, de baarmoeder aanmerklijk naar den buik te-

rug kerende, de buiging van den hals der blaas zig groot-

ftendeels ontwikkelt en alsdan loopt de pis, wanneer men
op den hals a'gt geeft, ongehinderd uit, fclioon de bodem
van dit ingewand neerwaard hangt, waaruit volgt, dat de
opBopping van het water van de aannierklijke buiging van

dit deel al hangt,

D̂ o
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brengt en denzelven ook even zo weer te rug

haak 00*

,
9. Dezen zijn de wezenlijke kentekens , waar door

wij niet flegtS de beide gewoone hoofdfoorten van •

uitzakkingen der baarmoeder, maar ook tevens die,

welken aan deze beide foorten zelfs naar de vcrfchillende

trappen van verplaatzing
,
gemeen zijn, onderfchei-

den , en men heeft kunnen opmerken
,

dat de

kentekens van den laarften trap in elke van deze

foorten het meest reet elkander overeendemmen -.niette

min, daar cr cene verplaarzing van het binnenke

vlies der fchede van de lijfmoeder is, welke, tot den-

zelfden trap aangcgioeid zijnde, ons Zomw'ijlen

zou kunnen bedriegen, agt ik het nodig, een

woord hierover te zeggen, ten einde de cens begonnen
ftof zo duidelijk mogelijk te verhandelen.

10. Ik maak derhalven hiermede bekend, dat het

vlies der moederfchede, welke men onmiddellijk metde

vingers kan voelen, zomwijlen geheel alleen voor de

teeldeelen kan gedreven zijn, cn wel uit hoofde, de-

wijl na herhaalde kinderbaring dezelve fteeds flapper

word en haare plooijen allengs verdwijnen-, hierdoor

word dezelve meer uitgezet , dan het daar onder lig-

gend, en daarenboven zwelt het celleweeffel , het-

w'eik deze beide vliezen vereenigs, langs zijne

uitbreiding Zeer ligt het zij door flijmige aanzettingen

of door pap- of honiggezwellen e. z. v. Q')

(r) [In deze gevallen, raaden wij ten jebruike aan, de

Catheters uit de harst vm Catjenne gemaakt. Zie hier

over onze aantekening op bladz. 90. van het i. deel dezes

W-crks.3

(r) [De uitzakkingen der fchede, zijn eene van de meest-

gewoone ongemakken der Baarmoeder ; en op zich zelve

niets anders 'dan een verlenging van derzelver binnenfle be-

kleed fel.

Dot'h dat zij van eenig beimgtzwel (pap of honig- gez-ivel,

i
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11. Gelijk nu het vlies omgebogen is en op ecne

aanmerklijke wijze uit de buitenfte tccldeelen te

voorfchijn komt, zo gebeurt het, dat hetzelve zig in

den geheelen oratrek meer of min omflavat, of, dat

flegts een gedeelte, het zij het voorde of het agtcrlle

gedeelte of de zijdedeelen zig omflaan en uitwendig ecu

gezwel veroorzaaken. In het eerde geval vind men

eene opening in het ondei fle gedeelte van het gezwel

,

hetwelk men zeer ligt voor eene volkomen uitzakking

der baarmoeder van de tweede foort zou kunnen

houden en wcl des te eerder, hoe minder het ónmo-

gelijk is, dat mende maandelijkfchareiniging door deze

opening ziet uitvloeijen, daar men in zulke gevalien

veele voorbeelden van dien aart heeft. Ddch , wan-

neer men dan oplet, zal men vinden, dat behalven

dat het deel, waarin men deze opening vind, zo

groot is , deze /delfde opening in plaats v.an verheven

randen hebben, ingetrokkene rimpelagtige ea

fpitstoelopende zal hebben.

12. In het tweede geval vind men deze opening

insgelijks ,
maar zij heeft haare plaats aap eenen

rand van den omtrek van hst gezwel en niet in

zegt de heer levret; doch het is bewezen, dat dit een eit

hetzelfde is, en alleen den naam v^n pap -honig van de

Invattende coleur der dof afhangt.) in de membram Cellu-

loja der fchede ontdaan kunnen, is mogelijk: dan wij ge-

looven , dat zulks eene der minde en zeldzaamde oorzaaken

zijn zal. Veeleer gelooven wij dat de meest gewoons
oorzaaken van de uitzakking der' fchede, moeten gezocht

worden, in eene inwendige verdapping der vezelen , waar-

door haare natuiiriijke zamenhang vernietigd word
;

in zwaar
hoesten, perfen, tillen, paardrijden, doch vooral in de ge-

volgen eencr zwaare baaring» waar door derzelver vezelea

haare veèrkragr verlooien hebben Zo ook kunnen uit-

wendige beledigingen, vooral de kneuzingen van dit deel,

gelegenheid tot uitzakkingen geven. Van welk ecra

en ander, bij vcele Heelkundige fchrijvers genoegzaame
voorbeelden voorhanden zijn.]

D 4
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het middenpunt van het diepst liggend deel : daarenboven

befpeurt men indeze beide gevallen geen pijnlijk trekken

van de banden der baarmoeder, noch eene zwaarte

naar den kant van den pisbuis, noch eene opftopping

der pis
, zelfs geen veranderde rigting van den

pisftraal, en wel uit oorzaak, dat de baarmoeder niet

uitgezakt is , maar alleenlijk een van de vliezen der

inocderfchcde
, hetwelk te flap geworden is

13, Wij hebben daar even gezegd, dat in beide

de gevallen, in welken het met plooijen vooizi^ne vlies

der moederichede verfchoven is, gemeenlijk geen pijn-

lijk trekken van de banden der baarmoeder plaats heeft.

IVlaar, daar wij ons van het woord gemeenlijk zo be-

diend hebben , dat wij er eene uitzondering onder ver-

ftaan, zo moeten wij ook de reden bijbrengen, waar-

om wij dit gedaan hebben. Er zijn namelijk geval-

len, dat onmiddellifk met eene omgekeerde moeder-

ichede eene uitzakking der baarmoeder gepaard gaat

en alsdan heeft er meer of min een trekken van de

banden der baarmoeder plaats; zo dat het mogelijk is^

dat de moeder’fchede volkomen omgekeerd , doch de

uitzakking onvolkomen is; alsdan word de daarmede

gepaard gaande gcdeeltlijke uitzakking de oorzaak van

bet pijnlijk trekken, hetwelk maakt , dat dit geval ge-

mengd en op deze wijze van het voorgaande onder-

fcheiden is.

14. Er is over deze ftof tusfehen de fchrijvers een

verfebil ontdaan, het\\'elk voornaamlijk daarin beftaat,

om te onderzoeken , of In dergelijke gevallen de moe-

derfchede de baarmoeder tijede voordtrekt, dan of de-

ze door haare uitzakking de ee^l^e noodzaakt zig omte-

keeren, en wel , om in deze corapdeatie hetgeen voord-

trekt van hetgeen mede voordgetroK\Hen word, even

als men het gewrocht van deszelfs oorzaa.*^ te ver-

fchillen, te onderfgheiden en om het eene '^eg
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te kunnen ruimen , ten tinde het andere daarmede

wegcenemen. Indien dezelt'dc ichrijvers ten aanzien

der gewaande verflapping der baarmoeder niet gedwaald

hadden ,
welke zij voor de oorzaak van de uitzakking

derzelve hielden (*}, zouden zij zig in het beflis-

fen dezer vraag in geen verlegenheid gevonden heb-
’ ben; dewijl, wanneer de uitzakking der baarmoeder

eerder plaats heeft, dan die der moederfchede , de pij-

nen in de llreek van het heiligbeen, van het heupbeen

en in het weeke van den buik , welken meteene zwaar-

te in het bekken verzeld zijn
, de verplaatzing der

baarmoeder, voor dat men de verplaatzing der moe-

derlchede nog waargenomen heeft, zouden aangeduid

hebben ; indien integendeel deze het eerst haare plaats

veranderd had , zouden de pijnen en de voorgemelde
zwaarte het laatst plaats gehad hebben, en derzelver

b'.gin zou te kennen gegeven hebben , dat de baar-

moeder nu verplaatst was. Daarenboven keert zig in

het eerde geval het bovenfte gedeelte der fchede, zo

als de moedermond afzakt en het gedeelte der moeder-

fchede, dat aan denzelfen vast is, met zig voordtrekt,

het eerst om, en haar onderfte gedeelte het laatst;

waartegen in het tweede geval het tegendeel plaats

vind: hieruit volgt nu, dat men in dit laatfte den moe-
dermond niet kan zien, wijl hij onder in het bekken

verborgen blijfcliggen ; terwijl in het eerde deze mond
aan het onderde gedeelte van het gezwel zigtbaar is.

IMen ziet hier zeer duidelijk, dat de eene dwaling de
andere heeft voordgebragt , en hoe beide de geenen

,

welken dezelven als in de heelkunde aangenomen en
goede grondregels volgden , konden handelen. Ik

denk derhalven eencn goeden dienst aan het mensch-
dom gedaan te hebben, door uit het getal der oor-

zaaken van de uitzakkingen der baarmoeder de verflap-

C*) Zie No. I 4 -
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ping der banden -van dit ingewand en dienvolgens ook
het daarop gegrond gebruik van verwerkende middelen

uit de heelkunde verbannen heb.

15. Door de vergelijking van de kentekens der vol-

komen uitzakkingen vgn de baarmoeder en de moeder-
fchede, welke wij zo even verklaard hebben, is men
in ftaa't, deze foorten van ongemakken zeer gemaklijk

re ondcrfcheiden ; doch het is niet altijd eveneens in de

onvolkomen uitzakkingen der baarmoeder, voornaam-
lijk , wanneer het die foort is , waarin de bodem van

dit ingewand niet in zijne holte omgekeerd is, enz.

Want de trap daarvan niet aanmerklijk zijnde , kan

men zig volgens déze en géne omltandigheden, wel-

ken hiervan de bepalende oorzaaken worden, zeer ligt

laten bedriegen. Het zal derhalvcn nuttig zija , wan-
neer ik deze omftandigheden verklaar, op dat men zig

uit onkunde of wegens gebrek aan genoegzaame op-

merkzaamheid niet laate misleiden.

16. Om deze kundigheid zig des te gemaklijker ei-

gen te maaken, moet men niet vergeeten, dat zo dra

het eene uitzakking is, het om het even is, in welk

eenen trap de banden der baarmoeder meer of minder

van de uitzetting lijden, hoe zeer ook dit ingewand

dezelven mag trekken; want zodra de lijdcres Waat,

verwekt het trekken der banden pijnen, welken op

houden , zodra men de lijderes in evenwigt legt ; hier-

uit volgt, dat indien de lijderes altijd in evenwigt lag,

nooit geen pijnen zou hebben, daar zij in tegendeel,

hoe meer zij overeind W-aat, ook des te meer pijn en

ook eene drukking tegen den aars gewaar wora. De-

ze toevallen kunnen ook door andere voorbijgaande

omflandigheden vermeerderd worden , als door ver-

flopping, ontlasting der vuiligheid in den grooten darm

of ook door de aannadering der maandeiijkfche zuive-

ring c. z. V.
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17. In geval , dat eene vrouw verdopt is en dat het

onderde gedeelce van den aarsdarm vol verkarde vui-

ligheid is, ontdaan hevigde pijnen, en als er degts

eenige vuiligheid is , worden zij niet meer gevoeld ,

zells wanneer de lijderes lang overeind daac, wijl 'de

vuiligheid, die de baarmoeder naar boven drukt, de

ipanning van dit ingewand en bij gevolg de pijn weg-

neemt; want, gelijk wij F^o. i. en a. gezegd heb-

ben, de pijn ontdaat niet uit de verflapping, maar uit

de uitzetting der deelen, wdjl het eene het andere op-

-heft. Dit leert, dat men de vrouwen, die een begin

van eene uitzakking der baarmoeder hebben, daande

ot knielende moet ondertasten en liever des avonds,

dan des morgens vroeg, ten einde den trap des te be-

ter te kunnen waarneemen , wijl er veel aan gelegen

is, te bepalen
, of het eene halve uitzakking is of

niet, en men zig anders zeer ligt zou kunnen bedrie-

gen. Wanneer het onderde gedeelte van den aars-

darm met harden drek gevuld is, kan hij indedaad

hetzelfde verrigten, dat een moederring verrigt, want

hij houd de baarmoeder in haare waare plaats en belet

ons de halve uitzakking te onderfcheiden. Eveneens

is het gelegen , wanneer de vrouw in evenwigt ligt,

voornaamlijk wanneer zij, als men haar onderzoekt,

gelijk dit in veele gevallen het gebruik is, de kniëu

om hoog getrokken heeft; want in deze houding druk-

ken de ingewanden des buiks niet meer op de baar-

moeder , noch de buikfpieren dezelven zamen; de

baarmoeder neemt van zelve haare plaats weer, door
de wet der zwaarte te volgen der aan zig zelven over-

gelatene lichaamen.

Eindelijk, wanneer men de lijderes des morgens
vroeg onderzoekt, zullen de banden dit werktuig tel-

kens een weinig gederkt zijn geworden, dienvolgeriS

i.i menig opzigt r.iinder uitgezet zijn, dan des avonds;
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zodat van de tegenwoordigheid of afwezenbeid van de-

ze verfchillendc omftandigheden de waarheid van het

geen ik gezegd heb , afhangt, (r).

(t') [Deonderfcheidendc kenmerken van cene baarmoeders
uitzakking en die der fchede

;
en weder van deze beiden met

het vlecschig uitwas dier deelen , word door veejen duister

voorgelleld, door anderen verward opgegeeven
, en van

fommigen als zeer gemaklijk van elkanderen te onderkennen,
aangewezen. De ondervinding van all? tijden egter,

leert ons dat eene juiste onderfcheiding in veele gevallen

zo gemaklijk niet is
,

als men in het algemeen voorgeeft

;

van daar de menigvuldige dwaalingen en misilagen, welke
zo veele beroemde Mannen van allen tijden hier in gehad
hebben; en van welke wij nog in onzen leeftijd dikwerf
getuigen zijn. Ik behoèf dit met geen voorbeelden te beves-

tigen; ieder oeflenend Heelkundige, die deze en Ibortge-

lijke gebreken bij onderfcheidene LijderesI’en befchouwd
heeft, zal hier van eene genoegzaame getuige zijn.

Verfchillende ooizaaken, een bijzondere zaamenloop van

verzeilende omftandigheden
, buitengewoone toevallen , en

meer andere- zaaken , kunnen de onderfcheidings tekenen zo-

danig veranderen , dat er meer dan eene gewoone oplettcn-

heid nodig is, het waare van het valfche te onderkennen.

Wij zullen alleen, ten dien einde hier bij aanmerken:

dat men ,
om zeker van het foort des gebreks te zijn , des-

zelfsoorzaaken, aanwas, voorafgaande toevallen en nog plaats-

hebbende verfchijnlelen , met den anderen naauwkeurig

moet ovenvegen; en daar uit, door de ontleedkundige ken-

nis dier deelen gefterkt, befluiten , wat het ongemak, dat

wij voor ons hebben, zjii moet. Op deze en foort-

gelijke gronden , zal men in de duistcrfle gevallen den

meest zekerften weg inflaan.J

-t

\
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TWEEDE A F D E E L I N G.

Van eene bijzondert verplaatzing der baarmoeder ^

van vüelken de fchrijvers geen gewag ge-

maakt hebben,

-De verplaatzing der baarmoeder , waar van bief

gefproken word, heeft fchier niets gemeen met die

,

van welke wij gehandeld hebben
;
geen der mij be-

kende fchrijvèrs heeft er gewag van gemaakt j ik zelf

heb ze , even als veele anderen , in het eerst ontkend

,

maar het openen van het lijk eencr vrouw na de ope-

ratie van defteenfnede, welke zij liet doen, om van

eenen fteen verlost te worden , dien men meende in de

blaas ingefloten te zijn, opende mij de oogen. Hier

bevond ik , dat de baarmoeder dwars in het bekken lag,

haare opening was tegen de helft van den aarsdarm en '

het bovenfte voorfle deel van haar lichaam 'tegen den

bodem der blaas gekeerd , zo dat dit een verheven ge-

zwel van binnen naar dit ingewand veroorzaakte, door

deszelfs vliezen terug te ftooten , een gezwel , hetwelk

men bij het leven van deze ongelukkige vrouw voor

eenen befloten fteen had gehouden, dien men met de

fonde niet bloot kon raaken. Men was ook des te eer-

der in deze dwaling vervallen, wijl, volgens het getui-

genis der geenen, die haar onderzochten, er kentekens

van de beenziekte waren. Doch de opening van haaf*

lijk leerde, dat haare blaas volkomen gezond, en de
verplaatzing der baarmoeder alleen oorzaak van de ziek-

te was. Men poogde , in dit lijk de oorzaak van de-

ze verplaatzing te ontdekken , en kon geen andere be-

fpeuren , dan gering gezwel in de zelfftandigheid van

den voorben wand des liebaams en bodem van dit in-

gewand : de ronde banden waren dikker en korter dan

zij het natuurlijker wijze modscen ziju.
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a. Om mij van het begin en de duuring van deze

ziekte te onderrigten , deed ik verfcheiden vraagen aan

de omrtanders; en onderbet weinige, dat ik kon er-

vaarcn, vernam ik, dat deze vrouw, welke nu dertig

jaaren oud was , nooit haare maandelijkfche zuivering

geregeld gehad had ; dat zij na eenen val op de knie

na verloop van meer dan tien jaaren over moeilijk wa-
teren en pijn, als zij ter ftoel wilde gaan, klaagde, en

dat zij, Ibhoon zij nooit kinderen had gehad, zig dik-

wijls zowel wegens de ongeregelde maandelijkfchc rei-

niging, alsook wegens de pijn, welke zij fchier altijd

meer of min flerk in den buik befpeurde , voornaamlijk

als zij ftond, verbeeld had, zwanger te zijn. Al het

geen ik zagen hoorde, deed mij , het gebeurde in over-

weging .nemende, vermoeden, dat dk dit geval wel

eens kon gezien hebben, zonder hetzelve gekend te'

hebben ; dit maakte mij oplettend voor het toekomen-

de, en zie hier het geen ik zederc dien tijd waarge-

nomen heb:

3i In het jaar 1743 werd ik bij eene vrouw van om-
trent vijftig jaaren geroepen, welke mij zeide, dat zij

verfcheiden kinderen had gehad, doch, dat zij noch

bij eene der verlosfingen , noch ook naderhand eenige

buitengewoone toevallen had befpeurd ; behalven dat

zij in de laatfte voor omtrent tien jaaren eenen fterken

witten vloed en eene ongewoone maandelijkfche zui-

vering daar van gehouden had ; doch deze toevallen

waren zedert omtrent een jaar weêr volkomen ver-

dweenen ; verders verhaalde zij mij , dat zij zedert dien

tijd eene llompe pijn in'den buik befpeurd had , welke

van eene drukking tegen den aarsdarm verzeld was

,

inzonderheid, als zij ter Hoel wilde gaan, en dat zij

daarenboven met veel moeite haar water maakte, en

dat eindelijk haar water van tijd tot tijd flijraig, bran-

dig en vol van een zctzel was geworden. De plaats
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der blaas was in de daad gefpannen en pijnlijk bij hec

aanraken
,
voornaamlijk op zijde in hec dunne van den

buik , ter plaatze daar zij voorgaf als twee gefpannen

peczen gewaar te worden, welken veroorzaakten, dat

zij , als zij lag , altijd haare .dijën aan den buik moest

trekken, en als zij Hond, dezelven een weinig naar

vooren moest buigen; wat meer is, deze vrouw ver-

zekerde, dat zij, zo dikwijls als zij wilde opflaan, be-

merkte , als of er een hard lichaam in de blaas neder-

viel, hetwelk haar wel tot wateren noopte, doch haar

tevens daarin hinderlijk was; maar dat, wanneer zij

ging liggen , dit lichaam te rug pleeg te gaan , en de

pis als dan eenen vrijen loop had. De heer soumain,

welken deze vrouw te vooren te hulp geroepen had,

meende dus, dat zij mogelijk eenen Ifeen zou kunnen

hebben. Hij bragt derhalven , na dat hij haar had

doen gaan liggen , ten eerften den catheter in , en niets

vindende, liet hij haar, zonder de fonde uitrehalen,

nederknielen en befpeurde een als met vleesch over-

trokken lichaam ,
tegen hetwelk zijne fonde iliet ; hij

geloofde nu , dat eenig uitwas oorzaak van dit ongemak

was. Hij gaf er mij berigt van , en als ik mij de ope-

ning van het lijk herinnerde, welke het voorwerp der

vorige waarneeming uitmaakte, en welke ik voor eeni^

ge jaaren gemaakt had, maakte ik dezelve aan mijnen

araptgenoot bekend , welke mij verzekerde , dat hij van

hetgeen ik hem verhaalde, in het geheel geen kennis

had ,
en dat hec hem niet eens in de gedagten gevallen

was, deze vrouw door de raoederfchede te onderzoe-

ken. Doch mijne waarneeraingen hem bekend ge-

maakt hebbende onderzocht hij haar in mijne tegenwoor-

digheid en kon den mond der baarmoeder, fchoon de

aarsdarm ledig was, niet bereiken. Toen wij dk on-

derzoek deeden , was hec avond, wij leiden de

lijderes in evenwigc op ht^aren rug en lieten haar de
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kniën gebogen houden. Ik kon zelf nauwlijks in de

moederfchede ,
doch wel in den aars komen; want

op dezen weg kwam ik zeer gemaklijk rot zo ver en
vond ten eerflen de verhevenheid, welke de opening

der baarmoeder maakte , en den wand des aarsdarms

binnenwaard naar deszelfs holte buigende, kreeg de

lijderes aanftonds eene neiging tot wateren. De
heer sommain beveiligde deze ontdekking en bragt de-

zelfde werking op de blaas te weeg, hetwelk mij in

mijn denkbeeld verllerkce. Wij floegen derhalven

het gebruik van den moederring voor; dit middel werd

goedgekeurd en met zulk een goed gevolg aangewend

,

dat deze vrouw, welke alleen om dit ongemak naar

Parijs was gekomen , kort daarop volkomen voldaan

naar haare woonplaats terugkeerde. Zij fchreefons eenige

weeken daarna, dat zij volkomen herlleld was van

het ongemak der pisblaas , doch dat zij zeer gekweld

was met den witten vloed, welke haar te vooren te

gelijk met de maandeüjkfche zuivering verlaten had , en

dat men haar geraden had den moederring afteneemen

,

want de geenen die haar dezen raad gaven, beweer-

den , dat de naoederring oorzaak van den witten

vloed was. Ik bewilligde er niet in , maar mijn

amptgenoot, welke toegevender was, veroorloofde

het haar. Niet lang daarna berouwde het haar, dat

zij het gedaan had, en wijl zij daaromllreeks niemand kon
vinden, die haar den raoederring weêr aandeed, zag

zij zig genoodzaakt,weêr naar Parijs te keren. Ook konden

zij, bij welken zij zig vervoegd had, volllrek niet in-

zien , dat een moederringeenig nut kon doen , daar geen

dadelijke uitzakking der baarmoeder was, weigerden

haar dus veeleer dezen dienst, wijl zij, gelijk wij

reeds gezegd hebben, meenden, dat de moederring

oorzaak was van de wederkering van den witten

vloed: met een woord, wij deedtn haar den

moe-
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moederring wcêr aan en dc lijderes keerde weer rerug,

overtuigd, dac de raad van haare dorpgenoocen niec

goed was, De wit cc vloed verminderde van cijd lor

tijd en hield eindelijk geheel op , en haiire gezondheid

weid v/ccr herlield. Een jaar daar na kreeg zij eene

hardlijvigheid , en zeer üerke peisfing ter lioelgang

doende, verfchoof niec alleen de modderring, maar zij

verioor denzelven ook. Die ontdekte zig fpoedig en

maakte de vrouw zeer ongerust, en zij was reeds be-

dacht om weer naar Parijs te gaan. Ondercusfehen

,

daar zij\den volgenden dag in het geheel geen onge-

mak , waarvoor de moederring aangelegd was
,

be-

fpeurde, berustte zij met het ons te fchrijven. Wij
rieden haar, baare reis optefchorten , ten einde zij zig

kon verzekeren , of zij eenen nieuwen moederring zou

kunnen misfen , en kreegen na verloop van omtrent

eene maand eenen brief’ van haar, waarin zij ons berigc

gaf van haare volkomen geneezing.

4. Zedert dien tijd hebben verfcheiden vrouwen

buiten Parijs mij om raad gevraagd, van dewelken het

mij voorgekomen is, als of zij deze foort van veifcho-

ven baarmoeder gehad hadden; doch daar ik de aan-

wezenden hier van met heb kunnen overtuigen
, heb

ik de voldoening niet gehad, van te verneemen, hoe

het met deze ongemakken gelegen is geweest. Doch
de heer coutavaux riep mij eens bij een vrouwsper-

foou, welke een dergclijk ongemak had, waarvan ik

hier cene befchrijving zal geeven.

5. Dit mensch , hetwelk nog ongehuuwd was
, had den

ouderdom van omtrent vij'f en veertig jaaren bereikt en

leefde in het tijdpunt, in hetwelk de vrouwen haare

maandelijkfche zuivering geheel kwijt raaken. Haare

gezondheid was dus zeer wankelbaar geworden, zo dat

zij uit hoofde der hevige pijn in het weeke van den

buik en inwendig in den onderbuik nauwlijks kou
11. DEEL. E
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gaan. Zij befpeurde hier eene zwaarte , welke

haar toefcheen , eerder in de pisblaas, dan in

eeiiig ander deel te zijn. De moeilijkheid in

het vvacermaaken, voornaamlijk als zij (iond, of op de

kniën rustte, verfterkte haar in dit denkbeeld, dat zij

geloofde, eenen (leen in de blaas te hebben. Zij

raadpleegde derhalven met den heer coutavaux en

deze kon met den Caiheter niets ontdekken. Niettemin

voelde hij met het einde der fonde een rond lichaam,

hetwelk niet op zijne natuurlijke plaats was, en

wijl verder deze perfoon veel minder leed , wanneer zij

lag, dan wanneer zij Hond, en het haar alsdan

fcheen, als of de zwaarte, welke haar ongemak ver-

oorzaakte, zig van vooren naar ag eren verfchoof,

onderzocht mijn amptgenooc haar, ten einde zig te

verzekeren, of zij niet misfehieu cene uitzakking der

baarmoeder had. Doch bil dit onderzoek niet tot aan

den mond van dit ingewand Kunnende komen, kon

hij de verfchuiving niet ontdekken Hij zeide derhalVen

tegen de lijderes ,
dat het nodig was, dat een

vrpednieeHcr haar onderzochten na dat hij haar daartoe

overreed had, werd ik gehaald. Na een nauwkeurig

onderzoek vond ik, dat deze lijdere.s zig in hetzelfde

geval bevond , waarvan wij hier handelen. Ik had

moeite, om mijn arnptgenopt van deze foort van uit-

zakking te overtuigen ; ondertusichen gaf hij evenwel

eenigzins gehoor aan mijne redenen. Ik lei haar der-

halven eenen moederring aan , die voor haare oanllan'

digheid gepast vyas-, en had omtrent eene maand daar-

na het genoegen , dat dit mensch, welke te vooren

nauwlijks dertig fchreden kon doen, -zonder wegens de

geweldige pijn in flaauwce te vallen,, nu eenen verren'

weg kon afleggen.om bij infj te komen en mij te be-

danken.

DezeJijderés.'zeide mij egcer,dat de witte vloed, die

f
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haar lastig was, haar eenigzins bekommerde , voornaam-

Jijk wegei>s de brandige pijn, dien dezelve veroorzaak-

te. Ik Helde haar daaromtrent gerust, gaf haar be-

hoorlijken raad, ten einde haar dit ongemak te ver-

zagten; deze vloed duurde egcer nog langer dan een

jaar, doch verminderde allengs, haare gezondheid werd

volkomen herlleld, alle voorgaande toevallen verdwee*

een eindelijk en ik nam den moederring, die van geen

nut meer was, weg. Deze moederring 70U waarfchijn-

Jijk niet, gelijk bij de vorige lijdcres, uicgevalieu zijn,

al was er zelfs eene dergelijke oorzaak biigekomen ,

wijl de omcrek van het maagdevlies, toen wij haar voor

de eerfte maal onderzochten, en de plooijen der moe-
derfchede nog volkomen aanwezende waren , daar in-

tegendeel in het voorgaande geval deze allen door de

herhaalde kraaraen als vergaan waren.

6 Wanneer men nu deze drie gevallen met elkander

vergelijkt, zal men de overeenkomst, vvelLen zij onder

elkander hebben , niet kunnen ontkennen. In alle drie

de waarneemingen hadden de lijderesfen eene op de.

zelfde wijze verplaatile baarmoeder ^ in alle drie was

ook de bodem van dit ingewand omgedraaid of naar de

blaas gebogen ; en de oorzaak hiervan was zonder te-

genfpraak de nevens haare ronde banden gezwollen baar-

moeder. In het eerfle geval konden wij er ons vol-

komen van overtuigen , en in de beide andere waarnee-

mingen konden wij wel wegens de toevallen , welken

deeden gelooven, dat er een ingeflooten Heen in de

blaas was , als ook wegens de vermindering der zwel

.

ling , welke de baarmoeder gedurende dat de moeder-

ring aangelegd was , onderging , hetzelfde vermoeden

en met grond onderftellen, dat, indien men het on-

gemak van de eerHe vrouw gekend en haar daarvan af-

gebolpen had, gelijk ik bij de twee anderen deed, de-

zelve ook weêr herlleld zou kunnen geworden zijn.

E a
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7. Wanneer men de oorzaak zowel , als ook de uit-

werking van deze foorc van verplaarzing der baarmoe-

der overweegt en de middelen, welken het best daar-

tegen kan aanwenden, zal men volgens de drie geval-

len ,
die wij verhaald hebben , zien

,
dat het zwellen

van het vooille gedeelte van dit ingewand tegelijk met

hec'zwellen der ronde banden , dit ingewand zo kun-

nen verplaatzen ,a]s wij het befchreven hebben. Maar,

veroorzaakt dit zwellen altijd dit ongemak en kunnen

ook geen andere oorzaaken hetzelfde doen ? Men zal

dit mogelijk met den tijd ontdekken, en met dit oog-

merk maaken wij het geen wij toevallig ontdekt heb-

ben , aan de beoefenende genees - en Heelkundigen be-

kend.

8. Men zal ook verder bemerken , waarin deze ver-

plaaczing der baarmoeder onderfcheiden is van alle de-

zulken , van welken de fchrijvers fpreeken , en dat

men ze niet onder uitzakkingen kan rekenen, doordien

dit ingewand niet atgezakt is. Ook kan men ze nog

veel minder uit hoofde der buiging van het lichaam der

baarmoeder naar vooren onder de omkeeringen plaat-

zen ; maar zou men in dit geval de uitdrukking der

divarsfche omkeeringen niet kunnen gebruiken , ten

einde deze benaaming niette verwisfelen met die, wel

ke reeds aangenoomen is, om eene andere foort van

omkeering te kennen te geeven, welke reeds lang be-

kend i.N en van dewelke ik in de eerfte afdeeiing No. 4.

gefproken heb.

'9. Ook zal men bemerken, dat deze foort van ver-

plaatzing der baarmoeder kentekens heeft, die er aan

eigen zijn, als de pijnlijke aandoening, welke dezelve

gelfadig in de pisblaas te weeg brengt
, en die zom-

wijlen zofterkis, dat men zig verbeeld, dat in de holte

van dit ingewand een (leen aanwezend is
,
gelijk de proe.

ven bevestigen, die men met den catheter gemaakt heeft.
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Wanneer de lijderes (laar, of op de kniën ligr, is de
pijn aanmerklijker, dan wanneer zij op den rug iigc.

Als men hier nu nog bij rekenc, dar men niet dan met
veel moeite de opening der baarmoeder onmiddeiüjk

kan bereiken, en dat men ze zomtijds, om er hij te

komen, door den aarsdarm moet voelen, zo zal men
overtuigd zijn, dat deze kentekens, welken, zo veel

ik weet, nergens befchreven zijn om de verplaaczing

der baarmoeder te betekenen, aan de ('ooit, die wij

hier bekend rnaaken
,
geheel eigen'zijn.

10. Verder zal men nog en misfchien met verbaasd*

heid waarneemen , dat de moederring, welke altiid ais

een middel om de verplaarzingen en uitzakkingen der

baarmoeder te geneezen , opgegeeven is , in deze foorc

van omkeering nuttig is ; doch de verwondering zal

,

naar ik geloof, in alle gevallen verminderen, als men
overweegt, dat, wanneer men de vrouw, pm naar

den moederring aantedoen , op den rug laat gaan lig-

gen, het bekken hooger, dan de borst en de kniën

gebogen, het lichaam der Baarmoeder van dat der blaas

afwijkt en in de holte van het heilig been zakt en dat

wanneer nu de baarmoeder grootftendeels naar den as

van het kleine bekken teruggebragt is, zo dat de moe-

dermond naar het middenpunt der moederfchede afge-

zakt is, of dat, wanneer men in het oogenblik, waar-

in men de opening der baarmoeder op het midden van

den moederring brengt en door middel van den»

zelven de moeder op cene plaats houd ^j**}, men voelt,

dat het lichaam der baat moeder niet meer, gelijk dit

le vooren gefchiedde, op hét lichaam der blaas kan

rusten en dat dus de pijn van dit ingewand moet op*

houden.

11. Dezen zijn de gebeurde zaaken en onmiddellij-

ke gevolgen, welken men tot nog toe uit dezelven

C*) Journal de Meiicine, Toni. XXXIT. p. 444. ^ fuiy,

CD Ibid p. 42?.
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kan trekken. Doch er blijft zekerlijk nog het ver-

langen over, om te wecten, hoe het bloot gebruik

van den inoederring onze beide lijderesfen, bij welken

de oorzaak van het ongemak eene dwars gerigte om-
keering der baarmoeder was , kon geneezcn. Wij

zullen niet onderneenien , hier van redenen opTgeeven,

egter zullen wij herinneren , dat beide de lijderesfen lan-

gen tijd eenen witten vloed gehad hebben , en dat zij

zig, na dat de witte vloed van zclven ophield, weer

herlleld bevonden hebben, en dit zal genoeg zijn, om
ons te veroorloven , om het zelfde middel in eene der-

gelijke kwaal aan de hand te geeven. («)*

00 [Eêne fchecflig-fi,ende Baarmoeder , is bij de Vroed-
kundigen geen vrcemdU'crCcliijnfcI. Bijna in alle hunne fchrif-

tén maaien zij er gewag van: dan ook maaralleen ren tijden

der zwangerneid. Meestal in deze gevallen nogthans is de
mond der Baarmoeder naar eene der zijden gekeerd ; Ichoon

men ze ook naar agteren, bij de endeldarm waarneemt.—*
Ingevallen nu, daar de Baarmoeder door eenigc ziekelijke

of toevallige ongcfteldheden, kan opzetten cn zwaar mw-
den, zo kan ook dcrzelver bodem, naar de eenc of andere

zijde, overvallen; en fchoon niet bezwangerd zijnde, cene
fchcefligging aanneemen , en de daar uitvolgcnde toevallen

veroorzaaken, zo als bij de aangeliaaide waarneemingen van
LEVRET geblceken is.

Dat de Baarmoeder, wanneer. zij gezond cn in haare na-

tuurlijke grootte is, naar eene of andere zijde zoude kun-
nen overhellen, komt ons niet zeer aanneemlijk voor :'en

wij gelooven , zo de heer levret in de gelegenheid had
geweest, zijne Lijderésien , na hunnen dood, te openen,
hij zoude gevonden hebben , dat hunne Baarmoeder , op eene
of andere wijze, meer dan natuurlijk groot cn zwaar ware
geweest.

Dit egter neemt de nuttigheid der opmerking, in deze
gevallen , van den heer levret niet weg : wij -zijn dezen
voortreflijken Heelmeester, voor de ontdekking, allen lof

\’errchuldigd. En Ichoon wij deze dwersligging, alleen iii

eene (buiten de zwangerheid) zieklijke Baarmoeder, mo-
gelijk Hellen; zo is nogthans de wijze van herHclling, vol-

gens de aanwijzingen van den heer levret, door den moe*
derring , de eenige , die in deze gevallen kan te pas komen.]
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Van eene aanmerUijke verlenging, vjanr aan de hals

der baarmeeder zomivijlen blootge(leid is.

Jk ben deze ontdekking aan denbeer iioin verfebui-

digd, met wien ik briefwisleling hield, en geel de

ziektegefchiedenis bier zo op, als,de heer holn mij as.

zelve den if^den van zomermaand 1749 medegedeeld

heelt.

„ IIoiN werd den aoden april 1744 bij een onge-

,
iiuuwd vrouwsperfoon van omtrent vijl ol zes en veer- .

jaaren geroepen. Zij toonde hem een cijlinder-

”
vormig lichaam van omtrent tien duim lang en ze-

”
ven duim breed , hetwelk zig van de groote lippen

’’

der teeldeelen tot midden cp de dijen uitbreidde.

Dit lichaam was zo hard, als ecnwleeschbreuk ge-

„ meenlijk is; was naar vooren tamelijk gelijk on had

„ de koleur der huid, want het was van zijne opper

-

„ huid -berooid en een weinig koud ; maar naar ag^e-

„ ren was het twee derde van deszelfs lengte en door-

,,
gaans op zijde vol zweeren; en van deze met zwee-

„ ren bezette oppervlakte vloeide eene ichoreufe etter.

Dit lichaam was verder naar het fchaambeen groo-
’’

ter, dan naar deszelfs punt, hetwelk in eene halve

„ fpheroide eindigde , bijna een duim lang was , eese

„ rooder en levendiger koleur 9 dan het cijlindervor-

mig deel had, en in het midden door eene epening
’’

van omtrent vier of vijf lijnen, welker lippen eeneu
’’

kleinen rand hadden, doorboord was. Deze halve

„ fpheroide was ook bijua rondom met eenen rand

” omringd, welke zeer veel overeenkomst had met

,, den rand der voorhuid, als zij de kroon van het

hoofdje niet overtrekr. De heer rioiN begreep

zeer wel ,
dat eene volkomen orakeering der moo.

L 4
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„ derfchede dit cijlindervormig lichaam vormde, dat

„ de baarmoeder, door eene uitzakking, de halve fphe-

„ roide, welke doorhoord was en het einde van dit

,, gezwel uitmaakce, voordhragr, dat de wrijving van
}, dit lichaam tegen de dijen hetzelve ter zijde en naar
„ agreren gekwetst had en de etter alleen daarvan ver-

„ oorzaakt was ; want de halve fpheroide was droog
„ genoeg en daar liep niets uit, als men ze drukte.

Hij bragt cene Ibnde van vijf en een halven duim
„ door den mond der baarmoeder in en vond daar
9 , zelfs nog geen grond , waarover hij zeer verwonderd
„ was. Hij vraagde derhalven de lijderes, hoe dit

» gezwel ontflaan was en hoe het allengs toegenomen
99 had. Zij verhaalde hem, dat voor vier jaaren, als

9, zij ijs hakte, haare beide beenen buitenwaard uitge-
9 , gleeden waren, zo dat zij dezelv'en tot eene aanmerk»
9 , lijke wijdte van elkander gefperd had, waarop zij

99 eene hevige pijn in den buik had gevoeld; zij was
j 9 egter niet gevallen en had haaren arbeid voordgezet.”

„ Doch eenigen tijd daarna befpeurde zij tusfehen

„ de teeldeelen een gezwel, hetwelk zig buiten de uit-

„ wendige lippen vertoonde, haar in her gaan hinder-
9, de, en cene (lompe pijn veroorzaakte; zij bragt der-
,9 halven van tijd tot tijd dit gezwel, het welk alleen-
„ lijk als zij flond of zat

,
te voorfchijn kwam, weer

„ in. Van dit ongemak niet willende fpreeken
, bragc

ï» 3gttien maanden in dezen (laat door, telkens hec
„ gezwel, zo dikwijls als het er uitzakte, weêr in-
99 brengende. IVIaar kort daarop beproefde zij te ver*

9, geefsch orn 'hetzelve weêr incebrengen
; het lichaam,

5, welk zig uitzette, overtrof in de breedte de gewoo-
„ ne opening der lippen , en allengs na verloop van
„ meer dan twee en een halfjaar, na dat zij bet de
,9 laatfte maal ingebragt had, was zij in den toeftand
99 geraakt, dien ik hiervoor befchreeven heb. De

I
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„ lijderes ondervond enkel ecne zwaarte en een aan-

,, merklijk jeuken aan het ageerde deel van dit lichaam,

„ doch het werd haar wegens het wrijven van het met

,, zweeren bezette gedeelte regen de dijën ongemeen

„ moeilijk re gaan en deszelfs grootte fperde de dijen

,, zeer van elkander; ja zij kon zelfs niet eensop eenen

„ doel, maar alleenlijk op den rand zitten.”

„ Dit vrouvvsperfoon , aan welker deugd
,

gelijk de

„ heer noiN verzekert, niet te twijfelen was, zou haar

,, ongeluk nog langer verborgen gehouden hebben,

„ indien men haar niet had aanbevolen, hulp te zoe-

,, ken. Zij verrigtte, onaangezien dit ongemak, haar

„ huislijk werk, fchoon het haar zeer zwaar viel;

,, ook verhaalde zij den heer hoin, dat zij altijd haare

„ maandehjkfche ontlastingen had gehad, en wel altijd

„ op den gezetten rijd, en dat dezelven door de ope-

,, nirjg van het halfkogelrond gezwel gefchiedde
,
ge-

„ lijk hij zelf gedurende de behandeling gelegenheid

y, had, waarteneemen.”

„ De heer hoin begreep wel de noodzaaklijkheid,

„ om dit uitgezakte lichaam weer in te brengen, aan-

„ gezien de groote zomerhitte naderde, en het was

,, met zonder reden , dat hij vreesde, dat de reeds

„ met zweeren bezette moederfchede en de geknelde

„ baarmoeder door verderving zouden aangetast wor-

„ den ; doch de grootte en hardigheid van dit lichaam

„ lieten hem weinig hoop over, dat hij hetzelve nog

„ fpoedig zou kunnen inbrengen. Hij poogde ver-

j,
geefich her grootde gedeelte intebrengen; het half»

,, ronde lichaam bewoog zig niet van zijne plaats, hij

y, beOoot dcrhalven ook, dit gedeelte langzaamerhand

„ inrebrengen.”

„ Tot dit einde deed hij haar eene aderlating op dea

„ arm, en het haar geftadig in eene bekwaame hou-

„ ding in het bed liggen, dat is, de dijën en het bek-
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„ ken h.oogcr dan de borst, en het hoofd omtrent zo

„ hoog als de dijen ; wegens de verettering van het

,,
gezwel maakte hij geen bekommering; wijl do’lij-

,,
deres ftil lag en het gezwel met linnen omwonden

„ was, had hij niets meer te vrezen van de wrijving.

„ Hij maakte derhalven zijn werk om dit uitgezakt

,,
lichaam fl^p te maken, omwond het met kompres-

,, fen in weekmakende en verdelende afkookzels ge-

,, doopt, welken hij dag
.
en nagt, zo dra zij droog

„ werden, telkens weer versch liet opleggen. Na

„ verloop van eenige dagen bemerkte hij, dat de kom- ,

„ prcsfen minder met de etter der zweeren bezet wa-

„ ren , doch dat het gezwel nog niet verminderd was

;

„ hij beproefde derhalven het gebruik van weekma-

„ kende klijHeeren en maakte Hovingen van denzclfden

„ aart op den buik en zag, dat na verloop van drie

„ of vier dagen de baarmoeder een weinig in de moe-

„ derfchede terug getrokken wa?; maar geheel kon hij

„ ze, zo als de eerde reis, niet inbrengen. Onder-

„ tusfehen hoopte hij, daarin te flagen, liet de lijde-

„ res te dien einde eenen Hrcngen leefregel in agt nee-

„ men, .en vleeschfoppen , melk en gerstewater vva-

„ ren al wat hij haar veroorloofde. Agt dagen daarna

„ befpeurde hij hiervan ook de goede uitwerking ; het

„ gezwel verminderde en rimpelde zig, en niettegen-

,, fiaande hij bet alle dagen beproefde, kon hij het er

„ egter niet geheel inbrengen. Eindelijk den saMai,

,, eene maand na de begonnen genezing, vond hij het

„ tot op de helft verminderd , bragt het ook geheel in

,, en hield het ook, door middel van eenen moeder-

„ ring, dien hij ten eerden aanlei, en dien de lijde-

,, res ook haar ganfche leven door droeg, gelukkig in.”

Men vind bij SAViA[iD,in de vijftiende waarneeming,

eene dergelijke gebeürdnis, welke in de wezenlijke

omdandigheden overeenkomt met die, welke wij hier
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befcnrevcn hebben. In beide gevallen was het gezwel

der baarmoeder omtrent negen of tien duim lang en

nabij de uitwendige teeldeelwi zeven duim breed, doch

naar de punt was het dunner : dit deel , het welk het

einde van het gezwel maakte, was doorboord, en door

die opening vloeide alle maanden de zuivering gere-

geld; daarenboven kon eene fonde van vijf of zes duim

lang, door deze opening ingebragt, den bodem berei-

ken ; bij beiden was het gezwel door de omgeflagen

'huid der moederlchede 'bedekt. De perfoonen, wel-

ken door dit ongemak aangetast vverden ,
waren beiden

vrijsters, het gezwel was hij beiden reeds oud, toen

men de genezing ondernam ; bij beiden handelde men
op dezelfde wijze , en werden de gezwollen deelen op

de behoorlijke wijze ingebragt en door middel van

eenen moederring op derzelver plaats gehouden , met

één woord
,

beiden leefden nog lang
, na dat zij genee-

zen waren.

Bij deze twee gevallen welken zo volkomen met
elkander overeenkomen, zal ik er nog een paar ande-

re bijvoegen en als dan de kentekens van dit ongemak

behoorlijk verklaaren.

Voor tien jaaren werd ik bij een ongebouwd vrouws-

perfoon te Parijs ontboden, van welke men mij zeide,

dat zij eene baarmoederpolijp had van eene aanmerklij-

ke grootte. Volgens dit berigt voorzag ik mij van

eene baleinen fonde, waarvan ik mij reeds lang bedien-

de in gevallen , daar mijn vinger den bodem der moe-
derfchede niet kon bereiken, om den omtrek van bet

bovenrte gedeelte van zulke gezwellen te onderzoeken.

Toen ik bij deze lijderes kwam, vond ik haar in het

bed, en zag, dat zij in plaats van eene baarmoeder-

pol'jp, gelijk men mij gezegd had, een peervormig

gezwel cusfehen dc beenen had; dit gezwel was op

beide zijden plat gedrukt, doch naar boven meer dan
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naar onder, en voor en agter was het halfrond, hier

en ook op zijde was de opperhuid afgei’chuurd en van

deze ontblooce plaatzen vloeide ecne (bort van ctfcr

Hof, welke eenen viezen reuk had. De grondvlakte

van dit gezwel, welk bijna zo vast was als eenc fpier,

bevond zig in de uitwendige ceeldeelcn: hetzelve had

•omtrent eenep omtrek van zes duii-n, cn van vooren

ook even zo veel lengte, doch naar agteren was het

een weinig korter, zo dat het omtrent driemaal zo lang

als breed was. Zo ver als het niet van de huid be-

roofd was, had het eene bieeke vleeschkoleur en hier

cn daar eenige vaale vlekken, voornaamlijk, daar het

dunner werd; daarenboven was fchier de geheele op-

pervlakte van dit gezwel geheel onregelmatig met klei-

ne dwarslijnen bezet, welken kleine cirkelHukken van

verfchillende wijdte van twee tot drie lijnen tot vijf cn

zes lijnen verbeeldden Eenigen van deze fegmenten

waren in kleine /wrongen verheeven, anderen waren

verdiept, hetwelk aan het gezwel de gedaante van een

zeer groot manlijk lid gaf, hetwelk eene aanmerklijke

paraphimofis had, te meer, daar het voorde gedeelte

riet kw'alijk naar een roeden hoofd geleek. Dit voor-

de gedeelt^ was tevens knoestig en omtrent een duim

lang, naar welke drekking men het ook mogt mee-

ten;deszelfs oppervlakte was roodagtig en gladder dan

bet overige gezwel ; daarenboven (cheen er de huid

aan te ontbreeken , welke het geheele overige gezwel

bekleedde, en van vooren had dit gedeelte eene civor-

mige opening, welke een weinig opendond en mee

flijm bezet was; de groote middenlijn van deze eivor-

mige opening cing van de eene dije tot de andere.

Ik bragf mijne fonde van agt duim lang en die wél

met vet beftreeken was > zeer voorzigtig in deze ope-

ning en voerde ze er bijna geheel, uitgezonderd de

greep ,
zonder veel moeite in

, doch zonder eg^er den
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bodem te raaken. Doch dit gchecle onderzoek dienda

nergens anders toe ,
dan om bij ondervinding te we-

ten , dar het geen saviard en hoin waargenoomen

hadden, in de daad zo was, wijl de waarneemingeii

van deze grooce heelmeesters mij in dit geval onderrigc

hadden. Dit arm vrouwsperfoon was, gelijk ik na-

derhand vernam, waterzugtigen men had het haar reeds

verlcheiden maaien afgetapc. Zij ilierf omtrent zes

^

maanden na dat ik haar onderzogt had.

Al hetgeen ik in die ééne reis, dat ik deze lijderes

gezien heb, heb kunnen waarneemen , was, dat zij

reeds zeer lang deze foort van uitzakking had gehad.

Zij fchreef de oorzaak van dit ongemak toe aan eenen

val van het paard en verhaalde daarbij
, dat dit gezwel

eerst naar binnen gehangen had , doch zig langzaamer-

hand ook van buiten had vertoond, maar dat zij uit

befchaamdheid nooit tegen iemand daarover gefproken

had , ook zeide zij , dat zij voor haare ziekte dit ge-

zwel telkens, als het uitgezakc was, weêr ingebragc

had , doch dat zij , zederc dat zij verfcheiden jaaren

vvaterzugtig was geworden, het nooit zo ver had kun-

nen terugbrengen, als alleenlijk dan , wanneer men
haar het water afgecapt had.

IMijne tweede waarneeming over dit ongemak is

nieuwer. De vrouw S. A. , eene non uit hec kloos-

ter *****, welke cene weduwe was, verfcheiden kin-

deren had gehad en zedert haar huuwlijk altijd met den

witten vloed was gekweld geweest, had verfcheiden

ongemakken der baarmoeder, welken door onderfchei-

deii heelmeesters, die allen in het aanwenden van hulp

eenen verkeerden weg ingeflagen hadden
, behandeld

waren dit deed haar bclfluiccn om met geneesheeren

raadtepleegen ,
die van oordeel waren , dar

,

dewijl

men van haar overleden man gelijk ook van haare kin-

deren vermoedde, dat zij door de venusziekte waren
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aangetast geweest, het veiligst middel voor deze lijde-

res een voorzigtig gebruik van het fpecifiek middel was,

hetwelk eene ‘bijzondere kragc tegen dit vergil' heeft

,

doch zonder zeer goede werking aangewend werd.

Men ging derhalven tpt het gebruik der ezelinnen melk

over, welke van eene betere uitwerking fcheen te zijn.

Ondertusfchen hield de witte vloed evenwel niet op

,

egterwas dezelve, daar hij voor het gebruik der ge-

neesmiddelen groen geverfd en zeer fcherp was, thans

zagter geworden en meer van eenen lijmphatieken aart.

Toen deze lijderes in dien toelland was, had zij hec

ongeluk van eenen trap te vallen en het zitbeen te ver-

duiken, hetwelk haar meer dan een jaar lang zeer hin*

derlijk was. Dus kwam bij den witten vloed nbg eene

aanmerklijke zwaarte in den bilnaad, welke, wijl zij

tegelijk met de pijn aan den aars verzeld waren , maak-

ten, dat zij geloofde, dat het eene van het andere af-

hing, en datdic’alles zamen zou verdwijnen. In de-

zen toefland ging zij in het klooster en wel eerst als

kostgangller , doch kort daarop kreeg zij ook gene-

genheid om kloostervrouw te worden. Weinig tijds

na dat zij haare gelofte gedaan had, ontdekte zij,

dat er iets uit’ haare uitwendige teeldeelen wilde uit-

dringen ;-£ij bevoelde niet zonder veel gewetensfchroom

dit deel, en hield het als een geheim bij haar: ver-

fcheiden maanden daarna moest zij de warme doeken

,

welken zij geftadig droeg, eensdeels, wijl de witte

vloed zo fterk vloeide, anderdeels, wijl het wrijven

van het linnen de deelen tusfchen de groote lippen

der uitwendige teeldeelen van de huid ontblootte , los

maaken: hierop werd dit lichaam langer, en naar ma-

te dat hec langer werd , liet de lijderes de wanne

doeken meer los , zo dat dezelven ten laatften haar

fchier tot niets meer dan tot een zamenhoudend en

onderfteunend middel waren. Zij bragc derhalven dit
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vleeschagtig gedeelte in eene foorc van linnen koker,

welke van onder open w^as, dezelve had aan zijne ein-

den twee longueccen , waarvan de eene voor , de an-

dere agter aan eene foort van lijfband.vasc gemaakt

werden. Deze koker werd dagelijks verwisleld. In

dezen Haat nu en omtrent tien jaaren na den val, dien

zij gedaan had ,
werd ik bij haar geroepen om te zeg-

gen , wat dit vleeschachtig
,
buiten de teeldeelen han-

gend lichaam was. De vrouw, welke mij verzogt,

deze lijderes te onderzoeken
, verhaalde mij dit alles

breedvoerig en voegde er op mijne navraag bij, dat

I deze lijderes vijf of zes en veertig jaaren oud W'as, dar

zij van gezonde en fterke ouders gezond geboren was,

dat zij haare maandehjke zuivering van zelve had ge-

kregen tusfchen haar veertiende en vijftiende jaar , dat

zij dezelve, ten tyde haarer zwangerheid uitgezonderd,'

zeer geregeld had gehad, en dat zij ze zelfs nu nog,

niettegenftaande de veele ongemakken , telkens gere-

geld bad , doch dat zij fchier niet uit haar bed kon ko-

men, en dat zij
,,
gehoord hebbende, dar indien haar onge-

mak eene polijp was, ik haar daar af kon helpen, be-

floten had, zig te laacen onderzoeken.

Volgens dit berigt voorzag ik mij van alles, wat tot

'afbinding van eene polijp nodig was, ingeval het er

eene ware, en vergat derhalven ook mijne baleinen

fonde niet. Toen ik bij de lijderes kwam , die ik te

bed vond , onderzogt ik het gezwel en vond zo veel

overeenkomst met het voorgaande geval , dat ik , ten'

einde niet te breedvoerig te worden , alleenlijk gewag
zal maaken van hetgeen, waarin dit gezwel van het

voorgemelde verfchilde.
'

Dicwendig befchouwd , was hetzelve ten aanzient

der geftalre hetzelfde, uitgezonderd, dat het gezwel

een weinig kleiner van omtrek en minder rimpelig wasf

en dat uit dcszdfs oppervlak cc, waaraan hcc oppervlie*
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in hec gelieel niet ontbrak, niets etterachtigs liet uit-

vloeijen; daarenboven was het beter en gelijkcr van

kleur, doch veel gevoeliger, zonder het egter al te

zeer te zijn. Ik onderzogc het met de fonde, en vond

hetzelve omtrent een halven duim dieper, fchoon hec

zo lang niet was als het hier voorgemelde. Men ver-

zekerde mij , dat dit gezwel agt dagen te voren groo-

ter van omtrek was geworden, voornaam lijk naar bo-

ven , en dat zulks alle maanden gebeurde , wanneer de

tijd der maandflonden naderde, welken nu eerlang ge-

heel Honden oprehouden, ook voegde men er bij, dat

dagelijks uit de opening aan hec einde van hec ge-

zwel bloed kwam. Men kon deze opening volgens

al de kentekens der natuurlijke vorming van deze

deelen voor niets anders, dan voor den mond der

baarmoeder houden.

Ik zeide derhalven, gelijk men ligt kan denken,

dat dit gezwel geen poiijp, maar cene verlenging van

den hals der baarmoeder zelve was, welke door de

moederfchede bedekt en als een zak naar binnen ge-

bogen was, tevens verzekerde ik, dat dit ongemak

niet ten eenemaale ongeneeslijk was, dat men haar in

hec begin veel gemaklijker zou hebben kunnen hel-

pen , dat ik egter hoopte ,
haar te kunnen geneezen

,

indien zij in alle opzigten mijn voorfchrifc wilde vol-

gen ,
gelijk zy beloofde.

Ik beval de lijderes, het bed niet le verlaten, voor

dat hec gezwel volkomen ingebragc zou zijn, liet haar

vervolgens ader op den arm, fmeerde haarden buik,

die haar pijnlijk was, met oliën, liec haar weekma-
kende klijfteeren zetten, en hec gezwel met doeken,

in een afkookzel van lijnzaad en een weinig wijn ge-

doopt, beleggen. De genezing ging zo voorfpoedig,

dat iic voor de agt dagen, hec gezwel, hetwelk rond-

om wel de helft kleiner was geworden
, volkomen kon

inbrengen. Ik
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Ik beproefde het inbrengen niet eerder, wijl de buik

zeer gelpannen was, en dit v\as zeer goed. Want,
den hals der baarmoeder en de nioederichede ingebrag:

hebbende, en doormiddel van eenen moederring in*

houden willende, kon de lijderes dit middel niet ver-

dragen; ik moest het derhalven wegneemen en nog

agc dagen daarmede wagten. Gedurende dezen tijd

hield ik met de Hovingen en de weekmakende klijilee-

ren aan, ook maakte ik infpuitingen in de moederfche-

de met laauwen wijn , het welk ik alle vijf of zes

uuren liet herhaalen. Hier op beproefde ik op nieuw,

om den raoederring te zetten, en nu hield dezelve

zonder ongemak te veroorzaaken. Het is thans drie

jaaren , dat zij zig in dezen Haat bevind. Zij heeft

Jangen tijd ezelinnemelk gedronken, ook is haare ge-

zondheid veel verbeterd, zij heeft haare maandelijkfche

zuivering geregeld, egter met dit ongemak, hetwelk

zij ook gemeenlijk voor dit toeval had, namelijk met

pijn in den buik , welke de maandelljkfche zuivering

altijd aankondigde en dezelve ook meer of minder ver-

zelde
,
doch met dezelve ook weer ophield. _ Zij is

rog niet geheel van den witten vloed bevrijd
, doch

zij heeft dien zo Herk niet meer, ook is hij ro dun

niet meer, als te voren, zodat men kan zeggen, dat

deze vrouw bijna volkomen herHeld is, ten minHen is

dit waar van de foorc van uitzakking, welke zij had,

toen ik bij haar gehaald werd , en tot meer had ik

baar geen hoop gegeven.

Doch laaten wij tot het flotgevolg komen. Wij

hebben reeds in het begin aangemerkt , dat wij een

tot hiertoe nog geheel onbekend ongemak der baar-

moeder wilden befchrijven. Dit ongemak nu is, ge-

lijk men uit hetgeen ik gezegd heb, kan zien, eene

volkomen omkeering der moederfchede nevens eene

aanmerklijke verlenging van den eigenlijken hals der

11. DEEL. F
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baarmoeder
,
zonder dat het lichaam van dit ingewand

ten zelfden tijde eenig ongemak ondergaan heeft. In

het algemeen kan men aanmerken, dat deze vier foor-

ten van gezwellen , waarvan wy hier gefproken heb-

ben, in de volgende hoedanigheden met elkander over-

eenkomen; vooreerst in de kegelvormige geflalte , wel-

ker kleinile omtrek onder was; ten tweeden, dat aan

de afhangende deden bij elke de mond der baarmoe-

der was; ten derden, dat uit deze opening de maan-

delijkfche zuivering vloeide; ten vierden, dat eene

fonde door deze opening ingebragt, zes duim diep ea

nog verder inging, eer men op den grond kwam,.en
eindelijk ten vijfden , dat de rimpelige huid der moe-
derfchede de uitwendige huid van deze foorten van ge-

zwellen maakte.

Doch deze gezwellen zijn onderfcheiden vooreerst

van die, welken enkel uit de moederfchede gevormd

worden, en wel hierin, dat in deze foort de mond
der baarmoeder nooit aan het onderfte gedeelte van

het gezwel , maar geheel boven aan en ooit in het klei-

ne bekken is.

Ten tweeden zijn zij ook van eene volkomen uitzak-

king der baarmoeder zonder omkeering onderfcheiden,

door dat de fonde, fchoon de mond der baarmoeder

indedaad aan het onderfte gedeelte des gezwels is,

wanneeer men ze door de opening inbrengc, niet bo-

ven de twee duim diep ingaat, daar zij integendeel,

in de voorverhaalde gevallen , zes duim en zomtijds

nog dieper kon ingebragt worden.

'Jen derden zijn zij van eene volkomen uitzakking

der baarmoeder met eene omkeering onderfcheiden,

door dat bij dezen geen natuurlijke opening aan het

afhangend deel des gezwels plaats vind, en dat deze

niet door de moederfchede omgeeven is, daar dit in-

tegendeel in al de ongemakken , die wij verhaald heb •
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ben, het geval was, met dit onderfcheid, dat aan het

onderde gedeelte van het gezwel eene natuurlijke ope-

ning was.

Wanneer derhalven deze foorten van gezwellen we-
zendlijk van de omgedraaide en geheel tusfehen de dijen

der vrouw afhangende moederfchede, ^alsmede van de

volkomen uitzakking der baarmoeder zonder omkee-
ring en van die zonder omkeering van haaren bodem
door haarlichaam, hals en mond onderfcheiden zijn,

moet men ze niet met écne der drie reeds genoeg be-

kende foorten verwisfelen : hieruit volgt, dat de be-

fchreven gezwellen eene vierde foort van baarmoeder-

gezwellen uitmaaken, hetwelk uit de omgekeerde mce-
derfchede en den verlengden hals der baarmoeder zon-

der het lichaam van dit ingewand beftaat.

Op deze wijze meen ik dit ongemak der baarmoeder

genoegzaam in een behoorlijk licht gefteld te hebben

,

ik zal er alleenlijk nog bijvoegen , dat dit onderfcheid

lot heden nog weinig is bekend geweest , en dat de

fchrijvers, enkel uit gebrek aan juiste tekens van on-

derfcheiding, over de uitzakking der moederfchede in

verfchil geweest zijn , doordien zij de moederfchede

met de baarmoeder cn zo ook wederom de laatrte met
de eerde vervvisfeld hebben

Cv) [Bij het lezen dezer gevallen , hen’rinerde ik mij de
xeldzaame waarneemingen ,

welke PAaé in zijn 25 boek
verhaald; van vrouwen mmentlijlcy die in mans gedegenereeri

zyn. De eerfle dezer, verhaald hij uit lusitahus,
zijnde een meisje, dat, ten tijdcli bij haar de ftonden voor
den dag moesten komen ,

in plaatzc van die , eene manne-
lijke roede uit de fchede is komen uitgroeijen, Een
twede verhaald hij, uit den mond van A n tho n ij loq u e-

TEux, dat een meisje, op haar 14 jaar, op een morgen,
onder het floeijen met de dienstmaagd , cenc mannelijke

roede ten lijve uitkwam. Een derde heeft pa Ré zel-

ve gezien
j
zijnde eeti meisje, bij welke op haar 15 jaar,

1
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Om met saviakd te beginnen , bij gelegenheid van

het gewaande manwijf van Touloufe, welk hij te regc

voor een gezwel der baarmoeder hield , zo ziet men
wel, dat saviaud het onderfcheid

, dat wij vastgefteld

hebben, niet gemaakt heeft, en dat verduc •. wiens

gevoelen hij met grond herwist
>

zig liet misleiden,

door hetgeen hem de oogen had moeten openen. Om
die reden heeft geen van beiden de zaak duidelijk in-

gezien. En wat den heer hoin betreft, deze is na-

der aan de waarheid gekomen , doch heeft ze niet vol-

komen bloot gelegd. -En^sABATiCR insgelijks,

die zig van deze waarneeming bediende, vergat eene

voornaame omftandigheid , welke dit ongemak van de

anderen onderfcheid.

bij gelegenheid dat zij over een gragt fprong, ccnemanne-
lijke roede ten lijve iiitfchoot. Een vierde, van dien zell'den

aart verhaald hij ook uit plinius lib. 7. Cap 4.

Alie deze Perfoonen, zijn, door de vreemdheid van het

geval en het bijgeloof dier tijJen, van dien tijd af, dat

men dit vcrfchijnzel bij hun waarnam, onder de mannelij-

ke fexe gerekend; cn op nieuws met mannelijke doopnaa-
men genoemd Zouden deze verfchijnfelen nogthans

wel anders dan polijpen of uitzakkingen der moederfche-
de zijn geweest ? Vergelijk hier mede , de door
LEVRET aangchaalde waarneeming varr saviard.
Zie ook de 25 Heelkundige waarneeming van dezen Heel-
mecflcr.]

(_*) Memoires de ? Academie de Chir> Tom, III. 4°.
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NIEUWE INI A N I E R

Om di afbhidhigen tp dieps plaatzen te

doen ^
nevens hefcbowwende en oefenet;de

‘waarncemingsn hierover van den

beer levret .

Ik gaf mijne waarneemingen over de geneezing van

de polijpen der baarmoeder, van de keel en den

neus enz. voor het eerst in het jaar 1749 ter drukpers.

Eenige jaaren daarna droeg de akademie der heelmee-

üers, welke vernoomen had, dat ik aan eene nieuwe

uirgaafbézig was , mij op, om eene verhandeling over de/e

Hof te Ichryven en ik gebruikte hiertoe den voorraad . di'. h

ik hai. Ik voegde er mijne eigen waarneemingen

bij en gaf de geheele verhandeling in het derde

deel der uitgaave in 40, van de Memoires dezer

akademie, 1757.
• Desniettemin moest ik , wijl de eerfie druk van mijn

werk uitverkogt was, in 1759 eenen tweeden doen

opleggen.

Hier zal ik voornaamlijk een indrument bcfchrijven,

hetwelk ik zedert de eei lle uitgaaf van mijn werk uit-

gevonden heb, en hetzelve meteen ander vergelijken,

hetwelk ik ook zedert dien tijd, om mijne manier om de

baarmoeder polijpen te opereren, als zij nog in de

moederfchede zi n , noig volmaakter te maaken, uitge-

vonden heb, en zal van het gebruik van deze

inftrumenten bij de afbinding der polijpen van de

keel en den neus fpreeken.
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EERSTE AFDEELING,
Nieuwe verheeteringen der oude niankr, om de

baarmoeder poUjpen af te binden.

De verbeteringen, welken wij gemaakt en waarvan

wij ons met voordeel bediend hebben, beftaan in twee

zilveren pijpjes en eenen zilveren draad, De beide

pijpjes zijn van denzelfden omtrek , als de catheters van

volwaslenen, doch regt, agt duii<*4ang en in de lengte

zamengefmeed, naar boven eindigen zij traaovormigen

aan het ander einde zijn op zijde twije kleine ringen

gefmeed, zo als aan de gewoone Tonden.

Om dit werktuig aanteleggen, bragt ik eenen

gebranden zilveren draad, welke omtrent een vierde

van eene lijn in deszelfs middenlijn had , door de

bovendeden der pijpjes en reeg dezelven er geheel in

de lengte aan, het eene einde maakte ik vast aan

eenen ring en omwond het daar aan de binnenzijde , en

het andere liet ik los hangen

Alles op die wijze in orde gebragt hebbende,maak ik den

ftrik van den draad zo, dat dezelve omtrent eenen

duim middellijns heeft, breng op de eene zijde

der moederfchede het einde der pijpjes aan den

rand van dezelve , en fchuif allengs den vrijen

knop van den draad naar voren; hierdoor word de

llrik vergroot, en als dezelve groot genoeg is, zo dat ik de

polijp er door kan brengen , vat ik dien , om mij dus

uittedrvikken , met dezen ftrik vast, terwijl ik het bovenfte

gedeelte der pijpjes op de zijde breng tegen over die

,

daar ik den draad heb ingebragt. Zo verre gekomen

zijnde, dypH ik de pijpjes zeer langzaam en voorzigtig

iq, mrwijl m^c de andere hand tevens den

Ipsbüng^PieR ï m dac ik tegenftgnd m-
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Ie • hierdoor trage ik ,
den ftrik van dezen draad klei-

ne makende, den Heel der polijp geheel te omvatten.

Daarop draai ik de beide einden van den zilveren

draad, welke aan het einde der beid^ pijpjes is, dage-

lijks rnecr zamen ,
omwinde meer of minder Ichielijk,

,

doch altijd op het nauwkeurigfle , den Heel van

het gezwel, hetwelk op deze plaats moet afvallen.

Maar de dadelijke oefening, de moeder van alle

waare kundigheden, heeft mij geleerd, dat, wanneer

het gezwel van eenen grooten omtrek en hard was,

men de regte pijpjes niet dan met moeite op de

bellcmde plaats konde brengen ,
en dat , wanneer de

Heel tevens groot en vast was, een zilveren draad, hoe

wel dezelve bereid ware, door het geweld, waarmede

men hem draait, ligthjk brak, zo dat ik op een

middel bedagt was, om dat ongemak te verhelpen ,
ten

einde rriijne laatHe behandeling totmeervo maaktheid te

brengen En deze gedagte heeft mij zeden altijd be-

zig gehouden. 'Schoon nu de regte pijpjes, als men

het zeer nauwkeurig onderzoekt ,
met altijd hinderlijk

ziin, en fchoon het breken van den draad flegts een

gering ongemak is ,
hetwelk ons alleenlijk verpligt , eenen

nieuwen draad over den eerHen te brengen, zo iS’hec

egter een gebrek te meer, en dit was voor mij ge-

noeg, om bedagt te zijn op eene voorziening daar in,

z^dat ik niet alleen al het nuttige van deze wijze van

behandeling behield, maar er ook nog de kromming

^*^Er^Ên^beHaan de nieuwe verbeteringen. Ik bedien

mii namelijk niet meer van eenen zilveren draad, om de

balrmoederpoliipenaftebinden,maar verkies bever eenen

Lrken wél gewaschten linnendraad; ik ^
draad ook niet meer om, en maak ook ge n

fnoop meer in de moederfchede ;
mijne ^Pjes z.pa

niet Ler regt en zamengefmeed ,
maar krom IV.

F 4
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fig. I. 2. 3. 4O gelijk de meede tangen aan

elkander vereenigd en zijn aan de einden met ringen

voorzien. Deze beide pijpjes hebben dus met de

voorgaanden niets gemeens meer^dan alleen dat zij even

zo fterk zijn
,
van boven rraanvormig eindigen , door-

boord zijn, en (lompe randen hebben.

Ten aanzien der lengte en kromte der bovendeelcn

van het werktuig, van de plaats, daar de beide deelcn

vereenigd zijn, zijn zij, gelijk in de afbeeldingen

2. 3 en 4, zo wel volgens de verfchillende wijdte en

diepte der fehede, daar men ze inbrengt, als ook,

volgens^djen verfchillenden omtrek der polijpen, welken

men moet omvatten , onderfcheiden (*).

Door middel van deze verfchillende modificatien

mijner pijpjes, welken dienen om den draad over den

Heel der moederpolijpen in de moederlchede te

brengen, ben ik in Haat, om even zo wel en

met dezelfde vaardigheid de grootHe en dc' kleinHe,de

zagte en vaHe polijpen te omvatten, van welke

gedaante zij ook mogen wezen, vooronderHeld zijnde,

dat het bovenHe gedeelte eenen kleiner omtrek heeft, en

wel zonder te behoeven te vrezen , dat men
op nieuw eene afbinding zal moeten doen

, om het

gezwel geheel los te maken. Als de nood het ver-

eischt , kan men ook gemaklijk en naar goedvinden den

aangelegden draad wegneemen.

Ten aanzien van het gebruik van dit nieuw werk-

tuig , moet men eerst eenen draad hebben van ten

minHen vier voet lang : men zal in het vervolg zien

,

w'aarom deze draad fchier altijd zo lang moet wezen \ ten

tweeden moet men van de drie werktuigen dat kiezen

,

welk het best gefchikt is voor het geval
, het welk ons

CD Die' van de middenmatige proportie zijn fchier altijd

voldoende, en ik heb met dezelven polijpen afgebonden,
welken de ^efaeeie ruimte der moederlchcde befloegen.
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voorkomt
; ren derden moet men de hoofden van den

wel met wasch bekleeden draad van boven naar onder

trekken en wel door elk pijpje in het bijzonder; ten

vierden dezelvcn , na dat men de einden der pijpjes tegen

elkander gebragt heeft, gelijk maken; ten vijfden

eencn tamelijk vallen lijfband van omtrent vier vinger

breed aanleggen ten zesden moet men de

büvcndije met eene drie of vier dubbele fervet in de

lengte
^

omwinden : ik zal aandonds zeggen

tot wat einde ; ten zevenden moet men
ook nog twee kleine banden, omtrent zo als die, welken

men tot het aderlaten gebruikt, in gereedheid hebben.

Dit is de geheele toeltel; maar' de behandeling in de

operatie is de volgende:

Zo dra de lijdereS zig zo geplaatst heeft, dat men de

opwratie' kan doen, vat de heelmeelter het werktuig

nan
,
even als eene gefloten tang, die hij wil openen

,

laat de hoofden van den draad vrij hatlgen, en dan

brengt hij zeer voorzigtig het zij door het onderlle

gedeelte der moederfchede , of op de eene of andere

wijze het werktuig daarin en wel tot op den

grond der fchede. Zodra hij zo verre gekomen
is, opent hij de armen van het werktuig zo veel nodig

is ,
en Iaat door derzel ver uitgehooide bogt het lichaam van

de polijp gaata, hetwelk zeer gemaklijk gefchied,

wanneer men eenen vinger van de andere hand aan

het begin der moederfchede inbrengc , om het lichaam van

het gezwel zijdewaard naar het werktuig te brengen

,

terwijl men dit geheel open van de andere zijde

er over heen brengt. Als dan laat hij de hand , waarmede
hij het werktuig houd, afzakken, en omvat den
fteel van de polijp te deeg en draait daarop het werk-

tuig half zijdewaard om, zo, dat de beide einden, van

C*) Dezelve behoeft flegts van linnen te zijn, doch wat
dik , ten einde niet als een touw inteliiijden,

i’’ 5
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den flrik des draads elkander krulsfen ei denzelven

vasc maken. Man begrijpt ligc, dat, wanneer da

omtrek der polijp niet al te groot is, men déze halve

omdraaijing gemaklijk kan doen, zonder dat men
het werktuig van den grond der fchede behoeft te

verwijderen ; maar, dat

,

wanneer het gezwel de

geheele mocdetTchede bellaat en zeer vast is, men, ten

einde alle zwarigheden te vermijden, het toegema^kc

werktuig een weinig naar zig halen moer, doch hierbij

moet de heelmeeller wel acht geeven ,
dat hij met zijne

andere hand de beide afhangende hoofden van den

draad eenige duimen onder de pijpjes vasthoud ,
want

op die wijze word de halve omdraaijing veel gemaküj-

ker gemaakt, en dit gelchied zijnde, ligt hij het werk-

tuig weer zo veel op , als hij het had laaten

zakken. Dit gedaan zijnde,' maakt hij aan het einde

der beide pijpjes met de beide einden van den

draad, welken afhangen, eenen knoop, van welken

het eene einde tweemaal door den handvat, welken

men met het ander einde maakt , moet gaan
,
en

wend alsdan het werktuig - naar de zijde , die

hij ihet bekwaamst oordeelt
,
geheel om ,

omwind de

eene dije met den draad en voor dat hij dien

hier nog vast maakt , neemt hij eenen kleinen

draad, (leekt de hoofden van denzelven elk dóór de

ringjes van het werktuig, omwind de beide onderlle

einden van' deze beide pijpjes boven en onderen

In groote polijpen is het gemeenlijk de zyde , op

welke de ilrik eindigt, en in de kleinen de tegehgellelde

zijde. In het algemeen bepaalt de rigting van het werktuig,

wanneer het, na dat men de afbinding gemaakt hoeft, aan

zig zeiven gelaten' word , gemeenlijk de zijde, die- men
moet kiezen. Want de groote polijpen maken ,

dat het werk-

tuig blijft haan, daar men het ingebragt heeft, terwijl in de

kleinen het werktuig, hetwelk fcheefgaat haan, aanhonds

aantoont, dat men hot op dc tcgengchclde z\dc moet aan-

leggen.
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maakt boven eenen eenvoudigcn knoop op het midden
van den draad Deze knoop moet altijd op zijde der

dije , op welke men het onderfte gedeelte des werk-

tuigs vast gemaakt heeft
,

gelegd worden. Alsdan

maakt hij den draad aan de biiitenfle zijdedeelen der

dije door eenen eenvoudigen knoop en bovenwaard

door eenen ftrik vast, en maakt met den kleinen draad

even zo veel knoopen. Deze moet in deszelfs uit-

wendige en zijde doelen door den tweeden kleinen

draad omdingerd worden , ten einde aan den lijfband

vastgemaakt te kunnen worden. Ten laatften neemt

hij de fervet
, welke over de andere dije gelegt was

,

en dekt alles daarmede, zo' dat niets in wanorde kan

geraken.

Als de operatie op deze wijze geëindigd is, laat

men de lijderes weer in het bed op den rug gaan lig-

gen , want deze plaatzing is boven alle anderen te

verkiezen , zo lang namelijk als het werktuig in de

moederfchede' is. Zo dikwijls de lijderes haar water

moet maaken of ter doel gaan, bedient men zig al-

tijd van een onderfteekzel. Men moet de lijderes al-

tijd voorzigtig opbeuren , op dat zo min het verband

verfchoven
,

als het werktuig in de moederfchede los

gemaakt worde, en de polijp dus niet eer affeheide,

dan ren regten tijde en enkel door het zamentrekken

van den draad. Dit alles hindert de lijderes in het

geheel niet om zittende te eeten, te drinken en an-

dere kleinigheden te verrigten.

De leefregel moge over het geheel zo als van een

gezond raensch zijn, behalven, wanneer er geheel

bijzondere aanwijzingen plaats hebben, en als er der-

gelijken zijn
,
moet de heelmeester die met alle oplet-

tendheid in acht neemen. De meer of minder dikwijls

herhaalde infpuicingen zijn naar maate van den kwaa-

ien reuk, die in zulke gevallen altijd onvcrmijdlijk is.
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van groot nut ; voornaamlijk ten aanzien van de fcherp-

heid der vogten, welken uic het gezwel uitdringen.

Deze fcherpheiJ veroorzaakt mi en dan roosagiige

vlekken op de deelen, die zij bevogrigc. Deze in*

fpuitingen het voornaamfte in de gencczing niet zijnde

,

'kan men een vogt verkiezen
,
dat men flegts gefchikc

oordeelt, vooronderlleld , dat men zig van geen za-

mentrekkende en terugdrijvende middelen zal bedie-

nen.

Het verband moet alle dagen , des avonds en des I

morgens , omtrent alle twaalf uuren vernieuwd wor-

den. Men moet namelijk eerst het gedeelte van het

werktuig, dat buiten de moederfchede is, bloot maken,

en aanftonds de fervec, die het geheele verband be-

dekt, wegnecmen; hier op van buiten tusfchen de

beide pijpjes den draad doorfnijden, die het werktuig aan

de dije vast maakt, cn wegneemeu; want het is zeer

goed, dien telkens bij elk verband te venAusfelen, en

de knoop moet onder en niet boven het werktuig ge-

legd worden, ten einde men dezen draad des te

gemaldijkcr op de bellemde plaats kunne doorfnijdeti.

Verders moet men , wanneer men de hoofden van den

draad losraaakt, om op nieuw eenen knoop te

leggen , ten einde den Heel van het gezwel daar den
draad aangelegd is , dieper zamentetrekken , voorzigtig te

.

werk gaan ; men moet namelijk mee de eene
hand het werktuig houden , ten einde het niet waggele , en
met de andere hand de hoofden van den draad naar zig

houden , zonder den knoop zelven lostemaken
, om dus te

zien, hoe flerk men den draad nog moet aantrekken.

Als men dit nu weet , trekt men den het eersrgemaakcen

knoop, zonder dien los te maken, of er eenen anderen

over heen te leggen, allengs, hoewel vasc aan, en

dan legt men het verband op nieuw aan. zo als de

eerile reis. En dit doet men bij elk vernieu vcl ver*

>
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band, tot dat het gezwel nevens zijnen deel geheel

afgefcheiden is.

Als het gezwel zig niet van zelve affeheid, hetzij

oogenhliklijk of bij den Itoeigang, of door het gebruik

der klijdeeren , dan moet men beproeven, om het er

met eenen of twee vingers uit te halen , en dit niet

willende gelukken
,

gelijk dikwijls gebeurt , wanneer

het gezwel te groot is, of te knobbelig, zo dat het

onder de vingers weggleid en men het niet vast kan

hou ^en , of ingeval , dat het nergens meer aan

vast houd en in de moederfchede heen en weer bewogen
word , of het zij

,
dat al deze oorzaaken zamenkómen

,

moet men het vreemd lichaam met wijde tangen

vatten, zo als die, welken tot de deenfnijding ge-

bruikt worden. Ik gebruik dan gemeenlijk mijne

tang met valfche tanden, welke des te beter aan

dit oogmerk beantwoord, wijl haare bledden doorgaat

zijn (w).

(*) Men zie de 12 en 13 afbeelding op de tweede plaat

in mijn werk : Ohfervations fur les caiifes fff les accidens de

phifieiirs accotichemens la borieux fjfc.

(iv) [Siirts de uitvinding der Jndrumenten van den Heer
LEVRET , tot afbinding der polijpen van de Baarmoeder, zijn

ook nog andere zeer gefchikte werktuigen , ten dien einde

ontdekt en befchreven. De besten dezer egter zijn

(onzes bedunkens) door den Heer herbiniaux voorgedeld

;

en in een traftaatje in den jaare 1771. onder de tijtel: Fa~
rallele de differens injlruments

,
avec les Methodes de f'en fervir

pour pratiquer la ligeture des polijpes dans la matrice ^c. —
V\'ij zullen ten genoegen onzer Nederduitfche lezers, de
befchrijving van dit werktuig en deszelfs gebruik, hier

medeelen

:

Befchrijving van het werktuig.

Dit werktuig werd gemaakt van zilver, en is famenge-
fteld uit twee ftukken, een voornaam, en ’t andere aange?

voegd, ’t welke gepast en gevoegd word op het eerde.

Het voornaamde, gcheeten Inleider of Toetrekker

,

bedaar

in eene platte pijp ter lengte van zeven duim, en een foort
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aanmerkingen*
V *

,Xn het eerfte deel van mijn werk over de polijpen, derde

druk, heb ik de polijpen der baarmoeder in drie
• \

van hol Hegt , ’t welk vervat een Dfaaijpil

,

esn Draad-rad

en een Feer.

Wij zullen er in befchoinven twee oppervlaktcns ,
een

binnenlle die bol is; en twee uiterlien, waarvan wij ’t ec-

ne noemen het Hoofd , en *t andere de Steef of Hegt. De-
ze Pijp is ter grootte van eene zeer dikke fchrijfpen ,

cri

moet zoo fieevig zijii dat ze niet buigt in de Operatie. Zij

moet gebogen wezen na de binnenfte zijde, van het mid”
den af, tot aan het Hoofdje , op de wijze van een flaau-

we C, om te kunnen volgen de holligheid van het Heilig-

been, en om dat men het Werktuig kèn brengen langs het

fleeltje van den uitwas, zo zulks nodig' waare, tot in de
mond der lijfmoeder; de holligheid gemaakt tot de door-

brenging der twee einden van den draad, welke de luts

maakt die den uitwas moet afbinden , eindigt aan de bin-

nen de zijde van het Hoofdje.

Aan ’t midden der binnende zijde zijn twee hoogtens,
op de wij2e van langwerpige knopjes, Welke tusfehen bei-

de een klein langwerpig reetje maaken ,
gefchikt omi te

omvatten en vast te houden op den Toetrekker of het voor-

naamde duk, het aangeveegde duk of den Luts -Leider,
waar van wij hier naa fpreeken zullen; dat veel gemak
toebrengt tot het inbrengen van het werktuig in de fchede,
en in de baarmoeder.

Het Hegt is ter dikte als den duim, gemaakt van twee
plaatjes, twee vingerbreed lang, en één vingerbreed; bui-

tenwaards gerond
,

en laatende tusfehen beide' van vooreti

en van agteren een wijde opening over hunne geheele leng-

te, om te kunnen zien, de draaifpil, en ’er den draad op
vast te kunnen maken

;
deze twee plaatjes voegen zig van

boven te famen door een foort van gewelf en’uit het mid-

den van dat gewelf komt een klein buisje, ’t welk fchiet

tot in de Pijp, om het er in te kunnen vast maken en uit-

halen naar welgevallen
; om redenen die ménhier na zal zien.

Boven aan dat Hegr,oratrend het midden van ’t bovenfte

gedeelte, moet gemaakt worden een half maanswijze groef-
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foorten verdeeld, waarvan de eer Ie in de holte

des lichaams van dit ingewand, de twee Ie aan

je rcgt, tegen over de fpleet van de Pijp, om er de Luts-Lci-

der in te doen en vast te maken.

Tiislchen de twee plaatjes komt de Draaifpil, welke door

a’Ic beide in haar midden doorgaat; deze Draaifpil is een
jonde rol ter dikte van een (chrijfpen , op den welken den
draad moet gewmnden worden, in de operatie; cn is in ’t

ii'iiddcn doorboord met een klein rond gaatje, om den draad

door te fteeken die de Luts maken moet tot de afbinding,

en aan een zijner einden buiten uit het hegt, is gemaakt
een vierkant gat om de fleutel in te fleeken, daar men de fpil

mede omdraaid, die men er weder uitneemt als de Opera-
tie gedaan is; binnen in dat hegt is ook het draad^rad, ’t

welk rond om de draaifpil vast is, gemaakt van Paal of ko-
per, en komt Juist aan een veer en een rust, die vast ge-
maakt zijn tegen een plaatje, om te beletten dat de fpil niet

te rug fpringt en los draaid, ook dat men alto*os na welge-
vallen de fpil kan los draaien, om de vastbinding van de flrik

te veBinindereh; aan de rust van het rad zit een knopje, ’t

welk buiten het onderlle deel des hegts uitfteekt, ’t welk
men te rug duwende, opwipt, om ’t rad en de fpil allcfins

te kunnen draaien.

Het aangevoegde ftuk, genaamd Luts-leider, is niet an-
ders dan een platte groeve, een weinig gebogen aan ’t bo-
ven eind, van gelijke Hevigheid als het vorige, op dat het

niet buige
; ,het is ter lengte van negen a tien duim om

het gemakkelijk te kunnen vast houden , buiten de fpleet na
de inbrenging

, in de werking die men er mede moet doen,

wanneer men de afbindings- luts zet. Zijn benedenHe deel

is voorzien met een ring om zijn bolle zijde te kunnen ken-
nen in de operatie, en moet minder gebogen zijn dan den
toetrekker, ten einde zijne kromte niet hindere

, wanneer
men met het zelve rondom den uitwas gaat; zijn bovenfle
deel moer ook gerond zijn, zo als het hoofdje van de toe*

trekker, om deelen die het aanraakt, niet te kwetzen. Naa
beneden maakt men het hoe langer hoe grooter en dikker,
zo voor ’t gemak om ’c vast te houden als om de Perkte
die het hebben moet.

De holligheid dezer groeve vervat een taai zilver draad,
aan wiens uiterllc een oogje gemaakt is, zo wijd dat men
’vr gemakkelijk den draad die de Luts tot de afbinding
maakt, kan doorhaalsn, welk oogje gelegd word, tegea
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deszelfs hals ,
en de derde aan het einde van hetzelve

pleegt vast te zitten. In het derde deel der Memoires de

i'Aca-

het boven eind van den Luts leider door dat zelfde zilver,
draad

, hetwelk men aan ’t ander eind van het werktuig
vast maakt, ’t zij dat men het opwind , of dat men het
om de groeve draaid of met een touwtje vastbind. Dit zil-

verdraad moet dun en buigzaam zijn, om dat het in dc fchc-
de moet blijven zo lang dat den uitwas afvalt.

Gereedmaking van den Toejlel,

Het aangevoegde fluk gelegt en gebonden op het eerftc,

cn den draad die de luts tot de afbinding moet maken, en
aangedaan, is de gantfehe Toeiiel.

Men zal beginnen té leggen het aangevoegde ftuk of Luts-

leider in de groeve^ en het reetje van den Inleider, en die

te zanaen vastbindeh met een koordje, dat men er verfchei-

den maaien omwinden dan vastllriRt. Het hoofdje van den
Inleider moeteen weinigoverftecken,overdatvan den Luts lei-

der, om hef te gemakkelijker onder het accident te kunnen
brengen. De draad moet van goede hennip zyn , weinig
gedraaid, dun, cn wel met wasch bcflreeken, om te gemak-
kelijker door het oog van het zilverdraad te loopen , wan-
neer men hem om den uitwas moet draaien, en moet we-
zen een el lang: te lang kan niet hinderen, integendeel,

vermits dè LutS twee of drie voet omtrek zou kunnen ver-

eisfehen ,
cn het altoos in de magt van den Operateur is

om’die in dc operatie te verkorten, wanneer hij zulks goed
vond; ’t welk hij doen kan, trekkende het eind, ’t welk
los is in ’t gaatje van dc draaifpil, na zig toe; één eind van

den draad dan wel vast gemaakt aan de draaifpil ter zijde

van het daar in gemaakte gaatje, neemt men het ander en
fteekt van beneden naar bovenin de groeve van den toetrek-'

ker, en dat haaiende door de opening van het hoofdje zo
ver ’t kan komen

,
cn vervolgens lleckt men het door het

oog van’t zilverdraad, om het dan weder te rug te fteeken,

van boven na beneden, door dezelve groeve, tot aan de draai-

fpil, alwaar men het door het daar m zijnde gaatje fteekt,

het hangende eind los laatende onder het hegt van het

werktuig, om redenen die wij alreeds gezegt hebben. Men
moet gedenken, alvoorens aan’t werk te gaan, om eenige

teekentjes aan den draad te niaken, om te kunnen zien de
vor-

I
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rAcademie Roijale de Chirurgie in 4ro vind men de

drie foorcen in haarenatuurJijke gedaante afgebeeld ; op de

vordering der roetrekking, zo onder de operatie als ten tij-

de der al'va.li/}.? des uitwas ; deze tekentjes .maakt men
met geringe moeite, met Ttukjes draad van andere kleur om
den langen draad aan zijn een eind te knoopen op drie oi'

vier plaatzen, acitt gevende dat die tekentjes gemaakt wor,
den aan het los hangende eind, anders zouden ze van min-
der nuttigheid wezen

, men maakt ze een duim van elkan-

der zodanig dat ze komen aan het onderfte deel van den
toetrekker, naar maate dat men er het losfe eind uitirekke,

wanneer men de Luts die den uitwas omvangt, toehaald,

om na die te fchikken, wanneer men den toefiel vervaar-

digd, trekt men aan het losfe eind, zo lang tot ’er een luts

blijft van drie duim omtreks, of één duim middellijns, dan
knoopt men een tekentje aan dat hangende eind bij de
opening van de pijp, in het hegt.van den toetrekker, ver-

volgens vergroot men de luts één duim ,
en men plaatst

wederom een tekentje, ’t welk dan een duim van ’t eerde

komt te ftaan ; en zo voorts met de anderen; dus de 4 tekent-

jes alzo gefield zijnde, bekomt men een luts van 6 duim
omtreks, waar omtrend men te werk gaat zo als de om-
ftanüigheid vereischt dat men dus weete hoe groot het

iienaam is dat de luts otnvangt.

' Behandeling der Operatie.

De toefiel aldus vervaardigd zijnde, plaatst meti de Lij-

deres en de helpers in diervoegen, dat den Operateur niet

gedrongen nog verhinderd worde
,
geduurende de operatie

;

de beste fchikking is 'dat men de Patiënt achter over, dwars
op een bed legge, ’t welk om gemakkelijk te zijn, niet

hooger dan 3 voet moet wezen : de dijen gantsch uit het

bed, zodanig dat de vrouw even boven de billen op des*

zelfs kant ruste, de beenen moeten afhangen en van elkander

gehouden worden, met de voeten rustende op twee bankjes

of iets anders van gelijke hoogte; het hoofd en de fchou-

ders moeten wat hooger leggen om haar het ademhaalen
niet te verhinderen; er moeten ten minften drie helpers we-
zen , waar var, men er één field op het bed om de fchou-

ders der zieke tegen te houden, haar belettende te rug te

trekken of op te kruipen onder de operatie; de twee ande-

re moeten zitten voor het bed aan beide zijden der Lijde*

11. DEEL. G
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XVII plaat ziet n?en eene van de eerlte foort, zo als

zij oncrtaac , op de XIV' ecne zeer grooie van de

rcs om de dijen wel van elkander te houden on die niet

los te laateirtot dat de operatic verrif^t zij.
,

Dc Opérateur moer liaan tusfehen de dijen van de Patiënt:

dan legt !>ij dc kromte van het werktuig op dc palm van zijn

linkerhand, het hoot’djc of boven einde op den middellten

vinger, dc luts voor de afbinding die hij zeer ruim laat,

zal overgenagen zijn op het inllrumcnt naa het hegt toe ,

zodanig dat dre ruimte verdeeld legge aan beide, 'zijde der

groeve: aldus gereed zijnde, vat hij het hegt met de an

dcre hand, op dc Mujzc als men een been van een ^krom-

me tang-'aanvat, en ftcekt zagtjes twee vingers van dc eer-

fie met het hoofdje van het werktuig in de mond der lehe-

de , en met het einde der vingers voortgaandc m dc Iche-

de tot aan den uitwas, dat hij een wemig zal opligten, zo-

het doenlijk is, om des te gemakkelijkcr met het werk-

tuig ’cr opder 'te komen langs het heilig been; én zal het'

door die twee vingers zo hoog brengen als mogéWjk zij , het

zelve draaiende en waggelende, na vereisch ,
om l^t hooidje

los te houden uit de plooijen van ’t vlies der fclie'de, en uit

dc ongelijkheid van den uitwas.

Wanneer nu het hoofdje van ’t werktuig gebragt is tot

aan ’t midden van den uitwas, zal den Operateur zijn rech-

terhand uit de fchedc haaien cn nog eventjes opligten, zorg

dragende, om het niet 'in het toe eind van de fchede te Poo-

ten ;
maar zal tragten om het in de mond der baarmoeder

te brengen, ingcvalle die open genoeg zij, cn zo niet, zal

hij daar tegen ophouden.

Waar na men’ den Luts-lcider losbind en die van den toe

trekker verwijderd met de regterhand
,
ouderwijlen hij met

de link-erhand het eerfte vast houd tegen het heilig been,

om aldus met den Luts -leider te doorloopen d'en omtrelc

der Ichcde rondom den uitwas, links af .na dc geleding

v.an ’t l'chaambcen , en w'cder na de rcgierzijde toedraaiende:

nadat hij aldus dezen' kringdoorloopeo, heeft , zal Ivj beide

dc inPriimenten vv'cl tegen elkander vast houden niet dc lin-

kerhand, en dan met de rechter het losfe eind van den draad

na zig tochaalen door het gaatje van dedraailpil totdat de

vantiche luts in dc fchede gekomen is: cn wanne-er dezel-

ve boven den uitwas gebragt is, zal hij nog rechts cn links

rond om den uitwas 'draaien met de inllrumcnten , die op-

heilendc tot aan dc zijden van de baarmoeder, zo hij nog

V
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tweede foorc, en op de XV en XVI eene andere

aanmerkiijk grootere van de derde foorc. Thans

zullen wij alleenlijk aanmerken:

I. Dat de pojijpen, welken inwendig in het lichaam

20 verre niet gekomen tvare, v/aar na hij de flcutel van de

draailpil zal omdraaicn , zonder echter die te veel toe te

draaien in de ecrlïe maal , om dat hij wel naauwkeurig
moet letton of ’cr geen gelegenheid is, om hooger te ko-

men of dat de- fteel van den uitwas ook komt van eene

zijdelingfehe plaats van de baarmoeder, alwaar hij het dan
,

moest volgen zo hoog als mogelijk waarc ,
draaiende de

hoofdjes der werktuigen naar die kant, ten einde er de Luts
om te krijgen; deze twee kromme inftrumenten zullen kun-
nen heen en weerdraaien om den uitwas, zo menigmaal men
begeerd, waar na men zorg moet draagen om den Luts-
leider tegenover den toetrekker te plaatfen, om zamen. de
luts los re maaken en te laten zakken,, zo ’t noodig was.

Eindelijk zal de Operateur de flcutel g'anrsch toedratuen

:

en vervolgens- hot zilverdraad van den Luts leider afwinden,

oni dit inllrumcnt er uit te haaien, 'c welk niet meer noo-

dig is, laatende het zilverdraad in de fchede, zo als gezegd
is. De toetrekker moet ’cr ook inblijven om alle dagen
de toctrekking der luts te vermeerderen zo veel noodig is,

tot eene. volkomen afvalling- des u/twas; alles moet uirge-

voerd worden, gcduiirende de operatie na vereisch van om-
ftandigheden

,
het is des Heelmeesters zaak ervoor te zor-

gen,- zo ook geduurende dcu tijd dat de afbinding blijft, tot

de afvalling des uitwas.

Zo tegen den 6dcn-of Sftcn dag na dat de operatic ver-

rigt was, het gebeurde, dat het liegt van het werktuig de
lijdcres verhinderde geduurende de afvalling des uitwas, kan
men het zelve zo als ik het reeds al gedaan heb , vaif de
groeve afneemen, en die er in de plaats laatcn om de 1100-

dige afbinding in frand te houden; om zulks nu wel te ver-

rigten zal men den draaifpil eenigzins los draaien om er den
draad af te krijgen, waar na men het begt zagtjes van de
groeve draaid ,

en dan de twee einden van den draad na
zig toe trekt om den uitwas weder zo vast te binden als

van te vooren , men maakt de einden van den draad vast

door middel van een houten pennetje , ’t welk men wol
Vast in de opening der pijp duuwd, of wel f-p een andere
wijze zo ais men ’t gemakkelijkile zal bevinden.j

G a
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der baarmoeder ontdaan, gemeenlijk van het begin

af eenen Heel hebben, welke vrij veel overeenkomst

heeft met den Heel van een kampernoelja
,

gelijk bij

voorbeeld het polijpagtig uitwas, hetwelk op de

aangehaalde zeventiende plaat afgebeeld is. Zulke

,

poUjpen , eènen genoegzaam grooten omtrek bekomen
hebbende, om den moedermond te doorbooren, en

zig tot in de moederfchede uitteHrekken, zijn in alle

opzigten het gemaklijkst tegeneezen , hoe groot dezelven

ook zijn , en wijl zij door de afbinding tot het afvallen

gebragt worden, kan men het overgebleven Huk van

den Heel, niettegenHaande er altijd een meer of min-

der groot Huk van terugblijfc , niet vinden ; maar de

opèning der baarmoeder fluit zig eerst allengs, en

zom wijlen blijft zij lang als openflaan, zonder dat zulks

de ziekte nog doet aanhouden.

2. Eene polijp, die aan den eigenlijken hals der

baarmoeder vast zit, is, wanneer dit deel niet te

zeer gezwollen is , even als de voorgaande foort ge-

neeslijk, fchoon zij den mond der baarmoeder mis-

vormt en als van binnen naar buiten, namelijk daar,

waar de Heel der polijp daar uit komt, omgekeerd is.

Als deze foort zig affeheid van de plaats, daar zij vast-

zat, kan men het kleine Huk van den Heel, hetwelk

teruggebleven is, uitfleekt en als afgebroken is, en

het zij vroeger of laater naar de verfcheidenheid des

omtreks en der vafligheid verettert en afvalt, voelen.

3. Met eene polijp van de derde foorc is het niet

altijd op dezelfde wijze gelegen, want daar dezelve

gemeenlijk' met de zwelling van een meer of minder

groot deel van den baarmoedermond verzeld gaat, kan

men dezelve niet afbinden, zonder meer of min dit

deel te gelijk te vatten , voornaamlijk wanneer het

gezwel zeer groot is en de moederfchede vult. Want,
dewijl als dan dit gezwel tegen het deel, daar het aan
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vastzit, ais aan(loot,kan men het mee eenjiluk der lip

van den mond , daar hetzelve begint , verwisièlen

,

waaruit volgt, dat zulke polijpen zeer zelden eenen

regt afgezonderden Heel hebben, en dat men ze, wan-

neer zij goedaartig zijn en kwaadaartig worden ,
voor

ongeneeslijk moet houden, wijl de hals der baarmoe-

der van hetzelfde ongemak kon aangetast worden.

4. Waarfchijnlijk is het geval altijd geheel anders-,

wanneer eene kankeragtige polijp in de holte der baar-

moeder ontflaat; want dezen hebben altijd eenen meer

of minder langen Heel , en fchoon dezelve nu grooter

,

dan kleiner is, zo is bij e^ter altijd duidelijk, zo dat

men zig altijd kan vleijen, de lijderes te genezen, a^s

men de afbinding maar niet te lang uitHelt.

5. Wanneer eene polijp, welker Heel van binnen

in de baarmoeder vastzit, in deze holte zeer groot

word, drijft zij den bodem van dit ingewand om hoog,

tot dat zij eindelijk zo groot word, dat zij den mond
derzelve opent en in de moederfchede zakt: als dan

neemt de bodem der baarmoeder weêr bijna geheellijk

haaren natuurlijken Hand aan; maar, wanneer de polijp

door de opening der uitwendige teeldeelen reeds door-

gedrongen is, keert de bodem der baarmoeder zig ten

deele naar den mond der baarmoeder om, tot bijna

aan de groote lippen der buitcnlle deelen toe : Wan-
neer het eerstgemelde geval plaats heeft, is het gezwel

in de Hreek onder den navel, de buik is meer of min-

der pijnlijk, en de Jijderes gevoelt eene knijping en

krimping omtrent het weeke van den buik en de heu-

pen. In het tweede geval is de pijn in den buik zo

hevig niet meer , en dezelve is minder gezwollen , en
in het derde geval doet de pijn zig oraflreeks de len-

denen voelen.

6 Wanneer de polijp inwendig a^n de baarmoeder

vastzit, en, gelijk dit zeer dikwijls het
i
geval is, de

G 3
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wanden van dit ingewand met z\g door deszelfs openlng

voert, zodra het lichaam van het gezwel door de uit- .

wendige tceldeelen doorgedrongen is, zo trekt zij ten

minden de moederlchede niet mede door, waar tegen

eene polijp, die met den inoedermond vercenigd is,

het hovende gedeelte der moederfchede tot voor de

groore lippen trekt , dezelve even als een kous ot’

handfchoen omkeercndc.

7 .*Eene polijp, welke uit de inwendige baarmoeder

komt, houd de opening en den hals van dit ingewand
‘

altijd kringrond open , zo dra dezelve flegts groot ge-

noeg is, om een van beide.de deelen van binnen te

vullen; daar in tegendeel de geenen, die uitwendig

van een deel dezes ingewands ontftaan , den hals niet

verwijden, maar altijd de vorming van den mond ver-

anderen en dezelven gemeenlijk eene gedaante geeven,*

welke veel overeenkomst heeft met het mondduk Van

eene klarinet , en dit gebeurt , wanneer het gezwel

nog niet groot genoeg is , om de geheele moederfche-

de te vullen , of wanneer hetzelve reeds eenigen tijd

uit deze fchede uitgegaan is: want in de tegengellelde

omflandigheden kunnen zig ook zeer verfchillende toe-

vallen opdocn, gelijk 'men zulks op de XV. en XVf.
plaat van onze aangehaalde verhandeling kan zien.

8. Alle polijpeil, welken var binnen in de baarmoe-

der met liaaren Heel va<^t zitten, zijn glad en glimmend,
^

fchoon haare oppervlakte ongelijk is en men bemerkt,

dat er alleenlijk zweeren aan komen, wanneer er eene

uitwendige oorzaak bijkomt , uitgezonderd de knoest-

achiige polijpen, welken tot kanker overllaan.' Even
eens is het met de polijpen, welken inwendig of uit-

wendig van den hals der baarmoeder ontllaan
,

ja ook

zelfs met die , welken haaren oorfprong van den bo-’

dsm der baarmoeder neemen, gelijk zulks het geval

is van zuiken, welken men polijpen der baarmoeder
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en moederfchede noemc. Deze aanmerking is van veel

gewigc voor de oefening, want hier door word be-

wezen , dat in alle gevallen de weg toe de afbinding

altijd vrij blijft.

9. De meeste polijpen, die op den bodem der baar-

moeder vast zitten , hebben , wanneer zij eenmaal door

de opening van dit ingewand doorgedrongen zijn,

drie ondcrfcheiden (baten gehad, waarvan elke van

eene bijzondere uitwerking is. In het begin gaan de-

ze polijpen ‘ongehinderd door de uitwendige ceeldee-

len; namelijk zulken , welker Heel dun en tevens lang

is; en welken de vrouwen met weinig moeite zelve

weer inbrengen. Maar , wanneer zij naderhand te

hard en te vast en van eenen te grcocen omtrek ge-

worden zijn, om gemaklijk door de moederfchede re

te komen , dan 'blijven zij daar te rug. In dit' geval

drukken zij zomwijien zeer llerk op den aarsdarm en

veroorzaaken opHoppingen van het water: en ais zij

eindelijk de geheele moederfchede en het bekken vul-

len, drukken zij gemeenlijk de uitwendige teeldeelen

van een, en de buitensemeene omtrek, dien zij dan

in korten tijd hefiaan, houd zomwijien niet alleen her

water op , maar veroorzaakt ook , dat men de Tonde

of den catheter niet in de blaas kan brengen.

10. Men moet het afbinden van eene grooce po-

lijp, als hij plotslijk uit de moederfchede dringt, niet

uitllellen , voornaamlijk in geval de Heel van het gezwel

inwendig uk de baarmoeder ontfpringc, anders heeft men '

van bet hevig nijpen van den wand dezes ingewands,

waar aan de Heel der pohjp vast is
,
gevaarlijke toevallen

te vreezen. Dit toont duidelijk aan , dat men het gezwel

zonder vertoeven noodzaakiijk moet wegneemen , zo-

dra de afbinding gefchied is; doch, cm tegen eene

bloedftorting te voorzien ,. indien cr eene plaats mogt
vinden, is het goed, zig niet enkel rnet dc afbinding
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door middel van den ftrik te vergenoegen , maar men
moet den fteel van het gezwel, voor dat men dien

omvat , kruislings doorbooren, op dat de afbinding niet

• affchiete en te vroeg afvalle
,
wanneer men het gezwel

weggenomen heeft.

1 1 . Eene polijp , die in de holte der baarmoeder

vastzit en in de moederfchede afhangt, beflaac eenen

meer of minder grooten omtrek, is nu meer, dan

minder hard , en hangt aan eenen meer of minder dun-

nen fleel , welke nu meer, dan minder vaet is; doch

in het algemeen hangt de vastigheid des fteels van de

oudheid des ongemaks af, en deszelfs middenlijn (laat

veeleer in evenredigheid met den eerllen Haat van het

gezwel , toen het door de opening der baarmoeder

drong,' dan met den wasdom van hetzelve in de moe-
derfchede. Men Helle bij voorbeeld een polijpagtig

gezwel , dat overal eenen gelijken omtrek heeft ; was

de polijp in het begin week , zo zal ook haar Heel zeer

lang en dun zijn, integendeel zal dezelve groot en kort

zijn , wanneer het gezwel van het begin af hard en vast

is geweest. Dienvolgens zal in het eerHe geval het

uitwas weinig dagen na de afbinding afvallen ; maar in

het tweede geval zal de affeheiding langzaamer gaan.

12 . Daar zijn baarmoederpoliipen, welken men le-

venden zou kunnen noemen. Zulke uiewasfen moeten

in de daad , fchoon zij naar het uicerlijk aanzien goed-

aartig zijn; (want zij zijn gemeenlijk zo wel van alle

krimpende pijnen, als ook van fcherpe of jeukende

uitvloeijingen vrij, alleenlijk hebben er fchier altijd ,

gelijk bij de meeste goetaartige poiijpen, bloedHortin-

gen bij plaats) niet te min voor ongeneeslijk gehou-

den worden , wijl zij gemeenlijk niets anders dan groei-

jingen van zweeren zijn, die van binnen in de baar-

moeder ontHaan. Ik heb er zeer veelen van beide de

ioojien, die ik aanHonds zal befchrijven, gezien. In
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de eene foort zijn de groeijingen vingervormig, meer

of minder dik, en ‘meer of minder lang, zomtijds zijn

zij ook zeer talrijk aanwezend , en van tijd tot tijd val-

len geheele ftukken van dezelven af, waar door de

Itaat der lijderes verbeterd word. De tweede foort

heeft dit bijzondere, dat zij (legts één (luk verbeeld
,

maar egter met dit onderfcheid, dat de geheele klomp
gemeenlijk halfrond is, weshalven de baarmoeder naar

de verfchiilende tijden van her ongemak nu meer dan

minder groot en pijnlijk is, en fchoon de moeder-

fchede daarmede gevuld is, is de baarmoeder egter

niet ledig. Zulke gezwellen hebben geen fteel en be-

flaan veel plaats in de baarmoeder , welke van binnen

misvorm ig zwelt.

13. Het is derhalven een verlooren arbeid , wanneer
men dezelven op de eene of andere wijze meent afte-

fnijden, doordien het gemeenlijk onmogelijk is, de

onmiddellijke oorzaaken van deze fponsagtige gewas*

fen wegteneemen. De ondervinding heeft mij daar-

van overtuigd, en ik heb gezien, dat dezelven, zo

als ik ze affneed, weer te voorfchijn kwamen. In zul-

ke gevallen kan men dus tot de afbinding geen toe-

vlugtneemen, wijl men door dit middel zijn oogmerk
niet altijd kan uitvoeren, en wel te meer, hoe meer
een ongelukkig gevolg van deze operatie dezelve in de

gevallen, welken er door geneezen kunnen worden,

zou kunnen doen in waarde verliezen. Tot deze aan-

merkingen behoort ook, dat behalven de beide tekens,

welken ik van de baarmoeder zwammen, namelijk van

de levende en ongeneeslijke, gegeeven heb, de zwini-

men der baarmoeder in het geheel geen huid hebben,

of ten minflien, dat zo er eene om is, dezelve zo fijn

is, dat men eerder zou gelooven, dat er geen huid

tegenwoordig is; in plaats, dat de waare polijpen al-

tijd eene huid hebben , die men in het geheel niet
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kan loclienen, cn die dikwijls zeer dik is, gelijk men

zulks zien kan uic de befchrij'/ingen der polijpagcige

gezwellen, die ik in mijne verhandeling gegeeven heb.

1 4. De voorgaande aanmerkingen leiden ons natuur-
,

lijk toe de onderzoeking, waarom men in tegendeel ,

.enkel door de afbinding zo fchielijk en zo gemaklijk

polijpen van eene ongemeene groo;te zomtijds kan ge-

neezeh. In dit laatllc geval namelijk is de baarmoeder

niet met zvveeren bezet en is enkel in een punt van

haare zelfllandighcid digt bij de binnenhuid gezwollen.
'

Wanneer dit gezwollen punt allengs eenen grooieren

omtrek beflaat en de binnenhuid der baarmoeder ,
wel-

ke zig des te meer uiezot, hoe meer het ledige van

deze holte de verheffing en het zwellen van dit klem

. gezwel naar buiten begunftigt, zig allengs verheft, zo

volgt hieruit, dat dit gezwel, wanneer het eenmaal

aan zijne eigen zwaarte in de moederfchede overgelaa-

ten, of zelfs buiten de uitvv^ndige teeldeelen gezakt

is zelfs de binnenhuid der baarmoeder naar zig trek-

ken en naar evenredigheid verlangen. Dienvolgens

verwijdert het oorfpronglijk gezwollen plaatslijk punt

van den wand van dit ingewand zig des te meer van

de eigen zelfffandigheid van dit ingewand ,
hoe aanmerk-

lijker het trekken is geweest, en hoe minder de huid_

der baarmoeder in den omtrek van het polijpagtig ge-

zwel, welke het> rondom omringt, opgezet is.

15. De verklaring der oorzaaken toont duidelijk,

dat de fteel der polijpen meestendeels enkel door de

binnenhuid der baarmoeder gevormd word , en dat

deze dikke huid, welke zig door de afbinding en den

ftrik bevind, zig zomwijlen zo plotslijk terugtrekt, dac

men nauwlijks nog een overblijtzel van den Heel kan

vinden. Ja, wat meer is, deze huid word dikwijls

ter plaarze, daar het gezwel vastzit, zeer ligt en m.

weinig dagen weer geheel.
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!6. Men mocc niet geloven, dat, wijl wij gezegd

hebben, dat de polijp van de inwendige, dikke, uit-

gezccte en verlengde huid der baarmoeder bedekt word,

hier uit volgt, dat na het afvallen der polijp van de

afbinding de zelfilandigheid der baarmoeder op de

plaats, daar het gezwel vast zit, ongedekt terugblyft,

namelijk
,

als of deze huid aldaar met een fchoenma-

kers mes doorboord was; want, daar er geen holte

in den Heel is, kan ook geen Huk der zelHtandigheid

onbedekt blijven , en wijl de afbinding den omtrek

dezer huid altijd naar het middenpunt van den Heel

trekt, zo vergroeit dezelve na de aflcheiding van het

gezwel met de zelfilandigheid der baarmoeder van bui-

ten naar binnen toe. Om die reden is eene volkomen
geneezing mogelijk, zonder dat de zelfilandigheid der

baarmoeder eenig ander hoe genaamd verlies lijd, dan

dat van het eerst oorfpronglijk gezwellen punt, welk

de oorzaak van het plaatslijk ongemak vtin dit inge-

wand was.'

17. Dan zijn de Heelen dun en vliezig, dan zijn zi]

dik en vleeschig. Naar maate bij deze een Huk ('pons-

agcige Hof van de polijp overblijfc, welke door de af-

binding zaraengedrukt is, zo gaan zij in langer öf kor-

ter tijd tot verettering over, naar dat namelijk de Heel

meer of minder' dik is, en naar dat er meer.of min-

der van overblijft; daar in tegendeel de anderen ge-

meenlijk zo weinig verettering vertonen, dat men dik-

wijls moeite heeft om te befpeuren, of er iet uitvloeit,

fchoon er natuurlijk eenigen , doch gemeenlijk flegts

zeer korten ,
tijd iet moet uitvloeijen. Ik geloof, dat

men mijne redenen zeer ligt gegrond zal achten, wan-

neer men de moeite wil nemen , om de meeste waar-

neemingen ,
welken ik in mijne verhandeling opgegee-

ven heb, met aandacht te leczen. De zo even opge-

geeven bcfchouwing febijnt de kentekens , volgens



io8 KORTE BESCHOUWING der

welken rnet kennis van de oorzaaken de geneeslijkheid

der baarmoederpolijpen in dcrgeüjke omftandigheden

kan bepalen, duidelijk genoeg aantetoonen, gelijk men
door de regenredenen de ongeneeslijkheid der fponsag-

tige uitwasfen, welken door de baarmoeder voordge*

bragc en onderhouden worden, kan voorzien.

18. Wanneer het liqhaam der polijp wel bewaarden
geheel is, naamlijk, wanneer er nog niet aan. gefnee-

den is en haar fteel door de afbinding wel zamenge-

irokken is ,
zal het gezwel des te meer zwellen , hoe

dikker en vader de deel zal zijn, en zal der lijderes

veel ongemak veroorzaaken ; hetwelk in het tegenge-

ftelde geval, wanneer de deel dun of het lichaam der

polijp met zweeren bezet is, geen plaats zal hebben.

Voor het overige belet men het aanhouden van deze

ongemaklijkheid, welke alleen door eene fpant^ende

pijn van de wonden der moederfchede en der uitwendige

nabuurige deden veroorzaakt word, zeer gemaklijk,

wanneer men de afbinding meer en zo dikwijls aan-

trekt, als de lijderes het uithouden, en zo lang de

deel medegeeven kan. Maar men moet wel acht gee-

ven, dat men dit telkens met behoorlijke omzigtig-

heid doe, en liever den daartoe nodigen tijd befteede ,

dan dat men het te fchielijk tragt te volbrengen, want

op die wijze alleen kan men het kwetzen van den

deel des gezwels vermijden.

19. Wanneer de polijp op zijne oppervlakre met

zweeren bezet is, zwelt zij niet, of flegts zeer weinig ,

na de afbinding van haaren deel; maar gemeenlijk

vloeit er veel lijmphatieke en bloedige dof uit; des

Biettegendaande vermindert de menigte van deze uit-

vloeijing na de tweede en nog meer na de derde za-

menirekking der afbinding, hetwelk voortduurt tot dat

de vaten uit het middenpunt van den deel des gezwels

volkomen zamengetrokken zijn.
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20. Wat de koorts betreft, welke zoinwijlen gedu-

rende de geneezing vroeger of laater komt en korter

of langer duurt, men behoeft geen bekommering daar

over te hebben, te meer, daar het gemeewlijk eenc

eiterkoorts is, welke een goed voorteken is. Men

kan hetzelfde zeggen van de ligte pijn, welke

zomtijds kort na het toetrekken der afbinding, die den

fteel van het gezwel omvat, in den buik der lijderes

ontftaat. Zommigen vrouvvsperfoonen hebben mij

verzekerd , dat zij alsdan in de baarmoeder een

kloppen voelen, hetwelk overeenkomt met dat, welk

men befpeurt ,
wanneer de uitwendige deelen tot ver-

ettering overgaan , en ik heb opgemerkt , dat hoe

vroeger dit toeval zig openbaart, des te eerder viel ook

het gezwel af en genas de lijderes

21. Ten aan zien der geneesmiddelen, welken men van

de afbinding af tot aan haare volkomen affcheidingkaa

gebruiken, behoeft men flegts alle vier, vijfofzes uuren

rijklijke infpuitingen in de moederfchede te maken , om de

lijrapha, welke in dergelijke gevallen de oppervlakte

van het gezwel overdekt, wegterieemen : men geeve

kleine giften van kamfer in, teneinde het opüorpen

der verrotte deeltjes in het bloed en derzelver werkingen

daardoor tegentegaan. Het is ook noodzaaklijk in

dergelijke omftandigheden den kwaaden reuk, welke

alsdan uit het rotgeworden gezwel ontftaat, van de

lijderes te verwijderen. Ten dien einde moet men

haar azijn laaten ruiken, en nu en dan een weinig daarvan

in het vertrek laaten uitdampen. Voor het overige

mag zij niet uit het bed komen , op dat her gezwel

niet afzakke en de afbinding een trekken veroorzaake.

22. Ik moet niet vergeeten, dat zomwijlen weinig

uuren na de afbinding eene zekere menigte bloeds uit

de moederfchede vloeit, en dat deze vloeijing bij veela

vrouwen tot herhaalde reizen weêrkotnt, zo dikwijls-
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men de afbinding op nieuw toetrekc, maar men heefc

hiervan niets te vreezen, wijl dit bloed alleenlijk uit

eenige krampaderen van het gezwel, welken berilen,

voordkorac; die heeft fchier altijd plaats bij de polijpen

van de eerfte föorc, welken geen zweet en op haare

oppervlakte hebben en in zulk geval niet veel meer,

dan gewoonlijk, zwellen. V'^oor het overige verzwakt

deze uiivloeijing van bloed, welke flegts oogcnbliklijk

is, de lijderes in het geheel niet, wijl dit bloed eigen-

lijk niet van de geheele masfa, maar alleen van eene

plaats, daar het ftaac, bijna even zo, gelijk bij de am-

beijen afvloeit.

ag. Aanftonds na de affcheiding van eene polijp,

die aan den bodem der baarmoeder vastzit, het zij de

fteel week of dun , dik of vast zij , befpeurt men , dat

de mond van dit ingewand meer uitgezet is, dan in

den natuurlijken ftaatj ondertuslchen Baat de verwij-

ding altijd met den omtrek van detv fleel in evenredig'

heid. Maar, deze fteei zig aan den eigenlijken ha’s

der baarmoeder bevindende , blijft de mond van dit in-

gewand na de affcheiding van den fteel ook grooter en

vader, dan in het voorige geval ; ondertuslchen trekt

hij zig in het eene geval zo wel als in het andere al-

lengs in zijnen vorigen omtrek terug.

24, Wanneer de deel der polijp uit de holte der

baarmoeder komt , zakt het werktuig na de eerde en

tweede toetrekking der af binding als van zelve dieper

in ;
voornaamlijk bemcxkc men dit in de eerde dagen ;

terwijl in tegendeel in denzelfden tijd bet werktuig hoe

langer hoe meer naar buiten fchiet, wanneer het ge-

zwel zig aan den mond van dit ingewand bevind. De-

^
ze beide werkingen zijn des te aanmerklijker, hoe

grooter onitrek het uitwas heeft, hetwelk met geen

zweeren bezet "is, gn hoe grooter de middenlijn van

deszelfs deel is, De réden van deze verfchiliende wer-
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kiniren is, dat in het eerde geval , wijl het gezwel ge-

mecnlijk peervormig is, de at binding als het ge-

zwel zig begint uittezettcn, voornaamlijii ,
wanneer de

fteel eenige vadigheid heeft, om hoog gefenoven

word. Maar in het tweede geval moefi het opgebla-

zen deel, waar aan het gezwel vast is, de afbinding

naar voren doten, doch zonder dezelve over het ge-

zwel te fchuiven. Deze waarnéming toont ons dui-

delijk de noodzaaklijkheid, zo in het eeneals in het

andere geval, om in het eerst den drik der al binding

flegts matig toetetrekken ; ten einde in het eerde geval

de afbinding, alëer dezelve eene aanraerklijke groeve

in den deel gemaakt heeft , om hoog fchuiven en nog

minder van den deel zo veel, als het wézen kan, -over

laaten zou kunnen ; en in het tweede geval ,
rp einde

^

zij ,
onder het afzakken ,

het hovende gedeelte een

weinig zou kunnen verfchoonen.

Wanneer eene poüjp, welke deels van de,ope-

nin'T der baarmoeder ,
deels van de nabuurige deelen

ontdaat, plaats heeft, blijft gemeenlijk na de aflchd-

dino’ van bet gezwel eene meer of minder aanmerkirjite

uitzakking over van een gedeelte der moederfchede,

welke dit gezwel mee zig voordgetrokken heelt. Zulk

eene uitzakking laat zig met moeite inbrengen, en.^

zomwijlen gaat zij van zelve weêr in, wanneer narae-l

liik de gezwollen deelen zig zetten^ wanneer integen-

deel de~^poliip enkel aan den mond der baarmoeder

v"’‘;t is, zwelt de moeoerrehede in net geheel niet en

z^kt weinig of in het geheel niet nederwaard, maar de'

mond der baarmoeder, welke, als hij zwelt, tegen dei

f^Toote lippen ftoot, trekt zig allengs naar zijne natuur-'

'lijke plaats terug, tot dat hij zijnen eerden oratiek»

weer beflaac.

q 6, Omtrent eveneens is het met de pobjpen, wel-

ken aan den bodem der baarmoeder vast zijn; namelijk

de bodem vau die ingewand ,
«welke door de zwaarte
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van het gezwel dwars door den nioedermond getrokken

is, neemt ook zijne natuurlijke plaats weêr in: het

eenige ondeifcheid, dat hier plaats heeft, is, dat in

het laatfte geval de polijp enkel en alleen het ongemak
is, welk de onvolkomen omkéring der baarmoeder,

die oogenbliklijk , als het gezwel weggenomen is,

weêr ingebragt kan worden, veroorzaakt, Wij kun-

nen dit even zo wel van de polijpen zeggen, welken

enkel van de inwendige huid der moedeilchede ont-

Ilaan , voornaamlijk , wanneer zij zeer groot zijn. In

dit laatfte geval kan het lidteken van den Heel den

mond der baarmoeder verfchuiven , door denzelven op

zijde te trekken.

ap. Men moet wel acht geeven, het knoestgezwel

van den moederraond niet te verwiJelen met de po-

lijp, welke deels van de baarmoeder, deels van de

moederfchede ontllaat. Want men zou eenen grooten

misflag kunnen begaan, voornaamlijk, wanneer men
eene afbinding van zulk een gezwollen deel wilde on-

derncemen. Wij hebben al de kentekens , welken

de waare baarmoederpolijpen aanduiden , opgegeeven.

De kentekens van het knoestgezwel zijn wezenlijk hier

van onderfcheiden en wel daar in, dat de geheele

moedermond een gezwel vormt, gemeenlijk omge-
keerde lippen heeft, welken verheven ea menigvuldig

gebogen en zomtijds als bloemkool gevormd zijn , in

het midden heeft dit gezwel eene opening, welke de

op die wijze misvormde opening der baarmoeder is , en

waar uit eene zeer Hinkende etteragtige vogtigheid

loopt. Dergelijke knoestagtige gezwellen, die zom-
wijlen zo hard als hoorn zijn, zijn zelden zonder pijn

en gemeenlijk kankeragtlg , en uii dien hoofde door-

gaans met fcherpe pijn verzeld. Aan deze kentekens

moet men de kanker van den raoedermond kennen, bij

welke flegts eene fchijnbaare genezing plaats heeft, ea

de noodzaaklijkheid eener afbinding geheel vervalt.

2 S. Ten
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ciS. Ten aanzien van de waare polijpen der baar-

moeder en der moederfchede moet ik twee wezenlijke

aanmerkingen iiiaaken met opzigt tot gebruik van

het inllrumenr;de,eerlte is, dat men het iniirument ten

eeriten, zo ver als mogclfjk is, van de tegengellelde

zijde der plaats, daar de polijp vast zit, inbrenge; cn

de tweede, dat men den lirik der afbinding niet ge-

heel aantrekke
,
gelijk wij dit bij gelegenheid der po-

lijpen, die van eenen grooten omtrek en zeer vast

zijn, aanbevolen hebben, en wel ten einde zo veel

mogelijk de verlengde zelfstandigheid van den moe-

dermond te verfchoonen. De polijp zal dan zekerlijk

laater afvallen
, doch dit ongemak komt in geen gevtil

in vergelijking bij de anderen en is voorbij, zodra het

gezwel afgevallen is. In dit geval moet men hei in-

Arument tegen de dije aanleggen , daar de Aeel van

het gezwel aan den moedermond vast is, om dus alle

omlfandigheden in acht te neemen, waar (op men in

dit geval moet letten, omdenmond van dit ingewand te

vieren. Deze neemt gemeenlijk de gedaante van

het mondftuk van een klaroen aan, gelijk men
zulks zien kan op de eerfte plaat , der zevende

afbeelding van,de derde uitgaaf onzer verhandeling over

de polijpen, alwaar ik getoond heb, dat de kortte

hellende vlakte op de zijde van den mond dezes ingc-

wands en dat bij gevolg de langte tegen over deze

ftaat, daar de trik der afbinding eenige lijnen le

kort moet fchieren. Ondertusfehen hindert dit aan de

volkomenheid der operatie in het geheel niet, liever

zal ik beweeren , dat deze wijze de bekwaamte is van

allen, welken men in dit geval kan aanwenden, zon-

der eenige andere daarvan uittefluicen; want ik ben

door eigen ondervinding daarvan overtuigd geworden.

29. liij onze vorige wijze deeden zig bij de operatie

der zeer grootc en zeer kleine polijpen dikwijls zwa-

II. DEEL. H
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righeden op; bij die, welken zeer groot en vast wa-

ren
, beletten de regte pijpjes gedeeldijk het inbren-

gen
, en als zij klein en Homp waren , moest men

Z!g van zekere andere hulpmiddelen bedienen , als bij

voorbeeld van tangen. Daarenboven moest men
beJiigt zijn, zijn oogmerk te misfen , en derhalven

in /iilke gevallen meer handgreepen doen, hetwelk de

operatie moeilijker maakte, daar integendeel enkel

door de buiging der beide pijpjes bij de kleine polijpen

en door de kiuisfing van den draad bij de grooten

alle deze zwarigheden weggenomen zijrr. Deze laatfte

wijze verdient derhalven de voorkeur boven onze

laatHe op ééne na, waarvan zulken best overreed zullen

worden , welken , de eerde beproefd hebbende , nu de

operatie ook volgens de tweede zullen beproeven te

verrigten.

30. Eindelijk ontmoette men bij de vnorige wijze

ook toevallige veffeheidenheden ten aanzien der toe-

draaijing van den zilveren draad, en wel aan het einde

van het inilrument zo wel , als ook aan de

hoofden, welken den Hrik der afbinding vokooijen.

Deze beide Hukken van den zilveren draad, welken

zig tegenzijdig fpiraalvormig omvangen, het zij na,

dat deze beide zilveren draaden de een over den

anderen gedraaid was, bogen zomwijlen om, als men
ze nog meer omdraaide. Volgens onze laatHe wijze

egrer vertoont zig dit ongemak in het geheel niet, en

het kan ook geen plaats hebben , dewijl de afbinding

altijd en in alle gevallen op dezelfde wijze gefchied

,

zonder eenige toevallige verandering, hoe genaamd, en

hier in heeft deze wijze insgelijks veele voordeelen

boven al de anderen (a;}.

Cx) [Wij hebben in het geheele beloop dezer uitmun-
tende verhandeling van den heer levret, op flegts weini-
ge plaatzen nodig geoordcelt , eenige ophelderende aanteke-
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TWEEDE AFDEELING.
V

Nieu jue manier om de poUjpcn der keel

aftebinden (^y).

i^eze manier is eigenlijk verder niets, dan. eene

aanwending van die
,
welke wij even hier voor befchreeven

ningen, voor min geoefTende Lezers, te moeten maaken. —
De duidelijkheid zyner Iccrflcllingen

,
gepaard met een alle-

zins doorwrocht en fchrander oordeel van dezen fchrijver,

maakten zulks onnodig.

Alleen zullen wij , alvorens wij geheel van de ongemak-
ken der baarmoeder afllappen, den jongen Heelmeellcr nqg
doen opmerken; dat, wanneer, na het binden eener polijp

of vleeschagtig uitwas der baarmoeder of dcrzelvcr fchede,
hetzelve onder het bindzel begint te zwellen, rood en pijn-

lijk te worden, dit toeval
, volgens het voorfchrift der mees-

te Heelkundigen, met geene pijn- en ontitekingv/crende

middelen , moet behandeW worden ;
maar llegts door een

vaster toehaling van den omgelegden band, of Wel door een

nieuw en vaster aangelegd bindzel, moet worden tegenge-

gaan ,• 'nadien dit verfchijnlel zijn oorfprong, alleen van een

te los aangelegd bindzel ontleent.

Wij oordeelden deze aanmerking te meer nodig, uit hoof-

de wij rog onlangs een geval van dien aart hebben bijge-

woond , waar in de Heelmeester, (na de binding) door de
zwelling en pijn van het vleeschig uitwas, zodanig in ver-

legenheid geraakte, dat hij gereed 'ftond het bindzel geheel

los te maaken en weg te neemen
;
dan, na dat ik hem dé.

reden dezer toevallen onder het oog bragt, bewilligde hij

in een vaster toehaling van het bindzel ;
van dien tijd af

weeken de toevallen
;
de uitwas viel na 'eenige dagen af

en de hjdcres nerflelde.]

Cy) [De keel. en 7ieiis. polijp is een en hetzelfde gebrek
;

alleen in naam verlchillend, wegens de plaats daar 'dèszelfs

uitgroeijende klomp vleesch zig bevind: meestal omfprut-

tenzijuithetbovenftegedeeltevan dennens, cnontlcenen hun
beftaan uit het neus- of fnot-vlies, dat deze declcn alge-

meen bekleed. Op alle plaatzen, waar dit vHcs zig

uiifirekt, kunnen polijpen voortkomen; van daar dan ook,
dat men foniwijlen deze gebreken, in het hol der boven-

H 2

f
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hebben; maar^ daar de zamenflelling, vorming, het

gebruik en de ligging zo wel der inwendige als der

uicwendige deelen van dén mond zeer verfchillen van

die,vvt‘lken de ceeldeelen der vrouwen vormen,vereifchen

deze verfcheidenheden nier alleen in de handgreepen

bij de operatie, maar ook in den overigen toellel, zelfs in

de wijze om den lijder gednurende den loop der behan-

deling te bezorgen, veranderingen; zo dac, fchoon in

den grond door de zamencrekking van den fteel der

baarmoederpolijpen en der polijpen van de keel op de-

zelfde wijze dergelijke loorten van gezwellen wegge-

nomen kunnen worden, men egter op geenerlei wijze

daartoe kan geraken , zonder dac men niet in

derzelver behandeling aanmerklijke verfcheidenheden

van her begin tot aan her einde aanwende. Deze
verfcheidenheden hangen wezenlijk af van de verfchil-

lende plaats, daar deze gezwellen gevonden worden en

ontdaan zijn: wij zullen dezelven uit dien hoofde

altijd in vergelijking en in tegenllelhng brengen
,

ten

einde daaruit bijzondere aanwijzingen ter gereezing te

trekken, welken ons in de behandeling altijd zullen

leiden.

1 . De baarmoederpolijpen endieVan de keel, welken

men voor goedaartig houd
, wanneer men op dezelver

gefleldheid en oorzaaken acht geeft , moeten door de

afbinding volkomen kunnen genezen worden ; egter

vooronderfteilen wij, dat deze foorten van gezwellen

kaak, (antrum Hi^mori') cn In de voorhoofds boezems Qfimis

frcn dis') dewolken door het voornoemde vlies ook bekleed

worden ,
heeft, waargenomen,

De keel polijpen zijn in hunne gevolgen nogthans, van die

van den neus, zeer verfchillende ; door de mindere tegenftand

van hunne zitplaats groeijen zij gevvoonlijk grooter uit;

drukken niet zelden de luehtpijp
; belemmeren de adem-

Ivjalmg en flikking; en hebben mecrmaalen eenc doodclijke

rukking- ten gevolge gehad.]
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aan die omilandigheden onderhevig zijn , welken
wij op de tweede bladzijde van de derde uitgaal' van

ons werk belchreeven hebben. Maar, wijl in de

keel geen natuurlijke deelcn zijn , die het gezwel daar

het vast zit i zouden kunnen zamentrekken, gelijk zulks de

bals en de opening der baarmoeder doet, volgt hieruit

deels, dat zulk een gezwel van de keel aan geen

onverwagte bloeddorting onderworpen is, gelijk een

baarmoedergezwel , deels is de Eeel der baarnioeder-

polijpen, wanneer beiden van even grooten zijn
,

ge-

meenlijk tevens langer en niet zo fterk , als die

der poliipen van de keel; zo dat rabn tot afzondering van

dezen meer tijd nodig heeft
,

als tot ai binding en

losmaaking van de eerlïen.

2. Wanneer eene baarmoederpolijp de geheelc

moederfchede vult, verhindert dezelve den doorcogc

der pis, gehjk ook de afzondering dor onreinigheid.

Wanneer een polijp in de keel den inwendigen en

agtermond vult , belet zij zo wel de ademhaaling, doordien

zij de neusgroevenagcerwaard (fopt, als ook meer ofmin

de ftrotlap op het llrottenhoofd drukt , en doordien

zij meer of min in het begin van de flokdarm zakt,

word het flikken even gélijk het ademhalen daar door

bezwaarlijk gemaakt. Daarenboven is het gemaklij-

ker , iemand het wateren en den ftoelgang té

bevorderen, dan het flikken en ademhaalen,als het tot

op eenen bepaalden trap belet is, te verligten ; uit dien

hoofde heeft men de beledigde werkingen in dit geval

veel meer te vreezen, dan in de anderen.

3. Eene menigvuldige ondervinding heeft mij ge-

leerd, dat de huid, welke de baarmoederpolijpeti

omkleed, gemeenlijk voor geen pijn vatbaar is,lchüon

zij een vervolg is van die, welke de baarmoeder van

binnen bekleed; gelijk dezelfde ondervinding mij ook

overtuigd heelt, dat ue huid van den mond dikwijls ten
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hoogden gevoelig is , voornaamlijk ter plaatze , nabij den

'deel van het gezwel. Deze bekleed in eenen

onafgebroken zamenhang de ganfche inwendige vlakte

van den agtermond ; zo wel de holten des gezigts, als de

grondvlakte van de hersfenpan, de holten der oogen, de

oogholten en komt eindelijk met het beenvlies van de

hersfenpan te zaamen ; zo dat, daar in de baarmoeder eene

huid is naar eehe fpinnewebbe gelijkende, welke

het fponsagtig ccllewcefzel bekleed, de huid in den

mond en aan de nabuurige deelen daartegen eene

duidelijke vereeniging met het beenvlies Ichijnt te

hebben ; om welke reden dezelve ook des te meer van

pijn aangedaan word, hoe onhiiigzaamcr de beecige

deelen zijn
,
welke 'zij aan alle zijden omgeefc.

4, Hoe meer eene baarmoederpolijp in de moeder-

fchede toeneemt, des re meer dringen haar gewiït en

de tegenrtand der beenige deelen van het kleine

bekken haar door de buitenfte teeldeelen uit ,
zo daar

haar Heel te voorfchijn komt, waar door de at bindingen

het wegneemen van dezelve zonder uiiÜel bevorderd

word. Hoe meer omtrek integendeel eene keelpolijp

krijgt, des te meer brengt zij den lijder in gevaar van

te Hikken , en des te meer neemt ook haar Heel toe, en

zij zelve klimt als omhoog
,
ja men heeft er zelfs gezien,die

de grondvlakte van de hersfenpan deeden berHen en

tot in de hersfenen drongen, 'gelijk men in mijne

verhandeling over polijpen vind. Het is om die reden

ook veel moeilijker ter plaatze^ daar de polijp vast is,eenen

draad aantebrengen , dien te deeg Herk toetetrekken en

den lijder er ras van te bevrijden.

5. Wanneer men ‘ in het eene geval zo wel , als in

het andeie tot agn de afbinding van het polijpagtig ge-

zwel gekomen is, neemt de omtrek van de polijp toe,

voornaamlijk , waanneer zij niet gekwetst is gev;orden
,
en

word fteg'ds grooser? tot dat de pitvioeijing des

I
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bloeds )
dai; zvi hier fteeds ophoopt

,
geheel afgebroken

,

word. Geduurendc dezen tijd zijn de uitzakkingen , die

van de drukking des polijpagtigen lichaams on (han

kunnen in de deelen, die aan de niocdcrichede

grenzen, van geen groot aanbelang. Maar zo is het

nier, wanneer het polijpagtig gezwel de agterrte holte

des monds bekleed ,
want dit kan niet grooter worden

,

zonder niet tevens den lijder in gevaar te dellen van

te dikken, indien men niet zo dra mogelijk het gezwel

liikliik fcherlt, om het fpoedig te ontledigen, lliennr.

voHc, dat men door de afbinding, in het eenle

geval het bloed ,
hetwelk door eene te derke

vloeijing het leven van den lijder in gevaar zou' bren-

gen, móet delpen, en dat men in het tweede

geval zodra mogelijk .eene bloedvloeijing moet te

weeg brengen, ten einde grooter ongemakken te

vermijden.
, , , 1

6. Na het afilerven van een gezwel der baarmoeder

belenen de infpuitingen de opdorping en verminderen

den kwaaden reuk der rottende vogten ;
daartegen kan

in eene keelpolijp de lijder zig niet dan met groote

moeite van het gorgelwater bedienen, en men kan

ónmogelijk beletten, dat niet eenige roragtige dof m

de mïag komt. En dit doort altijd meer of mm de

werkingen der dierlijke huishouding, waaruit ook dik-

wiils eene rotte zweetkoorts ontdaatj welke methaare

oorzaak, namelijk het afvallen vtan de polijp, gemeen-

lijk wel weer verdwijnt, doch egter altijd, en

met grond, als bedenklijk moet gehouden worden.

7. Zodra de afbinding van den dfeei.der baarmoe-

derpolijp volkomen gefchied is ,
dat is ,

zodra dezelve

geheel zamengetrokken is, begint de lijderes zig in

veele opzigten beter te bevinden, eii de geneezing

vordert hoe langer hoe beter , tot dat de polijp afvalt en

weggenomen word ,
waarop zelden eene veretcering

li 4
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ontflaat, of ten minden is dezelve van zo weinig be-

lang, dat men ze nauwlijks. befpcurr. Daartegen

is de afbinding der keelpolijp nauwlijksgefchiedjof de

toevallen vermeerderen, en doen dit bij aanhouden-

heid, tot dat het gezwel geheel afgevallen is. Hierop

volgt eene meer of minder Iterke verettering ,
welke

langer of korter duurt, naar de grootte van het ge-

zwel , welk men weggenomen *

heeft. Men zie

hierover No. 4 , van deze afJeeling

8 . Het is een allerzeldzaamst geval , dat eene waare

baarmoederpolijp op eenige wijze hoe genaamd weer

op nieuw zou aangroeijen , vooral ,
wanneer zij van

eene goedaartige oorzaak ontdaan is, maar het is niet

volkomen zo gelegen met de keelpolijpen , welken

of van haaren deel of op eene andere wijze weer aan-

groeijen, wijl zij eerder onderhevig zijn kankeragtigre

worden, dan de anderen. Ik oordeel volgens gemaakte

vergelijking, wijl ik nog geen eene waare baarmoe-

derpolijp gezien heb, welke kankeragtig was gev/or-

den, noch ook, dat een deel van dezelve een

nieuw gezwel voordgebragt had, en ik kan in de

daad zeggen, dat ik veele zulke ongemakken heb ge-

zien; daartegen heeft onder het klein getal van

keclpolijpen, welken ik 'gelegenheid gehad heb op
menigerlei wijzen waarteneemen bij de meedeh het te-

gcngcdelde geval plaats gehad (x).

(z) [De redenen, waarom dat een keel- of neus-polijpy

op nieuw, na de wegneeming, zo dikwerf weder aangroeit,

moet, onzes bedunkens, alleen in derzelver oorzaaken ge-

zogt worden. Zij toch ontfpruiten niet zelden uit een
beenbederf vdiV\ den neus; uit cenepokkige ,fcheïirbmkige o[ krop,

zeerige ongefteldheid der vogten ; welke ongedeldheden

,

van wat aart zij ook zijn mogen, zo zij voor de operatie,

niet alvorens zijn opgefpoord en verbeterd, niet zullen na-

laaren, na de operatie, uit hoofde haare oorzaak blijfc voort-

AverKen, dezelfde gebreken op nieuw en veelal heviger te

vfiüorzaaken.
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9. Ten aanzien der gefchiktde middelen, om de

afbinding aver den Heel der polijpagcige gezwellen van

de keel of den agtermond te brengen, moeten onze

beide regte pijpi<^s , met vfelken men in veele gevallen

den zilveren draad over de baarmoederpolijpen kan

brengen, aan derzelver bovendeden gekromd zijn, ten

einde des te gevoeglijker aan de keelpolijpen aangelegd te

kunnen worden; want, gebogen zijnde, kan de

zilveren draad niet meer zo omdraaijen, zo als hij wil,

wijl de bogt van derzelver verheeven zijde dien

noodwendiglijk om hoog draait, bij het omdraaijen

den llrik der afbinding belet ie onregten tijde

nedertefchieien , ren minllen heb ik zulks ondervon-

den , wanneer ik mij van dezelven bediende. Dit on-

gemak, hetwelk zonder cegenfpraak zeer groot is,

verpli.ntte mij , eene andere manier te bedenken

,

door welke men de afbinding door de neusgaten

brengt; deze manier heb ik zederc langen tijd altijd op

het einde mijner voorlezingen over de Vroedkunde

voorgefteld; doch de behandeling van deze manier

was zeer verward , en ik verblijde mij derhalven, dat ik een

gelukkig gebruik van mijne beide gekruille pijpjes, zo

als ik ze bij de polÜpen der baarmoeder en der moedcr-

fchede gebruik, bij de keelpolijpen heb kunnen maaken.

Het is derhalven in de behandeling dezer gebreken , de
pligt van den Heelmeester

,
de oorzaaken van het gebrek,

alvorens hij iets onderneemt, op te fpooren en zo veel mo-
gclijk tegen re gaan. Hij kent dezelven aan de voor-

afgaande en aanvvezende tekenen en toevallen; ieder der zo
even genoemde ziektens eigen.

Er zijn ook polijpen , bij devvelken het raadzaamst is,

geene operatie te onderncemen , en zijn meerendecls voor
eene uitroeijendc genezing ongefchikt: van dien aart zijn die
polijpen, welke hard, oiigelijken kankeragtig zijn-,

als ook die, welke cenen breden grond hebben. Het vei-

ligst is , deze met verzagtende
, drogende cn verkoelende

middelen tc behandelen en tc onderhouden.]
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10. Men moet toeftemmen ,
dat, fchoon'het eens-

deels ons gemaklijk vak, door middel der nieuwe

verbetering van onze manier de afbinding over den

fteel der keelpolijpen te brengen , men egter aan den

anderen kant het inkrument niet voor altijd op ééne

plaats laaten, gelijk bij de baarmoederpolijpcn , en

wel om redenen, die al te duidelijk in het oog vallen,dan

dat ik dezelven hier breedvoerig zou behoeven te

ontleden, ook is het niet mogelijk en wel om dezelfde

redenen , dat men zig van den blooten garen

draad zou kunnen bedienen, wijl men dezen op gee-

berlei wijze en dus ook niet zo dikwijls, als nodig is,

wanneer men zig van deze wijze van afbinding wil be-

dienen , kan toetrekken. . Men moet derhalven m

dit geval eer.en zilveren draad gebruiken, ren einde

men den krik der afbinding des te bekwaamer om den

keel van het gezwel kunne aanleggen , en deze

keel door het herhaald toedraaijen , zo dikwijls als de

omkandigheden het vereifchen, volkomen zamenge-

trokken worde, zo dat men, fchoon onze pijpjes zijd-

waard, ter plaatze, daar zij vercenigd zijn, tot aan

derzelver midden, maar niet aan derzelver boveneinden

gebogen zijn, het toedraaijen gemakJijker, zonderden

afbindingskrik tc verfchuiven ,
kan volvoeren , dan

wanneer deze pijpjes regt waren ; zo is het des mette-

genkaande eene zeker uitgemaakte zaak, dat het onge-

mak dat de zilveren draad, als men dien alleen

.aanlègt, gelijk wij dit bij de baarmoederpolijpcn

gedaan heWn, ligtlijk breekt, dan evenwel met weg-

genomen is.lomen i>.
, ,

1

1

Om dit gebrek te vermijden, voeg ik tevens bij den

zilveren diaad eenen kerk gewaschten garen draad van

dezelfde lengteen vereenig dezen met eenen gewaschten

bennipdraad, dien ik er zeer digt rondom winde.

Doch deze draad moet dun, zijn ,
op dat de
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afbindingsdraad niet te dik worde, en bi] elke

omwinding moet een knoop gelegd worden, ten

einde, wanneer de draad breekt, het mag zijn, waar

het wil , de afaren draad zig niet van den zilveren

ailchcidcn kan ; en ten einde alles tot bij het afvallen

wan de polijp in goeden Haat zij, haal ik op nieuw den

geheelen draad door gefmolten wasch ,
en vervolgens

door eenen droogcn en warmen linnen lap, waar op ik dien

met ongel l'meer, op dat hij des te gemaklijker door de

pijpjes gaa. Eindelijk moet men zorg draagen, de

beide einden van den zilveren draad wél te ronden,

voor dat men ze in de pijpjes brengt. Door middel van

deze nieuwe foort van draad, welke ten deele

I veerkiagtig, ten deele buigzaam is, maakt het metaalen

\ gedeelte het brengen van den (b ik over het gezwel tot aan

den Heel gemaklijker, en de garen draad bevordert

zeer het omdraaijen zo dikwijls als het nodig is, zon-

der dat men behoeft te vreezen, dat de afbinding open

I zal gaan.

1 1 . Wanneer men nu den draad ten minden

I

anderhalf voet dus bereid heeft, haalt men hem door de
I beide pijpjes en laat de beide hoofden van boven

naar onder even lang doorgaan en bepaalt hierop de

grootte van den ftrik der afbinding over de dwarsmid-

denÜjn van het lichaam des gezwels : maakt dan

het inllrument vast , laat de beide hoofden van den
draad van buiten aan derzelver onderlle einden

vrij hangen en na dat men meer of minder de handvat

der afbinding teruggedagen heeft, zo als het geval

het kan vereifchen, en dienvolgens dezelve eenen

Hompen hoek laat maken , welke aan het boveneind

der beide pijpjes meer ofminder open kan zijn , houd men
het inHrumenc Hceds vast, zo dat men ten eerHen

tot deszelfs gebruik gereed is.

1 3.Maar oni de operatie gemaküjkcr te maaken,bedien
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ik mij, dewijl het dan nodig is, te beletten, dat de

mond des lijders geduiirende de operatie niet gefioten

zij, zedert cenigen tijd van een zeer eenvoudig middel.

Dit middel beftaat uit drie (lukken
,
waarvan er twee

van ebbenhout en een van daal is. Een van de twee

eerden is het wezenlijke duk, het andere is degts toe-

vallig. Het wezenlijke duk is wigvormig, zeventien

of agttien lijnen lang, en op de eene zijde tien

of elf en op de andere agt of negen lijnen breed, het

hovende gedeelte is in het gemeen zes of zeven lijnen

breed; zo dat deze foorc van wig, welke, naar de

lengte, vier oppervlakten heeft, er twee heeft, die

een vierden breeder zijn dan de zijdevlakten , en

het geheele duk is in de dwarde gedreepc. Het tweede

ftuk hoLits is eigenlijk een greep, die agt zijden

heeft, vier grooten en vier -kleinen, twee en een

halven duim lang is, cn waarvan de grootde dikte

negen of tien lijnen in den omtrek is. De daalen

deel , welke ten deele naar de lengte deze beide

dukken doorkruist , is zes en een halven duim lang ; en

voor het overige heeft dezelve de gedaante van eene

handvat van een^ braadfpit, voornaamlijk afzonderlijk

bcfchouwd. Zijn cijlindervormig lichaam bedraagt in

de middenlijn twee lijnen en is negen lijnen lang: maar

het gedeelte, dat uit de wig komt, bedraagt flegts

vier lijnen , doch dat gedeelte , welk tot de

greep behoort, twee duim van den deel: de beide

einden van deze handvat zijn vierkant, dit zijn twee

hoeken, welken, na dat men ze in de beide

voorgemelde dukken hout gedoken heeft, aan derzel-

ver einden omgebogen zijn. Elke dezer hoeken

is daar zij tusfeben de beide dukken hout ingaan, ver-

heven geü^gen. (zie de IVpl. 8 afbeeld.) Alsikmijvan

dit middel bedien, voorzie ik de wig met grove, derke

en wélgewa';chte draaden, welken ik genoeg :aam vast
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aanleg , zo wel om er ecne behoorlijke dikte aan te

geeven» naar dat het geval en de omllandigheid het

vereilchen, als ook om het beledigen der tanden te

verhoeden, eneindelijk ook opdathetinllruinentopde

behoorlijke plaats zou kunnen vast gehouden worden.

Het laadte inftrument is eene foort van mondlepel van

de gevvoone grootte, doch die wat fterk is en van

zilver moet wezen. Dit is de nodige gereedfehap ; en

nu zullen wij de behandeling in de operatie zelve

befchouwen.

14. Men plaatst den lijder in eenen bekwaamen
leuningftoel , welks zitting eerder h9oger dan laager

moet zijn , op
^

dat de heelmeefter in de operatie

niet gehinderd worde. Ook. moet de leuning van den

ftoel hoog genoeg zijn , op dat het hoofd van den
lijder er op kunne ruilen; maar zij moet ook niet al te

hoog zijn, en wel om reden, die wij ilraks zullen

bij brengen. Verder moet de iloel fchuin tegen

het daglicht geplaatst worden; teneinde de heelmees-

ter zig zelven niet in het licht ilaa; dit is ook de

reden ,
waarom men het daglicht voor het kundige

licht moet verkiezen. Twee helpers zijn bij deze

operatie genoeg. Een van dezelven moet agier den

doel daan van den lijder en met beide handen

het hoofd van denzelven vast houden ; ook moet hij zijne

vingers kruisfen en de binnenhand op beide zijden

maatig , doch egter zo veel nodig is , tegen

het voorhoofd des lijders drukken; en dit is nu da
reden

,
waarom de leuning van den doel een

weinig hoog , doch niet al te hoog moet zijn. De
tweede helper moet op de regte of op de linke zijde

van den doel daan, naar dat de heelmeeder de
afbinding met de regte of met de linke hand wil ver-

rigten, en deze helper moet wel acht geven, van den

heelmeeder
,

die de operatie doet, niet in den weg te



jö5 KORTE BESCtlOUWING der

(laan. Deze helper moet ook aanneemen , den
mond des lijders gedurende de operatie te deeg wijd

opentehoudcn door middel van eene' wig
, ^die

met eenen fteel voorzien is, waarvan wij hier voor

gefproken hebben; deze wig zet hij ten eerften

tusfehen de groote baktanden, en houd dezelve bij de
handvat te deeg vast, zo dat zij kan verfchuiven, en

op die wijze dient dezelve tot eene niondfpalk. Al de

ftukken van den toellel tot de operatie behoorende in

gereedheid en bij de hand zijnde, gaat men tot de

operatie zelve over*

15. De heelmeeder flaat voor den lijder, en

zodra hij verzekert! is,dat het lichaam der polijp rondom te

deeg vrij is, neemt hij met de linke hand den zilveren

lepel , zet dien op de tong des lijders, en

houd dit werktuig met de holte des lepels vast, dat

het zig niet kan beweegen
;
doch met de andere

hand houd hij het inftrumenr als of het eene tang

jnet ringen was, en het binnenfte der hand daaronder

of daar boven houdende, naar dat hem dit hét ge-

maklijkst valt , brengt hij aanilonds bijna waterpas

de handvat der afbinding tot onder of boven het

middenfehot van het gehemelte , en laat door eene

beweeging van het gewigt der hand , het welk hij

om hoog houd, den afbindingsflrik zakken, en ver-

_
der naar den grond van den agtermond voordgaande

,

brengt hij de handvat der afbinding boven het on-

derfte gedeelte des lichaams van de polijp, om de-

zelve met den (Irik te omvatten , hetwelk hij door de

grooter of kleiner opening van het inrtrument bevor-

dert. Hier op buigt hij het gewrigt der hand, zo

veel immer niogelijk , nederwaard , ligt de vingers en

tevens de olijvenvormige einden van het inftrument

op, ten einde den llrik , zo hoog als mogelijk is,

tegen de plaats, daar de polijp vast is, aanrebrengen

:

/
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deze plaacs is meer aan het middenfchot van den

neus, dan aan de aangrenzende deelen. Als nu de

heelmeeiler zo ver gekomen is, neemt hij den

lepel uit den mond, en legt dien weg, trekt de beide

hoofden van den draad even llerk naar zig, maakt het

inllrumenc volkomen vasr^ en ziet wél toe, dat hij

niet misfchien de lel mede in de afbinding vat. Nu
maakt hij de beide hoofden, elk op zijne zijde, vast,

draait ze verfcheiden maaien tusfchen den ring en

het tegenoverllaande pijpje om, en dit is genoeg, oin ze

volkomen vast te houden. Hierop heeft hij verders niets

te doen, dan de beide Hukken der afbinding, welken

den llrik van het boveneinde der beide pijpjes eindi-

gen, omtedraaijen en dit gaat gemaklijker of moeilij-

ker, naar dat de Heel van het gezwel meer of minder

vast is. Als hij nu den draad voor dit oogenblik ge-

noeg omgedraaid heeft, behoeft bij fleges de hoofden

van den draad daar, waar men elk in het bijzonder za-

mcngedraaid had, lostewikkelen , weer regc te raaa*

ken ,
uit de pijpjes te trekken en geheel uit den bin-

nenmond re neemen zo wel als de inQndlpalk.

16 . Wij moeten nog aanmerken, dat de lijder,

wanneer de draad over het middenfchot van het gehe-

melte gebragt word , dikwijls walging bekomt, alsof

hij wilde overgeeven, doch de heelmeester moet' zig

daar niet aan ftooren, noch de operatie om die reden,

ophouden , maar liever deze oogenblikken zig te nut-

te maaken , om den draad zo hoog te brengen als mo-
gelijk is, want alsdan zijn de deelen op het fterkst uit-

gezet. Het middenfchot van het gehemelte ligt zig

dan zo ver op en verwijdert zig zodanig, dat het ag-

terfte gedeelte van den 'inond en de eigenlijk zoge-

noemde mond ééne holte fchijnen uitremaaken. Deze
zo zeer gewenschte oogenblikken moet men zig fpoe-

dig, eg^er zonder iets le onvoorzigtig re waagen, te
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nutte maaken. Voor het overige moet men niet ver-

geeten , de helpers daarop verdagt te doen zijn , op dat in

dit oogenblik niets verfchuive ,
ook moet men

behoorlijk zorg draagen, dat de lijder zijne handen

niet tot zijnen wil hebbe, anders zouhijzeerligtlijk de

uitvoering kunnen beletten van het geen, daar deze

oogenblikken allergunftigst toe zijn.

17. Zodra de operatie volbragt is, vat men de

beide hoofden van den draad te zamen ,
voegt ze

beiden in de lengte bij elkander, brengt ze te zamen

door eene open ruimte der tanden, wanneer cr drie,

zijn of elk bijzonder, wanneer deze ruimten niet groot

genoeg zijn , of legt de draaden in de natuurlijke

tusfehenruimten tusfehen twee tanden of over de

kroonen der kleine baktanden van het boven kaake-

been, buigt ze dan in eenen van beide de liphoeken

naar buiten , maakt ze te zamen vast aan de wang op de

zijde , die hij gekoozen heeft , en maakt eindelijk de

einden der draaden va'^t aan eene muts, welke

op het hoofd van den lijder vast moet zitten , ten

einde de afbinding niet verfchoven kan worden.

i8« Als de operatie nu geheel geëindigd is, kan

men den lijder in den leuningftoel laaten zitten ,
ook

mag hij een weinig door het vertrek wandelen ; doch

hij mag zig met niets bezig houden , dat den

geest infpant, of het bloed in fneller beweeging

brengt. Des nagts moet de lijder zig op eene

geheel bijzondere wijze leggen , ten einde de roiagtige

vogten behoorlijke uitvloeijing kunnen hebben ,
welken

aanhoudend uit het gezwel dringen , en op dat het fpeek-

2el in den flokdarm kunne loopen.Ten aanzien der leefwij-

ze, deze moet men met behoorlijke ftrengheid , naar dat

de omftandigheden het vereifchen, voorfchrijven.

19. Het zal niet nodig zijn, hier te zeggen, dat

men den ftrik der afbinding omtrent alle twaalfuuren

op
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op nieuw aantrekken ,
de hoofden van denzelven

weer los maaken en op nieuw weer in de pijpjes van

het inllrunienc doen moet, wijl dit zig van zelve

verlbat, zonder eene breedvoerige verklaaring, gelijk

ook, dat men dit zo dikwijls, als het nodig is, moet

berbaalen; doch men behoeft de draaden, gelijk de

eerde reis , niet telkens om de ringen van het inürument te

draaijen ,
maar het is genoeg dezelven met écne

hand aan het onderlle einde der pijpjes vast te

houden, terwijl men het ander eind tegen den

ftrik der afbinding laat leunen, ten einde het omdraaijen

te herhaalen ,
terwijl men den ftrik naar zig trekt, om

deels de reeds omgedraaide Hukken niet nogeensomte

draaijen, deels om de draaden door het dikwijls zamen

en weer los draaijen om de ringen van het inftrumewt

niet te veel te vergen.

Qo. Wanneer alle deze kleine aanmerkingen van

gewigt zijn, moeten het die, welken wij van

No. I tot No. 8 opgegeeven hebben ,
het insgelijks

zijn. Men kon in de daad door de vergelijking, welke

wij van de verfcheiden toevallige omftandigheden , die

in de geneezing der baarmoederpolijpen en der keelpo*

lijpen van de afbinding af tot op het volkomen

afvallen van het gezwel en zelfs op het einde

der behandeling voorvallen, aangemerkt hebben,zien,hoe

groot derzelver verichil is, waaruit voIgt,dat daar men

gemeenlijk eene baarmoederpolijp kan afbinden, zon-

der de lijderesfen opeenigerlei wijzevoortebereiden,cn

zonder cenen ftrengen leefregel in acht te neemen, het

egter zeer onvoorzigtig zou zijn, een van beide deze

regelen bij het behandelen van de polijpen der keel te

verwaarloozen (^aaj,

(aa) [Zie dit aangaande ,
het geene wij reeds op bladz,

ï 2o C2) hier van gezegd hebben.]

11 . DEEL. ^
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S2. Alle voorbehoedingsregelen zijn zonder tegen-

fpraak zeer wel aantewenden , egter zijn zij niet toe-

reikend
, om de lijders tegen alle toevallen te

beveiligen, welken wij opgenoemd hebben; men
moet derhalven geduurendede behandeling hetzelfde in

acht neerren , kort na de operatie de lijders op den

voet adcrlaaten, en dit zelfs herhaalen, als het no-

dig is.

23. Daarenboven moet de lijder den mond dikwijls

fpoelen, inzonderheid, wanneer hij.eenige fpijs ge-

bruikt heeft ; dit is van het begin der geneezing af tot

dat dezelve geheel volbragt is,van veel gewigt : wij hebben

onder No. 6 de reden daarvan aangetoond. Om dezelfde

reden moer de lijder ook niet op den rug liggen
, maar

op eene van de beide zijden.

24. Volgens hetgeen wij hier gezegd hebben,word men
in ftaat geilcld , om de omftandigheden omtrent voor af te

bepaalen, welken geduurende de behandeling kunnen

plaats hebben.

25. Maar, ten einde de jonge heelmeefters te

onderrigten , is het dienilig , te herhaalen , dat de

lichaamen, welken kwetzen en de bouwing der li-

chaamsdeelen ftukswijze vernielen , dit niet anders be-

werken, dan door den omloop der vogten
, welke

dtzelven veroorzaakt, geheel te ftooren,* verder, dat

het afvallen van het verftorvene door eene onifteeking

voorafgegaan word en wel 'daar , waar het geftorven

deel zig van het levende afzondert; ten derden, dat deze

ontfteeking voor de verettering komt ; ten vierden
, dat in

dergelijke gevallen de verettering niet zonder meer of
minder koorts is ; ten vijfden , dat de verettering volkomen
voleindigd zijnde, de koorts ophoud en de doode
klomp atvalt;ten zesden, dat geduurende de verettering

het deel zig affeheid en de wond begint te fluiten ; ten

zevenden, dat de volkomen geneezing niet eerder
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plaars heeft, dan wanneer de verettering in alle

opzigc verdient voor goed gehouden te worden; waar-

op een goede toeheeling volgt, en dan kan men
eerst met grond zeggen , dat de lijder geheel genee-

zen is.

2(5 V^olgens deze zekere grondftellingen ziet men#
dat wij in onze geneeswijze, om de polijpachtige

gezwellen van allerlei foort, die flegtsgoedaartig moeten

zijn , wegteneemen , de natuur nagevolgd hebben; want de.

draad is een zamendrukkend lichaam ,
het welk de

polijp vernietigt, door den omloop der vogten te

beletten, zo dat het gezwel moet verfterven. Ook
ziet men , dat de afzondering door eene koorts vooraf-

gegaan word , dat deze door eene ontfteeking verzeld

is , waarop eene verettering volgt boven de afbinding

,

daar het nieuwe vleesch begint. Verders bemerkt
men , dat de fleel van de polijp zig door middel der

verettering afleheid # waardoor allengs de opheeling en

eindelijk de volkomen geneezing van het ongemak be-

werkt word

27. Wijl dus deze kunftige behandeling de wegen
der natuur volgende , door de kunst onderfteund

word, door der natuur gelegenheid tegeeven, om hetgeen

haar nadeelig is, afcezórwleren , zo volgt uit den

grond van het tegengeftelde , dat , wanneer het een

of ander dezen loop des ongemaks hindert, men aan

den gelukkigen uitflag moet twijfelen. En in de

daad
,
wanneer men om eenige oorzaak de volkomen

verdelging van den fleel der polijp niet kon bewerken,dan

kan men met geen goeden grond beweeren , dat het

gezwel hierdoor afvallen zal, en wanneer, vooronder-

fteld, dat men dezelve bewerkt heeft, er geen

ontfteeking en geen aanval van eene ééndaagfche

koorts bijgekomen is , hetwelk van eene goede

verettering nooit kan gefcheiden- zijn , kan men
i 2
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ook op geen geneezing (Iaat manken. Want alsdan

groeit de deel ongeiwijTeld weer aan en brengt een

gezwel voord onder de gedaante van eene bloemkool

;

dit is gemeenlijk het geval in knoescagcige polijpen

,

welken door de drukking verhit wordende , kankcrag-

tig worden. Deze aanmerkingen en waarneemingen

Z'jn van groot gewigt , en het was te wenfchen
, dat wij ten

amzien der voorfpelling ons wislere en duidelijker

kentekens konden veifchafFen.

DERDE AFDEELING.
JVijie om . de NeuspoUjpen aftebinden,

ij hebben hiervoor getoond, hoe gelukkig wij

ons van onze beide kromme en gekruisdt pijpjes tot

bet afbinden van de keclpolijpen 'bediend hebben , om
dezelven wegieneemen.

Ten einde deze manier regt algemeen te maaken,

zouden wij wel gewenscht hebben, dat wij dezelven

ook tot de neuspolijpen hadden kunnen gebruiken

;

doch de neusgaten zijn niet ruim genoeg om dezelven

te kunnen gebruiken. Wij moeten ons derhalven aan

eene andere manier houden, die wij reeds voor vijftien

jaaren uitgevonden hebben , en welke reeds voor het

jaar 1737, niet alleen door ons, maar ook door ver-

fcheiden kunstkundigen met gelukkigst gevolg is aan-

gewend. Men vind hiervan eene onbedrieglijke

proeve op bladzijde 599 van het derde deel der ge-

denkfchrilten van de akademie der I leelmeeüeren

volgens de uiegaave in kwarto ; maar , dewijl ik tot heden

deze manier alleenlijk in mijne voorleezingen over de

Vroedkunde mondeling heb voorgelleld, heb ik het

thans niet ondienüig geoordeeld, dezelven te laaten

1
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drukken; hetwelk tot een bijvoegzel kan dienen van

deze in alle opzigten gewigtigc Itolhi ,
die ik verhan-

deld heb.

Ten einde het geen ik tot hier toe over deze

Hof gezegd heb, in eene bétere orde te brengen, zal

ik vooreerst van het inrtrumcnt fpreeken , waarvan

ik mij reeds lang tot het afbinden der neuspolijpen

bediend heb, en hetwelk geen ander is, dan het geen

in de aangehaalde gedenkfchriften befchreven en in

koper gebragt is, alleenlijk dat ik bet kleiner heb ge-

maakt Het is van hetzelve in de daad alleen

daar door onderfcheiden , dat het vooreerst in

plaats van uit twee parallellen in de lengte malkander

gefoudeerde pijpjes zamengefteld te zijn ,
gelijk op de

Xlll plaat, No. 3 afgebeeld is; uit één enkel pijpje

bellaar, aan welks boveneind een kleine dwarscijlinder

aangefoudeerd is ,
ten einde de beide hoofden van den

draad van elkander te kunnen atzonderen. Ten

tweeden ,
dat , daar de pijpjes, van welken

wij ons tot de afbinding der baarmoederpolijpeii

bedienen, altijd agt duim lang zijn, doch dit in

tegendeel ten hoogften maar drie duim lang is ,
welke

lengte in alle gevallen genoegzaam is; ten derden, dac

dit inllrumenc geen grooter dikte heeft ,
dan een van

de andere afzonderlijk , en zelfs nog eerder eenen

kleineren omtrek heeft, op dat men het des te

gemaklijker in het nauwe neusgat kan brengen ; ten vier-

den heeft dit pijpje naar beneden te weerzijden kleine

fineren, zo als alle holle fonden die hebben, welken

onder den naam van catheter bekend zijn ; ten

vijfden, dac men de afbinding mee eenen draad van

fijn zilver doet, en welke een weinig dunner moet zijn,

dan die ,
waarvan wij ons bedienen om de baarmoeder-

polijpen aftebinden.

Om dit inilrument te grStuiken, moet de draad ten

I 3
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minden een voet lang zijn. Schoon deze lengte

aanmerkiijk genoeg fchijnt te zijn, om eene polijp, die

zelden dieper ' dan een en een halven duim en

nog ondieper ligt , afcebinden , zal men zig egter daar-

over niet verwonderen, als men de redenen nagaat, die

ik bijbrengen zal. Men moet de beide hooiden van

den draad van boven naar beneden door het pijpje

fteeken en de draaden regts en links door den kleinen

dwarscijlinder brengen , zo dat deze lusfchen beiden

moet komen. Ook moet men een van de hoofden

twee of driemaal om de ringen, ter plaatze daar zij aan

het pijpje gefondeerd 4ijn,'omdraaijen cn vastbinden.

Het ander hoofd moet men los laaten hangen, om rede-

nen, die ik hier na zal zeggen- Verders moet men
de hoge van de afbinding naar goedvinden bepaalen,

doch evenwel niet te groot, ten einde dezelve re

gemaklijker te kunnen vangen. Eindelijk moet men
zig ook van eene gewoone polijpentang voorzien.

Dit is nu de voornaam fte gereedfehap.

Betreffende de operatie zelve,de lijder moet op dezelfde

wijze geplaatst worden , als in het veertiende

Nonsmer der tweede afdeeling befchreeven is, van

eenen lijder , dien men eene polijp in de keel afbind, en

een helper moet hem op dezelfde wijze het hoofd

houden; alsdan vat de heelmeefter met de eene

hand de polijptang, waarmede hij het lichaam van

het gezwel, door middel der andere hand, waarin

hij het pijpje houd, door den boog van den
draad, dien hij voor de onderfte opening der neusgaten

houd, aanvat. Vervolgens laat hij de tang door eenen

bekwaamen helper vasthouden, die de polijp, doch
langzaamlijk en vgn trap tot trap, naar zig haaien

en lleeds in den hem aangewezen ftand blijven

moet, tot dat men hem belast, dien re veranderen. Deze
helper pp sijda den lijder ftaan* ten
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einde, den heelmeefter, die de operatie doet, zo wei-

nig mogeljjk te hinderen. Als de heelmeelter m-r de

linke hand het pijpje houd, moet hij met twee of drie

vingeren der regce hand het vrij hangend houfd der af-

binding houden, hetzelve allengs tusfchen dapolijpeii

den wand van den neus, als men het er door kan

brengen, of op eene andere plaats, daar de boog van

den draad gemaklijker, zonder zig om tc buigen, in*

gebragt kan worden, di ukken; want het middenfle

gedeelte van den ooog moet niet alleen tot in

het bovenlle voorlle neusgat ,
maar ook tot in

het agterlle vergroot zijn , en dit moet niet op ecns

volbragt worden ,
maar allengs door herhaalde

pogingen , en ten laatllen moec men bij eiken

lloot zorg dragen, het hoofd van den draad geheel te

Jaaten gaan ,
om te zien , of niet ergens een

hinderpaal hetzelve naar buiten voere, eer men

nog zo ver gekomen is
,
als men wenscht, of, wanneer men

zo ver gevorderd is, zig daarvan te overtuigen. Alle

deze voorzorgen zijn van gewigt, om de bogc van den

draad in haare behoorlijke kringvormigc buiging te

houden, want zonder dezelve beletten ae noekige

vouwen ,
welken er in vallen

,
dat men den

draad niet geniaklijk door de pijpjes kan trekken, het-

welk egter noodzaaklijk moet gefchieden, om^ de

bogt van den draad te verkleinen, en op dat d^ze

bogt, die nu in de plaats van den ftrik dient, den

Heel van het polijpagtig gezwel ,
als men den

draad begint onitedraaijen , zou kunnen omvatten. En

om die redenen is het noodzaaklijk, dat het tweede

hoofd van den draadopaile wijze, zo wel in, als buiten

de pijp vrij zij. Men kan ook nog aanmerken ,
dat in

het begin der operatie , de pijp Üegts tot in het begin

van het neusgat mag gebragt worden , doch altijd op de

tegengeftclde zijde tot aan het midden van de handvat
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der afbinding, en dar deze pijp daar moet blijven,tot dat de

bogt dieper gebragt is, doordien het zig ftecds tot aan

het punt, dat wij aangewezen hebben, meer en

meer vergroot; maar, wanneer er geen’ verwijdering en

vcrgrooting plaats heeft, moet men de pijp allengs die-

per inbrengen, naar maate, dat de bogc van den

draad afneemt, terwijl men het afhangend hoofd naar

zig trekt en wel zo verre, dat men het pijpje

niet verder infleeken , noch het hoofd van den

draad terug trekken kan. Als men nu zo verre

gekomen is, kan men zig vleijen, dat de operatie

zal gelukken ; maarom er zig van te verzekeren, moet men
het pijpje een weinig en het vrijhangend hoofd van den

draad tevens naar zig trekken, en zo wel het pijpje

als ook het hoofd vasthouden: maar, wanneer het niet

gelukt is, komt gemeenlijk allés weer terug, zonder

fchier eenigen tegenffand te vinden; alsdan is de

handvat gemeenlijk nog groot genoeg, doch, doordien

zij in de lengte vafter zamengedrukt is , en er eenige

plooijen gekomen zijn, die er de kringvormige gedaante

aan beneemen, gebeurt het, dat deze handvat in de

rondte genoegzaam afneemt en in alle opzigcen eene

kleiner middenlijn, dan het lichaam van het gezwel

heeft. Maar als men in zijn werk geflaagdis, houd de,

boog zig vast om den ffeel geflo'en en men trekt hec

gezwel dan naar zig, waarop men den ftrik van den

draad door middel van den draad en het omdraaijen

der beide hoofden kan volrooijen Om den draad op eene

behoorlijke wijze omredraaijen, moet men beginnen

met het tweede hoofd van den draad om den ring
, die

aan deszelfs zijde zit

,

vasttemaaken
,

gelijk men
met het eerde gedaan heeft, hierop begint men
allengs te draaijen en haalt het inftrument telkens een

weinig naar zig toe , zo dat men bij elke halve om-
draaijing , die men doet , hetzelve geheel laat vaaren , ten
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einde tijd te winnen ,
dat de flirik van den draad eene

kringvormige vorme om den Heel van het gezwel kati

vormen : men merkt ook,wanneer men met.het omdraaijen

moet ophouden ,
want als men het pijpje l^iat gaan ,

ontwind zig de laatfle halve wending, welke men

maakt, weer van zelve; hierdoor vermijd men , dat de

draad niet van zelve ombuigt en hierop moet men
vooral acht geeven, want de draad zig ombuigende,

belet zulks, dat men den deel van de polijp ombinden

kan. De helper heeft tot nu toe nog deeds vastgehouden

en het lichaam van het gezwel een weinig naar zig toe

gehaald, maar nu moet hij de tang openen en

daar uit neemen , wijl zij tot niets meer dient. Als de

operatie wel gelukt is, gelijk gemeenlijk gelchied,

wanneer het gezwel eenigzins van eene vaste zelfdan-

digheid is, zo dat de tang van boven wel kan vatten,

wind men de beide hoofden van de afbinding, daar zij

vast waren, het een na het ander los, maakt ze weêr

regt , ten einde men het pijpje des te gemaklijker uit

den neus kan neemen, en zo dra men de beide hoofden

boven het pijpje kan vatten , houd men ze vast tus-

fchen de vingers, om dezelven , zonder te zeer te

trekken en den drik der afbinding te fpannen , door

het pijpje uittehaalen. Alsdan buigt men de beide hoof-

den der afbinding over den rand van den neusvleugel

,

aan welken men de operatie doet, kleeft ze aan deze

zijde op de wang vast. Men moet den lijder de muts

voor de operatie opzetten en met eenen band vastmaa-

ken, ten einde zig van het eene tot het andere ver-

band niets verfchuive, en om die reden moet de draad

ook ten minden een voet lang zijn.

Betreffende het verband, hetwelk degts in weinig

dukken bedaat, moet men alle dagen des morgens en

des avonds den drik der afbinding, naar maate dat de

omtrek vermindert, toehaaien, om het afvallen van het

gezwel zo veel mogclijk te verhaasten.
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Om dit te doen moet men vooreerst de hoofden

van den draad , na dat men ze los gemaakt heeft

,

weer in orde , en op nieuw door het pijpje bren-

gen , zo als men dit de eerfte maal gedaan had ; een

tweede moet men het pijpje tot aan den llecl, daar

men het omdraaijen begonnen heeft , infehuiven en

even als te voren de hoofden van den draad aan de

ringen weer vast maaken ; ten derden moet men nu met

het omdraaijen beginnen , en de regelen in acht nee-

nien , daar wij No. 6 en 7. melding van maakten

,

en niet vergeeten , hetdichaani van het gezwel op

nieuw met de tang te vatten, en den helper, die de

hoofden vasthoud, moet men belasten, dezelven naar

zig te trekken, ten einde het omdraaijen der einden

van den ftrik der afbinding gemaklijker gemaakt wor-

de, en dit moet men zo lang herhaalen tot dat het

gezwel afgevallen is. Ten vierden brengt men na el.

ke herhaalde omdraaijing alles weer in orde, gelijk

wij dit onder No. d en 9 gezegd hebben , en ten

laa?(len laat men bij elk verband, even als de eerde

refs, een aftrekzel van eenige heelende wondkruiden

intrekken. Waardoor de geneezing des te gelukkiger

voltooid word.

Ik oordeel, hier te moeten aanmerken , dat men
acht moet geeven, dat het zomwijlen kan gebeuren,

dat door het inbreagen van den draad in den neus een

onvermijdlijke kitteling veroorzaakt wordende , den

lijder tot niezen word gebragc, en dat de fchokken

van het niezen verwekt , in daat zijn , de operatie

voor eenige oogenblikken aftebreeken en ook de kring-

vormige gedaante der afbinding te verderven, zo dat

men ze niet behoorlijk kleiner kan maaken , zo als

wij dit bij de operade onder No. 3, 4 en 5 be-

fchreeven hebben. Doch als dit gebeurt, moet men
den moed niet laaten zakken, maar de operatie weer

op nieuw beginnen, tot men in (laat is
,
dezdve ein-

I
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delijk te volbrengen. Ten aanzien van het verband

heeft men dezelfde ongemakken niet te, vreezen , wijl

men alsdan geen bogt meer behoeft meebrengen en

ook geen knoop meer behoeft gemaakt te worden.

Wijl deze daar onveranderlyk in blijft. Het is wei

waar, dat zomwijlen onder het te llerk omdraaijen en

losdraaijen van den draad dezelve breekt, waardoor

men veipligt is, een nieuw (luk aan het afgebroken

einde aantebrengen ; doch dit ongemak gebeurt zelden

en is van zo weinig belang , dat het nauwlijks der

moeite waard is , zig daarmede optehouden: maar zo

is het niet gelegen met het geen volgt (bby
'

X »

(hV) [Over het geheel fchijnt onze fchvijver bij de^«/-
en neus-polijp, de binding boven alles de voorkeur te ge.,

ven. En fchoon hippocrates, en op het voetfpooj?

van dezen grooten Heelmeester , veele andere beroemde
Mannen , de afbinding hebben voorgefteld ; zo is’ het nog-
thans zeker , dar ooJe anderen en niet minder beroemde
Heelkundigen, andere hulpmiddelen hebben voorgefteld en
met een goed gevolg uitgeoeffend. — Onder de oudllea

onzer Heelkundigen, waren er eenigen, die de geneezing

door drukking’, anderen door affnijdingi anderen door bran-

ding ,* en weder anderen door uittrekking wilden verricht

hebben, En in de daad, wanneer wij den verfchillen-

den aart van het gebrek nagaan , en de onderfcheide werk-
zaamheden van deze zo evengenoemde hulpmiddelen in

overweging neemen ;
zo komt het ons voor, dat allen, de

hier voorgellelde hulpmiddelen , ieder zijne verdienften heeft;

en in onderfcheide gevallen met vrugt kunnen gebruikt wor-
den. „ De verfchillende vastheid (zegt de heer ges-

„ scher) van den neusprop
;
deszelfs grootte; de vermoe-

„ delijkc of blijkbaare plaats zijner aanhegting; zijner van

„ elders bekende oorzaak; en de lichaams -gefteldheid van

„ den lijder, moeten de voornaame bepaalers zijn onzer keu-

,, ze, zoo van deeze bewerkingen in het ajgemeen, als van

„ de verfchillende wijze haarer uitvoering in liet bijzonder.’*

Qeff. Heelk. §. 3501.
Wij zullen dit een en ander nader ophelderen — Eene

zagte (lijm* of vlccschachtige polijp, bepaald binnen het
bereik der neusholte, zou misfchicn niet onmogelijk, voor
eene genoctrzaame en wel aangelegde drukk'.a'^ vvüken. —
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AANMERKINGEN.

I. Indien cene venusbefmecting de gelegenheidgeven-

de oorzaak der polijp moge wezen, zou men moeten

Een polijp, die niet diep in de neusholte geplaatst is en

cere dunne hals heeft; kan gevoeglijk en zonder gevaar,

weggefneden worden. Neus polijpen , die op de min-

fte aanraaking of ininfle vermeerderde lichaams - beweeging,

llerk bloeden: als ook die, die de neusholte zodanig op-

vullen, dat er niets hoegenaamd kan worden ingebragt;

kunnen het zekerfie door de plaats! ijke branding, op de door

RICHTER verbeterde wijze van paró, geholpen worden.
Polijpen, die voor een klein gedeelte de neusholte, voor

het meerderdeel de keel inneemen
;
otdie zich alleen en ge-

heel in het laatstgenoemde deel aanbieden
;
eene peerswijze

gedaante hebbende; en aan eenc dunne fleel verbonden zijn;

kunnen gevoeglijkst door den tang afgedraaid en uitgetrok-

ken worden. Als de Polijp eindelijk de holte van den
neus, dermaate vervuld

,
dat ze nauwlijks de inbrenging van

eenig werktuig toelaat; en men proefkundig verzekerd i.s,

dat haar wortel, aan de zijde haarer aanhegting niet het

grootfle gedeelte van het fnotvlies beilaat: als ook dezul-

ken, w'elken in de keel hangende, eene klompwijze breede
W'ortel aanduiden; of dat men reden heeft te vermoeden,
dat zijn wortel de achterfte opening der neusholte ganfehe-

lijk vervuld; zomoet men in deze gevallen , de binding bo-

ven alles de voorkeur geeven. Zie 'over dit een en ander
meerder in het meergemelde werk des heeren cessciier.

Na dat de Polijpiis is weggenomen, op wat wijze zulks

ook verricht is, blijft er meestal het een of ander van dcr-

zelver grondbeginzel over. De ouden plagten dit met
het brandyzer te vernielen; dftch de ongemakken , daar door
veroorzaakt, hebben laateren om andere middelen doen den-
ken: onder dezen zijn de zagtbijtende middelen , met pluk-

zel aangebragt . het meest nuttig. Ledran egter, in

zijne Operatien der Heelkonst bladz. 335. heeft ten dien ein-

de, bij de weggenomen neuspolijpen, cen Jeto 7i voorgemeld,
W'c3arvan het cene einde in de mond en het andere ten neus
nithing: platner is ook voor deze wnjze : zie zijne Hand-
leidiiige tot de Chirurgie, §. 797. Doch wij oordeelen

met de beroemde Engel.fche Heelmeester shakp
, dat deze

w'ijze n et de feton, ongelchikt en vies iSj en dus niet, dan
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beginnen met den lijder naar de gewoone wijze te

behandelen, voor dat men de afbinding onderneemt

,

cn de polijp zonder dezelve tragcen te verdrijven; en

bijaldien deze de algemeene behandeling weerllaat, kan

men ze zeer ligt door de plaatfelijke behandeling uit

den grond uitroeijen; en alsdan heeft men alleenlijk

het vergif der venuskwaal te beftrijden(t:0*

n. Om eene polijp in den neus of in eenige an-

dere holte aftebinden, moet men den draad tot aan

de plaats brengen, daar het gezwel zijnen oorfprong

genomen heeft, ten einde 'het lichaam van dit gezwel

alzins van de overige deelen afgefcheiden worde ; want

zo er eenige vergroeijingen in den omtrek van het

neusgat waren, waar het ook mogt wezen, zou de

operatie geen plaats kunnen hebben ,
dan na dat men

dezelven zou weggenomen hebben. IVlen heeit maar

al te dikmaals zodanige gevallen , het welk de reden

niogelijk in enkelde gevallen ,
in aanmerking dient te ko»

incn.
, ,

Bij de uitdraaijing of uittrekking der keel of neus polijpen,

met den tang (dat wij dit hier nog bijvoegen) hebben vee-

Ie zvvaarigheid gemaakt, voor de bloedflorting, welke daar

mede Ibrawijlen verzeld gaat: dan wij kunnen proefonder-

vindelijk 'verzekeren, dat deze bloeddorting in dit geval,

weinig of geen gevaar inlluit; Begts is droog pltikzel alleen,

of met eenig bloedllelpend middel voorzien ,
tegen de open

mondjes der verfcheurde of gebrooken vaatjes aangebragt,

in dc meeste gevallen, genoegzaam: buiten dat, kan men

ook viwfpons, zwam of bovist, gebruik maaken.]

(cO [Het is, gelijk wij reeds óp bladz. 120. Cz) aange-

toond hebben, bij de geneezing der polijpen, eene aanmer-

king van belang, dat men namentlijk, voor dat men de

operatic, op wat wijze ook, onderneemt, alvorens de oor-

zaaken van dezelve opfpoort
;

en is het mogclijk, uit den

weg ruimt. Doch hier van zijn uitgezonderd, zulke

neus -pol ijpen ,
welke uit een beenoederf der fponsbeende*

ren of andere beenderen der neusholte ,
voortkomen

;
bij

dezen moet eerst de neus-polijp weggenomen, cn dan bet

beenbederf verbeterd worden.]
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Jsj dat fchier alle fchrijVers* welken van dergelijkc

foorten van gezwellen gefproken hebben, geloven , dac

zulke polijpgewasfön verfcheiden wortels of voeten

hebben, en dat deze vermeende wortels aan dezelven

als zo veele levende bronnen dienen, daar volgens de

natuur elke polijp maar eenen deel heeft. Het is

waar, wanneer men de geneezing van zulke gezwel-

len beproefde en zig van bijtende middelen bediende,

om dezelve te verteeren, en die, gelijk gemeenlijk

het geval is, met geen gelukkig gevolg nanv/endde,

heeft men deze wijze verworpen, wanneer namelijk

de bijtende middelen op de wanden van het neusgat

dezelfde werking deeden als op de polijpen, gelijk

niet zelden gebeurt, waaruit volgde, dac in het ver-

volg het eene ftuk met het andere vergroeide, en

. men den draad ónmogelijk om den fleel der polijp

kon brengen , indien men niet vooraf de vergroeijin-

gen los maakte.

3. Wanneer ik derhalven eenen lijder krijg, die

eene neuspolijp heeft , verzeker ik mij vooraf, of het

lichaam van het gezwel in deszelfs geheelen omtrek

afgezonderd (laat, en dit kan ik ras gewaar worden
door middel van eene platte fonde, welke wij bl. 457.
van de derde uitgaaf van ons ,werk over de polijpen

befchreeven hebben , en op de IV. plaat , fig. 10,
hebben laaten afbeelden; of deze vergroeijingen da-

delijk plaats hebbende , neemen wij die zeer gemak-

lijk weg met de biftouris, welken wij fig. 1

1

, 12, 13
en 14. op de evengemelde plaat hebben laaren af-

beelden. De befchrijving van deze intirumenten ne-

vens de wijze om ze te gebruiken, vind men bladz.

458 en 459 van hetzelfde werk.
"4. In zulk een geval maak ik dergelijke vergroei,

jingen, wanneer er verfcheiden zijn, gemeenlijk een

voor een weg, altijd het neusgat iragtende te ver*
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mijden, zonder op het gezwel te letten, egter hetzel-

ve ook niet re zeer kwetzende. Zodra de affcheiding

gefchied is, (lil ik het bloeden door middel van aluin-

water , en omwind het gezwel met eene klevende

plaafter, welke men zo dikwijls als nodig is, moet

vernieuwen, tot dat de wonden van den wand des

neus geheeld zijn, zonder het gezwel weêr aanteraa-

ken^ en als dan kan de polijp' afgebonden worden.

5.- Wij zullen nu eens het geval Hellen , dat d«

polijp alleenlijk nog met haaren oorfpronglijken Heel

aan her neusgat vast houd , zo moeten wij ons ver*

zekeren , of het gezv/el flegts een eenig is , dan of

het flegts een Huk van een ander is, welk agter in

de keel daar aan zit ; als het een eenig is ,
zal het

zig ras ontdekken, wanneer men het met de tang

vat, want alsdan laat dit gezwel zig met weinig moei-

te verlengen en men bemerkt tevens , dat , hoe meer

men het gezwel naar zig trekt, de agterfte opening

van het neusgat des te vrijer word. • In het ander ge-

val daariegen kost het niet alleen veel moeite , wan-

neer men het gezwel naar voren wil trekken, maar

hoe meer men trekt, hoe meer de plaats, daar de

neusgroeve zig met het neusgat vereenigt
,
gevuld , en

Wijl dit aanduid, dat een Huk van het gezwel tegen

de welving van den agterrnond of van den wand des

neus (*) ligt, toont zulks aan, dat men zig daarvan

moet verzekeren , door een of twee vingers agter het

middenfchot van het gehemelte inrebrengen, hetwelk

men ook ten eerften in het begin kan doen, als men
het goed vin(J.

6. Als de neuspolijp eenvoudig is, en zig in het

eigenlijk zogenoemd neusgat bevind, hier geheel vrij

(*) Zie dc 2 7 He en 2 8rie waarnccming van onze derde
uitgaaf (injüurnal d» Medicine, AvrU ïJlO. p. /770. p. 344
en volg.
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en afgezonderd en zo vast als vleesch is , kan men den

draad met weinig moeite om den deel brengen ; daar •

en boven droogt de verettering, als het gezwel afge-

vallen is, ligt en gemeenlijk in korten' tijd in, Ichoon

zulks van den grooter of kleiner omirek van den Heel

der polijp en van derzelver meer of minder vastigheid

afhangt, doch de deel heeft in dit geval zeer zeldzaam

veel omtrek, wijl de nauwe beenachtige opsning der

neusgaten gemeenlijk het. duk .van de zig hier bevin-

dende polijp. noodzaakt dun te zijn in vergelijking van

derzelver lichaam , zo als zulke polijpen veeltijds heb-

ben, en ten aanzien dergedalte heelt zij eenige over-

eenkomst rhet de baarmoederpolijpen van de eerde

foort (), .wijl het natuurlijke en onophoudelijk za-

mentrekken van den hals en den mond der baarmoeder

in deze te weeg brengt , het geen de tegendand van

het beenachtig kanaal in de andere bewerkt , en wijl

de holte van het neusgat, zo als die der moederfche-

de toelaat , dat her duk van de polijp , welk haar

lichaam uitmaakt, cene aannierklijke grootte kan uit-

maaken. Dit is de reden , waarom alle deze polijpen

peervormig zijn en dat daarenboven, daar haare grond-

vlakte onder 'is , de draad, als hij over de Ipitze gebra'gt

is, aldaar wel vast gemaakt kan worden, waardoor

men in de meeste gevallen den uiillag der operatie

moet verklaaren.

7. De neuspolijpen zijn op verre na aan zulke toe-

vallen niet onderworpen als de polijpen van de keel

;

deze foorten van polijpen geneezen in de daad even zo

gemaklijk als die der baarmoeder, want de oorzaak

van beiden is goedaartig, ook behoeft men geen meer

regelen van voorzigtigheid voor en na de operatie

door

(*') Zie de derde uitgaaf van mijn werk over dit onder-

werp, de eerde afdeeling.
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door de afbinding, ten aanzien namelijk van de voor-

bereiding en den leefregel , in acht te neemen.

8. Wanneer er verfcheiden polijpen in één neusgat

zijn
, en elk polijpachrig lichaam zijnen bijzonderen

fteel
, of een Heel verfcheiden afdeelingen heeft, ma-

ken wij eene afbinding voor elk bijzonder gezwel,

even a!s wanneer in beide neusgaten polijpen zijn.

Daarenboven doen wij volgens onze wijze altijd de

eene afbinding na de andere, naar dat wij namelijk

het eene polijpacheig gewas na het andere wegnee-
men. Van de voorbeelden dezer handelwijze vind men
een goed voorbeeld in de agrentwintigfte waarneeming
van onze verhandeling over de polijpen, volgens de

derde uitgaaf.

9. Het is eene aanmerking van gewigt, dat het ge-

val zeer zeldzaam is, dat de neuspolijpen , het zij, dat

zij bijzonder in de neusgaten Haan , of dat zij flegts

Hukken van de gezwellen zijn , welken aan den boog
van den agtermond zitten, van het begin af zulke af-

deelingen hebben, gelijk wij nu en dan aanmerken,

dezen zijn gemeenlijk toevallig en ontftaan eerst nader-

hand; zij komen gemeenlijk dan, wanneer men ze

met de tang wil vatten
; en , dit niet wél gelukkende

,

in Hukken fcheurt; in het vervolg word elk Huk groo-

ter, en men bevind dan, dat, in plaats van een ee-

nige masfa, deze polijpen uit verfcheiden vinge'rvor-

mige afdeelingen zamengeHeld zijn.

10. Wan»eer eene neuspolijp enkel een Huk van

eene polijp der keel is, moet men, als dit Huk eene

afbinding toelaat, het Huk, dat inden neus is, afbin-

den, wijl hec beweezen is, dat, dit Huk aanmerklijk

zijnde , het mogelijk is , dat met dit Huk tevens een

nog grooter kan afvallen, wanneer beide Hukken eenen

gemeenen Heel hebben; dit was hec geval, waar van

Wij No. 8 en 9. eene waarneeming aanhaalden, en

11. OEBL. K
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na dien lijd in verfcheiden waarneciningen aangemerkc

hebben. Of, daar het nog gemaklijker is, de neus-

polijpen afcebinden, en te maaken , dat zij afderven,

dm de polijpen van de keel, 'zo is het gevoeglijk

,

dit men met het ftiik in den neus begint, door het-

zelve eerst afcebinden, en te beproèven, of men hier

door tevens de polijp der keel verdrijven kan, zonder

dezelve onmiddellijk, ten minden niet door den mond
te opereeren , wijl het altijd nog tijds genoeg is, de

afbinding daarvan te onderneemen, wanneer het met

de eerde niet mogt gelukt zijn, zo dat men beiden te

gelijk weggemaakt had. daarenboven, indien men
in dit geval omgekeerd wilde handelen , en met de

polijp der keel beginnen, zou men dikwijls zwaarighe-

den ontmoeten , en het zou zelfs onmogelijk zijn , den

diik der afbinding vast te maaken , uit hoofde vao het

duk in den neus, w-jl dit in zulk een geval tot de po-

lijp in de keel behoort, zo dat men duidelijk ziet, dat

men dezÊ nooit moet opereeren, voor dat ra^n die in'

den neus weggenomen h^eefc. In dit geval moet men
fchier altijd het pijpje naar het middenfehot van den

neus dieren en dienvolgens de bogt van den draad van

de tegengedelde zyde, dewijl, gelijk wij verder boven

aangemerkt 'hebben , de polijp van de keel dikwijls

met het middenfehot vergroeid is en de draad als dan

niet ongehinderd langs het middenfehot in de hoogte,

of ten minden niet over deze plaats 'heen gebragt kan

worderf ; en dit moet gefchieden , wanneer men de

operatie wil doen (^ddy

(dd) [Sharp zegt; „ wanneer de pelijpm ,z\ch in de keel

„vertoont, is ’t altoos raadzaam ,• deiizelven langs dien

„ weg uit le haaien; [de fchrijver bedoelt hier met den tayig,

„ die hij in de meeste gevalién dén 'voorrapg geeft.) de-

„ wijl men door ondervinding weet; dar hij, langs dien

„ koers getrokken .zijnde, veel ligter los raakt, dan door

„ dé neus." Oerdeelk. aanm. $ver de Hselkonst, bladz, 449»^
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11, Alie ncii.-pol'jpcn , welken door de afbinding

geneezen kunnen' worden, zijn meer of minder rood

en men bemerkt, dat in korten tijd na de afbinding

de roode koleur, in evenredigheid dat zij toeneemen,

rooder word, en deze roodheid neemt (leeds meer toe,

tot dar dc polijp aan het verrotten gaat, en dan droogc

dezelve uit, valt (chubswijze af en krijgt eene bleeke

koleur. Wij hebben in het voorige nommer gezien

,

dat, wanneer de neuspolijp eene verlenging van de

keelpolijp is, dc afbinding van de eene de andere nier

tevens doet verdwijnenden afvaüen; het is wel waar,

dat men als dan de verandering, die in zulk een geval

plaats vind , naar evenredigheid van^ het gezwel in het

neusgat , niet bemerkt ; maar daar is nog een geval

en hetzelve is zo zeldzaam niet eens, daar wij dit

zeer duidelijk kunnen zien. Dit geval is namelijk,

wanneer in plaats, dat het ééne poJijpachtig lichaam

in de keel
,

het andere in de neus is , de beide neusga^

ten vol polijpachtige gewasfen zijn, het zij nu, dat de-

ze beide polijpachtige lichaamen aan de ageerde wel-

ving van den agcermond of aan het middenfehot vast-

zitten, of dat van deze plaats zig twee afdeclingcn in

de neusgaten uitdrekken , zonder dat zij aan de keel vast

zijn,* want, terwijl de eene, die men afgebonden heeft,

groüter in den omtrek word, en van koleur verandert,

tot dat zij eindelijk bleek word ,, zwelt de andere <

in het geheel niet , haare koleur verandert weinig

en ten laacden word zij donker geel, en met een rot-

achtig dijm bedekt, waaruit men afneemt , dat zij,

even als de afgebondene, zal verderven, fchoon men
ze niet afgebonden heeft. Hieruit beduit ik, dat in

geval eene polijp van de keel zig in den neus heeft

uirgebreid, en dit gedeelte in den neus zo hoog, als

mogelijk is, afgebonden is, zig aan het duk in dc

ked dezelfde toevallen zullen opdöcn, fuhoon mtn
K a
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het niet kan zien, voornaamlijk, u^anneer dit ftuk ag-

tcr het middenfehot van het gehemelte verborgen ligt

en dat het om dezelfde reden afvalt, wijl verfcheiden

polijpachtige gezwellen eenen gemeenen fteel -hebben

;

en wanneer men nu eindelijk deze uitwerking niet be-

fpeurt , dat namelijk de gezwellen het zij in de keel

of in het tweede- neusgat ten aanzien der geftalte, ver-

we e. z, V niet veranderen, dan is men genoodzaakt,

elk in het bijzonder aftebinden, want dan hebben

beiden gemeenlijk eenen bijzonderen fteel, in plaats

van eenen gemeenen
,
gelijk in het voorgaande geval.

Voor het overige, wanneer eene polijp in de keel af-

gebonden moet worden , moet men geen der rege-

len van voorzorg verwaarloozen , welken wij hier bo-

ven opgegeeven hebben , daar wij de polijpen der

baarmoeder met die van de keel vergeleeken.

1 2. De zelfllandigheid van de neuspolijp kankerach-

fig zijnde, zonder dat de Heel daar door aangetast is,

kan men dezelve afbinden en zig eenigermaate vleijen,

den lijder te geneezen ; maar de ftecl reeds door het

kankerachtig: vergif verteerd , en men daarvan verzekerd

zijnde, zal de afbinding de kwaal niet wegneemen;

want gefield, dat de lijder de buitengemcene fmert

kan verdraagen, -welke de afbinding en het zamentrek-

ken van den deel van het gezwel zou kunnen veroorzaa-

ken , zou nogthans ongetwijfeld na het afvallen van

hetzelve het overgebleeven gedeelte van den freel op

nieuw uitlchietcn, gelijk dit maar al te dikwijls het

geval is, wanneer men eenen kankerachtigen teelbal

weggenomen heeft, wijl alsdan de llreng der zaadva-

ten door het kankerachtii’ vergif aangelloken , in de

gedaante van eene bloemkool weer aangroeit en , even

of de bal niet weggenomen was, den lijder den dood

veroorzaakt. Hieruit volgt, dat men volgens de ver-

gelijking dezer ongemakken en na den ongdukkigen
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uitdag der operatie en haare gevolgen de afbinding

der kankerachtige polijpen niet moet onderneemen y

wanneer men verzekerd is, dat de fteel van het ge-

zwel door het kankerachtig vergif aangetast is, en wel

te meer, om geen goed en heilzaam middel in een

kwaad gerugt re brengen
, wanneer men het in elk

geval zonder onderfcheid wilde aanwenden.

13. Ik heb opgemerkt, dat de neuspolijpen zeer

ligt tot hygrometers kunnen dienen; want zij neemen

in de daad toe in groorte bij vogtig , en worden

kleiner bij droog weeder. Deze waarneeming heeft

mij derhalven dikwijls droog weeder doen verkiezen

tot dc operatie van groote polijpen
, wijl dezelven als

dan week en zagt zijn , en vogtig weeder voor die

,

welken klein en vast zijn , en zig lïog niet zeer ver in

de neusgaten uitgebreid hebben
; in het eerlle geval

kan de tang het gezwel vatten, zonder dat men be-

hoeft te vreezen ,
hetzelve te beledigen , en in het

tweede geval kan men hetzelve het digtst bij den

deel vatten ,
hetwelk van een zeer groot nut is.

14. De blaarachtige en Hijmige polijpen moet men

niet onderneemen, aftebinden, wijl men ze niet te

deeg kan vatten , en bij gevolg op geenerlei wijze kan

vast maaken;hicr word der kunst door de onmogelijk-

heid om eene afbinding te doen, perk gezet, en men

moet de gewoone middelen tot derzelver verdrijving

aanwenden, of het inflrument gebruiken, dat wij voor

dit geval uitgedagt hebben. Dit inllrument is in de

derde uitgaaf onzer verhandeling over de polijpen,

op plaat IV. fig. 1 7. ,
afgebeeld

, en men vind de

befchrijving van dit inflrument, nevens de wijze om
het te gebruiken, op bl. 315 en volg IMen zal

daar vinden, dat wij dit middel niet als onleilbaar

befchouwen, maar wij beveden het alleen aan als een

K 3
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inllriimenr, dat ,zom]ivijlen met voordeel kan gebruikt

worden, en, zo het al geen nut doet, egter zonder

gevaar kan aangewend worden.

• 15 * Wij hebben ku aangemerkt, dat er neuspolij*

pen zijn, welken 'men niet kan af'binden, gelijk bij

voorbeeld de blaaiachtigen , (je) en dat er ook zijn

,

welken het niet raadzaam zou zijn
,
aftebinden , fchoon

het mogclijk ii5, de afbinding te doen; als bijvoor-

beeld de kankerachiigen , welker Heel door dit vergif

aangetast is ; terwijl er ook wederom anderen zijn ,
wel-

ken men niet kan afbinden, voordat men eerst zekere

hinderpaalcn uit den weg geruimd heeft. En eindelijk

hebben wij gezien , dat er ook zijn , en van deze foort

zijn de meosren, welker g4>ncczing niet alleen moge-

lijk, maar ook in alle opzigten volgers onze manier

gemaklijk is Deze zelfde manier kan men ook voB

gen in polijpcn , welken in de ooien ontdaan en zig

tot het trommelvlies uitftrekken. Doch in elk geval

, moet de draad met den omtrek van den Heel des ge-

zwels en met de holte, waar in men den draad brengt,

in evenredigheid Haan. Voor het overige hangt het

goed gevolg der operatie van de bekwaamheid des

(es') Men heeft nog een bijzoiu^cr foort van polijp der

reus waargenomen, wolltc in zijn aart geheel haakbeenig is.

Aan dezen is natuurlijk: dc afbinding, zo wel ais alle an-

dere midtklen ter gencezing vrugteloos. Deze ncus-
polijp egter moet, gelijk dc Heer gesscher in zijne Oeff'.

'JHeelk. §. 781. wel zegt, als cene fpccling der natuur aan-

gem^rkt worden. Job van meekeren verhaalt in het

XI» Heofdjiuk van zijne Heel~’enGeneesk aanm. cenc kraak-

beenige neus- polijp waargenomen te hebben
;
waaraan hij

verleheide vrugtelooze pogingen , ter loswrikking en uit-

trekkiüg niet de tang
,
gebruikt heeft

;
eindelijk nog door

hem, door de mond , aan deszelfs wortel nabij den grond

dvt opperfte Qn biuuQnüe neusholte, met een fchaar, wierd

^(|vlkden.3
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Vieelmeescers ,en des helpers af, die .de polijp men de

tang vac

C'*') Weinig gelegenheid gehad hebbende, om zelf eigen

waarneemingen over de polijpen te maken , kan ik flegts

eenige ncinige aanmerkingen bij de veele voortrcflijketi

van den heer levret voegen. Vooreerst zij het mij geoor-

loufd, aan te merken, dat de benaaming polijp zeer oneigen-
lijk van de menigvuldige uitivasfen, vaatklompcn en tegen-

natuurlijk georganifeerde bloedklompen gebruikt v/ord , en
dat het te vvcnlchen was, dat wij, de natuur dezer lichaa-

men nauwkeuriger kennende, gevoeglijker naamen daar voor.

hadden. — Betiellende de geneeswijze der baarmoeder-
polijpen, het is zeker het besc, dezelven aftebinden, fchocii

nten dezelven ook zomwfjlen met gelukkigen uitllng aige-

iheden heel't
,

gelijk BEitTRANDi en milleret ijourn . de

Medldne .1778. Mars') aanmerken. En voornaan'tlijk geld

dit van de wecke en die reeds rotachtig zijn geworden, bij

welken men geen ligatuur kan aanbrengen. —r- Voor de
ncuspolijpcn bedient de heer pott zig liefst van de tang en
roeit dezelven daarmede uit, hij is niet zeer voor de afbin-

ding en verwerpt de bijtmiddelen. Daar tegen prijst de
heer richter derzelver gebpuik , en voornaam lijk bij zulke
neuspolijpcn ^

welken aan veel bloeden onderwprpen zijn

»

en bij tveiken, uithoofde van derzelver grootte, de afbin-

ding niet wei plaats kan hebben. ~ Behalvep de inflru-

menten ,
welken levret en merbiniaux uitgev'ónden heb-

ben en van dewelken, behalven in de gefchriften’dezer man-
nen, in het Journal de Medicine 1770 en 1771 melding
gemdakt word , hebben de hceren d a v i d te Rouaan , eii

TH eden onlangs een paar goede inferumenten vpotgeüagen.

Dat van den heer david dient tot het afbinden der baar-

moederpoiijpen , is van ftaal gemaakt en beftaat uit twee
Pukken van omtrent twaalf of,veertien duim lang, wélken
naar onder door eenc fchede aan elkander gehouden wor-
den. De Peel van elk Puk is tien^duim lang en twee of

drie lijnen middenlijns dik ,
overal toegcrond, naar boven

platter en met een oog doorboord, waardoor de draad ge-

trokken word ;
naar onder is aan dezen Peel een plat vier-

kant Puk vastgemaakt ,
welks zijde van boven bréeder,

dan van onder is, en aan welks buiienPe hoeken een ring is„

door welken men den d.’-aad trekt; in het midden, pasfèn de-

ze beide Pukken zeer juist femen ca Worden, de ligituu.T

om den Peel der polijp aangelegd zijnde , onder door eeae

K 4
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XXIII. HOOFDSTUK.
Over de aperaik 'van de fiaar ,

(^cataraBa)

D E operatie van de ftaar beftaat in bet nederdruk-

ken of verplaaczen van het kristallijnlichaam of in hec

fchede vast zamen vereenigd. Het inftrument van den heer

THEDEN om de keelpolijpen aftetrekken, is door den heer

RICHTER befchreeven, in zijne Beginfelen der Heelkunde
I. Deel., waarvan hij ook op plaat VI. lig. i. cene afbeel-

ding geeft.

Behalven de fchriften van den heer levret leeze men over

de operatie der polijpen : Parallele de differtns injïrumeiitr

avec les Metho ies de f'en fe^vir pour pratiquer m ligature^ des po-

lypes dans la matrice
,
par G.' H e r B i n i A u x , a la Haye

,

1771 Traité Jur divers accouchements laborieux ^ fur
ies pelypes de la matrice, par Mr. herbJniaux, a Bruxelles.

Tom. I. II en richter ter aangehaalde plaats.

i^32r is eene verduistering of ondoorfchijnend-

heid van het kristal vogt, of van deszelfs buisje. De
kentekens daarvan, zijn, uit de zo even gegeven bepaaling,

genoegzaam blijkbaar. Meestal is baarc koleur- ver-

andering naar de graauwe of grijze gerigt-, fom wijlen ech-
ter heeft men ze wit

,
green

,
geel , ijzerachtig

,
gejlreept en

veelkolenrig gevonden.

Het voornaamfte onderfcheid der Haar hangt af van der-

zclver hardheid of zagtheid
;

rijpheid of onrijpheid
;
en of

dezelve enkelvoudig of zamengefteld is.

De kentekenen van cene harde Jlaar zijn: eene vernaauw-

de en bijna onbeweeglijke oog-appel; het kristal-vogt is ver-

kleind, en meer dan gewoonlijk van het druiven-vlies ver.

Wijderd.

Eene zagte Jlaar kent men : aan eenen verwijdden oog-ap-

pel en deszelfs langzaame famentrekking, bij het invallen

dpr lichiüraalen
;

bet kristal- vogt is meer dan natuurlijk

vergroot en digt nabij het druiven^ vlies genaderd; ook is

deze
'

(laar meestSl mt oï mslHchtig vd.n kleur.

Pene rijpo Jlmr noemt men ; wanneer het kristal-vogt ge-

heel rgrduistcrd is-» dat is, wanneer de lijder fteeke blind
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uimeemen van hetzelve. Daar zijn dus twee wijzen,

namelijk het nederdrukken en uimeemen van het kris-

lallijniichaam

Om derhalven over de behandeling in deze operatie

niets aan de hand te geeven , dan het geen de onder-

vinding en de praktijk leeren , heb ik zulke oogmees-
ters , welken thans het meest beroemd zijn, geraad-

pleegd en hen verzogt mij de behandeling in deze ope-
ratie mede te deelen. Ik zal derhalven hetgeen elk

hunner mij op mijn verzoek medegedeeld heeft, hier

ter nederftellen (gg^

is, en niets meer, dan het licht en duisternis kan onder-
icheiden.

Dc onrijpe (laar is' diC: waarin het kristal -vogt nog niet

geheel ondoorfchijnend is; maar dar de lijder, de koleurcn
en voorwerpen nog meerendcels van eikanderen kan onder-

icheiden. Men noemt de /laar enkelvoudig'^ wanneer zij een '

eigeiiaartig gebrek van het kristal vogt is, onafhanglijk van

eenige andere ziekte, en niet gepaard meteen of ander ge-

brek van het oog.

En eindelijk een znrnenprejlelde flaar is die, welke uit cene

afgelegene en nog plaats hebbende kropzeerige
, venerifche

^

zinkingachtige offoheurbuikige ongelleldheid oorfpronglijk is:

ook die, bij welke tevens andere gebreken van het oog,
mede vcrzeld gaan.

De naauwkeurige in acht neeming van alle deze onder-

fcheidingen moet de voornaamfle grondflag der operatie

zijn ]
(jjg')[Zo vcele bijzondere fchrijvcrs bijna, als wij over de

wijze, om de /laar, door uitfnijding, uit te neemen, raad*

plcegen ;
even zo vecle verfchillende wijze bijna, zien wij,

door hun daar in voorgcfleld en aangepreczcn IJii«

verfchil echter [hangt meerendcels alleen af in de bijzonde-

re famcnflelling en meer of mindere hoeveelheid hunner

werktuigen. Deze nogthans moet uit allen de verkic-

zelijkflc zijn, welke de meeste eenvoudigheid
^ zo in derzeWsr

werktuigen, nis in luiare behandeling ,
injluit.
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Aanmerkingen over de operatie van de (laar

. door middel van de iiithaaling van dm
' heer d u «. a in d.

beste ivij-i^e om de operatie van de flaar door
' middel van het uithaaien te onderneenien , is zonder te-

gcnfpraak eenvoudig en gemakliik te verrigien, duurt

niet lang en gaat ten aanzien van haare gevolgen zeker.

De behandeling der wijze, welke ik reeds veele jaaren

en wel met het geluk kigfie gevolg ociene , fluit ‘alle

deze voordeelen in zig: doch aleer ik dezelve befchrij

ve, zal ik nog een paar woorden over de gewoone
wijzen zeggen.

Elke oogmeester heeft gemeenlijk eene bijzondere be-

handeling ten aanzien dezer operatie , welke hij met ge-

wenschten uitilag volgt De ongelukkige uitflag hangt

niet altijd af van de gebreken en volmaaktheden der

wijze; maar de toevallen, welken er de gevolgen van

zijn, hebben aanleiding gegeeven tot verfcheiden mid-

delen om die voortékoinen.' Wijl ik deze 'operatie ver-

sheiden maaien heb moeton verrigten, 'heb ik einde-

lijk eene wijze bedage, welke mij deze toevallen heeft

leeren vermijden.

Langen tijd vojgde ik de eerde wijze door het uit-

haaien te opereeren , die namelijk van den beroemden

DA VI el; maar eenige toevallen, de langduurigheid

der operatie en de veelheid' van indrumenten, waarvan

deze oogmeester zig bediende, deeden mij befluiten,

deze wijze te laaten vaaren en die van ten on te ver-

kiezen. Ik fchreef aan dezen geleerden en hij liet

mij zijne indrumenten m^aken en zond ze mij nevens

sijn geleerd verdeedigfchrifc (*J. Hierin handelt hij

C*) Zie Th. Jn. Bapt. Ant. A^douille cf J-^c. Rsx.

TExon ds Cutar:i3 .i. haris 1757. c
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van het uithaaien des flaars en van de operatie, wel-

ke men nu in het voorlte , dan in het agterde bekleed-

zel van het kristallijnlichaam moet onderneemen. Be-

halven dit vcrdcedigrchritr heeft hij ook eene voor-

trcll jke verhandeling over dezelfde flof gefchreeven,

welke de Akademie der weetenlchappen in het derde

deel der buitenlandfche geleerden heeft doen drukken:

De indrumenren , welken ïhnon aan het einde

van zijn verdeedigfchrift in koper heelt laten brengen

,

zijn, behaiven zijn biüoiiri, niets anders dan de bidou-

fis van de la faye, die hij kleiner en fmaller heeft

laaten maaken- Ik bedien mij niet meer van dczel-

ven, dewijl zij, gelijk ik aangemerkt heb, noch derk

noch vast genoeg zijn, om het hoornvlies doortefnij-

den. Daarenboven zijn zij niet ‘breed genoeg en als

men ze door het hoornvlies lleekt, ziet riien denonder-

Ikn rand der pupil zoniwijlen onder de fnede, het-

welk nog veel hinderlijker is, hoe meer wateragtig

vogt er uit..geloopen is, en dikwijls hangen er zeer

kwaade toevallen van af; ja veeltijds kan men de Ine-

de niet eens volbrengen, van welke een onvolkomen

lidteken en dus ook eene. witte dwarslijn overblijft , wel-

ke aan het gezigt hinderlijk is,

Van de inllruiiientcn van tet^ion in bovengemeld

verdedigfchrifc, gebruik ik alleenlijk nog zijn bisiouri,

Wijl men daarmede minder gevaar loopt, den oogap-

pel te beledigen. '
.

ik ben verzekerd, dat de ongelukkige uitdag der

oogmeesters, welken van de bistouris van la faye of

van andere dergelijke inflrumenten gebruik maaken,

van de oorzaaken afhangen
,
welken ik hier bijgebragt

heb. Offehoon het plat van de bistouri van la faye

een weinig uicgehoold is , ten einde zig des te beter

naar de verhevenheid van den oogappel te voegen, be-

let dit egterrice, dat het regenboogvlies zig niet on-
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der dc fnede van dit plat aanzet: en daarenboven ont-

moet men ook zwarigheden, wanneer men de punt

van de tegengellelde zijde wil uitbrengen. Verders,

wanneer het inllrument niet wel gewerkt is, is het

niet gemaklijk , de incifie halveraaanswijze te maaken,

hetwelk de allervoordeeliglle is , om eene fpoedige ge-

neezing te bevorderen. Ik heb in eene verhandeling,

die aan de koninglijke 'akademie der heelmeesceren toe-

gezonden heb, de redenen daarvoor ontvouwd.

Meest alle de oogmeesters maaken de fnede van het

hoornvlies met de bistouri van la faye , flegts eenigen

van hun hebben e'r zekere veranderingen in gemaakt.

De heer guerin te Lions befchiijft in zijne verhande-

ling over de oogziekten een inllrument van zijne uit-

vinding, hetwelk hij ook heeft laaten afbeelden, doch

hetwelk zeer verfchillcnde is van dat van la faye.

OndertLisfchen twijfel ik aan het gelukkig gebruik van

hetzelve.

De heer df.s iiayes ©endron zegt in zijne ver-

handeling over de oogziekten, na dat hij de verfchil-

lcnde wijzen van opereeren befchouwd heeft: „ Ik

„ zou deze beide inilrumenten, namelijk de bistouris

„ van LA FAYE en van poyet , boven de beste eerde

„ bistoutis, van welken daviel zig bediende, om de

,, fnede van het hoornvlies te onderneemen, verkie-

„ zen, zij zijn hiertoe voldoende goed, zo dat men

„ zijne toevlugt niet tot de fchaaren behoeft te nee-

„ men. Deze beide indrumenten bedaan in eene naald

„ met eene puntige en met eene dompe fnede ; aan

„ deze naalden de behoorlijke kromte geevende, kan,

,, men met dezelven alle mogeiijke doorfnede van het

„ hoornvlies maaken , inzonderheid
, wanneer men

„ daarop let, dat de eerde puntige en fnijdende naald

„ breed genoeg is, zodat men ze gevoeglijk over den

„ oogappel heenbrengen kan
, want alsdan zal men
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ee«e opening krijgen, welke groot genoeg is, om
„ het krijftallijnlichaam er door re haten , voornaam-

,, lijk, wanneer men de naald allengskens van de zijde

„ des kleinen hoeks inbrengt. Gefteld, de opening

„ was niet groot genoeg geworden , zo kan men de-

,, zelve met de (lompe naald vergrooten.”

De voordeelen , welken men zig van deze beide

inflrumencen belooft, zijn tweeërlei, vooreerst meent
men daar door het raaken e» beledigen van het regen-

boogvlies te vermijden, ten tweeden, wijl men de ope-

ratie altijd met de regte hand verrigt, is dit een voor-

deel voor de geenen, welken niet met beide handen

kunnen opereeren. De heer des hayes zegt, dat

men met de bistouri eene veel juister incifie kan maa-

ken, hetwelk mij egter niet zo voorkomt. Ik heb

geen ongelijkheden ontdekt, van welken hij fpreekt,

dat zij op de doorfnijding van het hoornvlies met de

puntige fnijdende naald ontftaan: maar dit heb ik ge-

zien , dat het niet wel mogelijk was, eene incifie met

dit infirument te maaken, welke groot genoeg was en

dat de oogappel door de fnede uitfchoot , dat het wa-

terachtig vogt er uit liep, eer de incifie nog geëindigd

was, en dat het hoornvlies zig naderhand omboog en

en ongelijkheden in de fnede veroorzaakte, indien men
zig niet alle mogelijke moeite gaf om de fnede behoor-

lijk te voleinden. Met een woord moet ik bekennen ,

dat de puntige fnijdende en de (lompe naald mij nooit

eene genoegzaame opening gemaakt hebben, om er

het krijstallijniichaara gemaklijk uittebrengen
, zo dat

ik altijd mijn toevlugt tot de fchaar heb moeten nec-

men.

De heer daviel, ongetwijfeld door de zwarigheid

en de langduurendheid der operatie, door de menig-

vuldige inllrumenten, waarvan hij zig bediende cn door

de toevallen, die zijne eerfte wijze vcrzeiden, afge-
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fchrikc zijnde ,
heeft eene verhandeling gefchreeven ,

.

waarin hij de nieuwe verbetering zijner wijze voor-

drpeg. Ik heb die verhandeling niet geleezen en ge-

loof ook niet, dat zij gedrukt is» Men vind er een

uittrekzel van inde Mercure de Trance ^ Julij 1762.

in het eerjrte ftuk; „ De fchrijver,” word daar gezegd,

„ vind de oorzaak der daarop volgende toevallen in

„ de fcherpe en fchuine fnede. Om dit te vermijden,

„ moer men de halfkringvormige incifie verwerpen;

„ bij heeft verfcheiden middelen , om het hoornvlies

,, te openen, beproefd en de wijze, welke hij als de

,, voordecligde befchouwc en bij dewelke hij zig on-

„ veranderlijk houd, beftaat in het gebruik van eene

,, kleine kromme bistouri , die hij als eene fchrijfpen

„ houd, en welker' fnede hij naar boven keert. De

„ punt lloot hij aan het onderfle deel van het door-

„ fchijnend hoornvlies van de zijde des grooten hoeks

„ omtrent eene halve lijn van het vereenigingsviies in.

,, Als de punt van het inftrument in de voorde kamer

„ gebragt is, lloot hij dezelve tot aan den rand van

„ het hoornvlies aan de zijde van den kleinen hoek

„ tot aan het einde der lijn, welke het hoornvlies wa-

„ terpas in twee deelen fcheid; hij doorboort het

„ hoornvlies en volbrengt de incifie , welke eene

„ fchuine lijn befchrijft, met eene fcherpe Inede , die

,, egter niet fchuin mag wezen ; alsdan verdeelt hij

„ het hoornvlies naar boven door eene tweede fnede,

„ welke van den kleinen hoek Ichuin naar den groo--

„ ten gaat, en deze fnede maakt hij met de llorape

„ fchaar, welker platten met haare armen eenen Hom*

„ pen hoek maaken. Door deze beide fneeden bekomt

„ men eenen driehoekigen lap van het doorzigtig

„ hoornvlies, welks bafis op zijde van den grooten

„ hoek is.”

De doto coLOMüiER Helt deze fnede van den

\
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driehoekigen lap bovren alle anderen, „ om dat,*” ge-

lijk hij zege, de hceling van eene regce wond veel

„ gemaklijker is, dan eene kringvormige ” Ik heb

eene verhandeling over de (baren in bekieedzels inge-

flgoten, welke ik aan de akademie der heelmeesceren

heb medegedeeld
,
gezegd

, dat wanneer de lippen van

eenige wond , van welken aart die ook mag wezen

,

nauwkeurig aan elkander gevoegd worden, derzelver

heeling ook altijd wel moet flaagen. En daar de lip-

pen der halve kringvormige wond van het hoornvlies

nauwkeurig op elkander paslèn, moet men niet te fterk

op deze aanmerking (laan. ' Kan men in tegendeel niet

zeggen, dat de driehoekige lap, door de bolronde ge-

daante van bet hoornvlies niet onderfchraagd worden-

de, met zijne punt in de voorlle oogkamer zou kun-

nen rdiieren , en de wond zig uit dien hoofde moeilijk

zal vereenigen en nog moeilijker zal heeien.

Ik twijfel niet, of da viel heeft deze manier met

goed gevolg in het werk gefield, zijne bekwaamheid

kon de gebreken , die ik er in ontdekte , wegnémen

;

ondertusfehen geloof ik evenwel, dat het krijrtallijn-

lichaam als dan zijnen uitgang veel zwaarer vind, dan

door eene halve kringswijze en onderwaard, gemaakte

fnede.
‘

Ik hou (faande , dat iri de eenvoudigheid der be-

handeling een voordeel der ftaaroperatie gelegen is.

Ik zal dit tragten te bewijzen , het overige zal zig

zeer gemaklijklijk van zelve doen begrijpen.

Het indrumenr , waarmede ik de infnede in het

hoornvlies maak, is niets anders, dan een lancet, van
vooren een weinig van het einde tot aan de punt ge-

kromd, cn welks einde niet gehard is. Dit lancet

is, door middel van deszelfs hegt , vastgeniaakt aan

een greep van ebbenhout of ijvoor van omrrefit vier

duim lang (Zie PI. l. fig. 4.^) Het einde van het lan*
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eet niet gehard zijnde, kan men het inllrumenc gemak-

lijk buigen en hec de kromte geven, zo als men het

naar de omftandigheid het gevoeglijkst oordeelt. De
agrerzijde van het plat, welke, als men opereert, naar

het regenboogvliesje gekeerd is, is van haar einde tot

aan de punt, gelijk ook een weinig in het midden van

de eene fnede tot de andere bol. Deze bolligheid van

'de agterzijde des iiiftruments verwijdert onder de ope-

ratie het regenboogvliesje en belet op die wijze, dat

hetzelve niet onder de fnede komt. Met dit inliru-

ment alleen kan men in eene fnede en op eens de hal-

ve kringswijze fiiede maken. Het heeft ook nog het

voordeel boven dat van la faye, dat men beide de

oogen daarmede kan opereeren. Als de fnede niet

groot genoeg is, hetwelk egter zelden gebeurt, ver-

groot ik dezelve met de fchaar van daviel. Om het

bekleedzel van het krijftallijnlichaam te openen, ge-

bruik ik het kleine mes of bistouri van te non en

eindelijk nog de curette, om het oog te zuiveren, en

eene kleine tang, die met eene veer voorzien is, met

welke ik het krijrtallijnlichaam vat en voorzigtiglijk

uithaal, op dat ik het regenboogvlies niet fcheure.

Ik ftel het geval , dat de lijder zal geopereerd wor-
den, en dat reeds alles tot de operatie gereed is, dan

laat ik hem op eenen een weinig verheven ftoel gaan

zitten, waarvan de leunig van agteren laag is en een

weinig agteroverhellende moet zijn , laat hem het

hoofd agter over houden, zo dat hec gezift omtrent

parallel is met den horizont. In die houding laat ik

hem het hoofd door eenen helper vasthouden , welke

hec bovenlle teruggetrokken ooglid moet vasthouden

;

vooronderfteld nu, ik opereerde hec linker oog, dan

plaats ik mij zo, dat ik mijne bewegingen volkomen

vrij hebbe ,
vat het inftrument met de linkerhand , en

boude hec even als eene fchrijfpen, begin de incifie

zo



HEELKUNDIGE OPERATIEN. i6i

zo digc als mogelijk is aan den grootften hoek , houde
mee de regterhand het onderfte ooglid ; druk het mes
eene halve lijn van het vereenigingsvUes des oogs en
boven het punt eener verticaal lijn , welke het oog in

' twee gelijke deelen zou fcheiden , in , fchuif het voord
en laat het in de voorde oogkamer indringen, tot dac

de punt op zijde van den kleinen hoek weer te voor-

fchijn komt; alsdan maak ik de fneede naar onder, ge-

lijk men ze met de billouri van de la laye maakt , en
vermijde zo veel mogelijk, dac dezelve niet fpits ein-

dige.

Als men het regier oog wil opereeren , houd men
het indrument in de regterhand. Met dit indrumenc
kan men het linker oog met de regterhand en het reg-

ter met de linkerhand opereeren , door de incide van

de zijde des kleinen hoeks te beginnen , en de punt

van het indrumenc in den groocen hoek te laaten uit-

gaan , voor het overige eindigt men de fneede naar on-

der, gelijk wij daar even gezegd hebben.

Bij deze behandeling kan men de opening gemeen-

lijk groot genoeg maken, om het krijdallijnlichaam er

door te laaten. Zo zij het egter niet mogt zijn

,

breng ik de eene fneede van de fchaar van den heer

DAviEL in de voorde kamer tusfehen den oogappel eii

het hoornvlies en verlenge met de eene Ineede van de

fchaar de incide naar den grooten of den kleinen hoek

toe, wanneer ik de incide van de zijde af moet verlen-

gen. Indien het krijdallijnlichaam door zagc drukken

evenwel niet uit zijn bekleedzel wilde, ligt ik met den

rug van de bistouri van tenon het hoornvlies een wei-

nig om hoog, breng er dit indrumenc in en rigc zij-

ne punt dwars over de pupilla , om het bekleedzel re

openen, door eene kruisvvijze incide daarin te maaken.

Als dan fchiet het krijdallijnlichaam er «it en valt t<p

de wang. Als ik nu de donkere dukken van het be-

11. DEEL,* L
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klcedzel des krijüallijnlichaams, welken zig vertoonen, .

weggenomen, en men de curerte het oog, gezuiverd

heb , leg op de geflooten oogleden eene kleine

plaaster van ongums de la tnere, ten einde te belet-

ten, dat zij niet kannen open gaan, en hier over nog

twee kleine zagte kompreslen, welken ik in een gedis*

telecrd water, hetwelk ik met wijngeest gemengd heb,

doope, of ik leg enkel op het oog over de plaaster

een weinig fijn zagt katoen. De wonde fluit binnen

agt dagen, wanneer er geen onverwagte toevallen! bij

de operatie komen , als braaken of flierk niezen , welk

het geheele werktuig in beweeging maakt en eene uit-

zakking van het regenboogvlies tusfehen de wond kan

veroorzaaken. De fmert, welke de lijder in d't deel

voelt, is>teen gewoonlijk teken daar van en men ver-

helpt dit ongemak gemeenlijk , door het oog bloot te

maaken en den appel op zijne plaats te brengén. Als

men bij het terugbrengen van het regenboogvlies bin-

derpaalen ontmoet, vergroot men de opening met de

llompe fnijdende naald.

Deze manier is eenvoudig; het inflrumenc maakt ge-

meenlijk in eens de fneede; en zij is ook gemaklijk om
uittevoeren. Volgens de wijze, op welke het inllru-

ment lamengefl:»ld is, is men altijd meester van zijne

beweeging , niets kvan zijne werking verhinderen , voor-

naamlijk, W'anneer men daar op gelet heeft, dat men
iet oog voor alle drukking heeft beichermd. De oog-

fpiegels en andere tot verzekering van het oog dienen-

de inilrumenten zijn in deze operatie meer hinderlijk,

dan dienflig. De operatie duurt ook uiet lang, een

of twee minuuten zijn genoeg om de -operatie levol-,

brengen ; ook heeft men wegens de gevolgen niets

te vreezen. Men is , om zo te fpreeken , als meester

óver het waterachtig vogt
, zo dat het niet uit kan . vloéi-

jen, voor dat "de punt op de andtre tegengeflelde zijde
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doorgegaan i>'. Om die reden moec men de fneede

door het onderfle van hec hoornvlies, gelijk ik die

uitdruklijk voorgefchreeven heb, niereerder maaken,
dan na dat de punt van het inürument op de andere

zijde doorgedrongen is. Op deze wijze word het drui-

venviies, daar het waterachtig vogt niet kan uitvloei-

jen , terug gehouden en kan niet onder de fneede ko*

men ;
daarenboven verhindert dit ook de bolle rug van

het infttument. ‘ _
Zeer zeldzaam doen zig bij deze manier van operee-

ren kwaade toevallen op, of men nsoec ze op reke*

Hing van den operateur (lellen, welke ’dezdven door

behoorlijke kunde, oplettendheid en beluvaainheid kan

vermijden. De gemeende kwaade toevallen zijn de

(leek in den oogappel en de onvolmaaktheid der fnee-

de Doch deze gebreken kan men behoorlijk verhel-

pen.

KORTE BESCHRIJVING
ran de operatie en behandeling van de (laar

van den heer j a n i n.

Heet nederdrukken in alle foorten van daar niet vol-

loende zijnde, heelt de beroemde DAvmL rot het uit»

laalep van het duister lichaam doen befluiten, en het

joed gevolg daar van veel grooter zijnde, dan bij het

lederdrukken , was fchier elk gereed, om deze laatlle

nanier te verwerpen , en hield zig aan de eerde. An^

lere te verre gpande verdedigers der oude manier ver-

verpen het uithaaien met verachting. Zo voorbaaiig

:ijn de menfehen in het oordeelen ; wanneer zij de

aak zonder vooroordeel onderzocht en de uitwerk in-

;cn en gevolgen van beide de manieren met elkander
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vei'geleeken hadden, zonden zij geen van beiden ge-

heel verworpen hebben ; want er zijn gevallen , in

welken de ecne manier boven de andere te verkiezen

is (hh').,

ChJt) [De operatic 'om de Haar met de naaide .neder te

drukken, is waarfchijnlijk zo oud als de Heelkunde zelve;
immers vinden w'ij, bij de vroegst bekende Heelkundige
fcnrijvers, ’er fpooren van: Celsus heef t dezelve reeds,

voor omtrend tweeduizend jaaren , belchreeven
;
en in deze

zijne voorgeftelde wijze, is na verloop van zo veele eeu-

wen, bijna geene verandering gemaakt. Het voorfchrift

van den heer janin, in dit Hoofddeel is in deze bewer-

king zeer nauwkeurig en allezins volgbaar. Onze Neder-
landfche Leezers kunnen, hier over insgelijks zeer goede
vooi fchriften vinden , in de werken van de Heeren heis-

ter, SHARP, PLATNER, PLENCK, GESSCHER en meer anderen.

In den jaare 1707. Helde de heer merrij voor om het

verdonkerend kristal -vogt, door eene infnijding, uit het

oog uit te neemen; en dit wierd werkelijk, in den jaare

1 70Ï door den heer petit ondernomen
;
doch het was al-

leen een Cataraft die door de Pupil , in de voorHe oogka-

mer gevallen was. Dit echter had geene verdere navolgers;

tot dat in den jaare 1745, de heer daviel in een zelfde

geval als dat van den heer petit, deze operatie, met een

gelukkig gevolg verrigte : deze gelukkige uitflag deed den
heer davitsi. befluiten , om deze zelfde operatie , ook op
nog agter de pupilla zittende flaaren te onderneemen : ook
hierin werd hij met eenen goeden uitHag bekroond; ên
bcHoot van toen af öe 'CataraBa, op geene andere wijze,

dan door de uitfnijding te opereeren. Sints dien tijd,_

is deze operatic, door veele beroemde mannen, door ge-
heel Europa , nagevolgd en befchreeven.— Men zie, over

de voornaamHe dezer bijzondere voorfchriften , her uitmun-
tende werk van den Heer D. van gesscher, Oeffenende

Heelkunde, 3 deel, bladz i 8 r. en volg.

Dan, welke bijzondere loffpraakcn en voordeelen aan de-

ze nieuwe wijze van opereeren ook gegeeven is geworden,
de oude wiizc nogthans heeft bij fommigen haare waarde
behouden: en in de daad , wij gelooven met den heer ja-
wiN, dat er gevallen genoeg zijn. waar in deze laatHe,

de oude naamlijk boven de nieuwe de voorkeur verdient. —
Een oordeeikUiidigc Heelmeester dcihalven, zal zica, over

f
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Ik acht het noodzaaklijk , dit te bewijzen, voordat

ik nog in het bijzonder van de behandeling bij deze

beide manieren kan fpreeken.

Wanneer een voorwerp tot deze operatie beflcmd

,

gezond is, dac is, door geen ziekte-vergifc aangeta'C

is, bij welk het oog zijne bolronde natuurlijke gellahe

heeft en het regenboogvlies zijne beweegingen be-

houden heeft ; met één woord , dat de lijder nog
licht en duister en de fchaduw van ondoorfchijneode

lichaamen op den afftand van vijfof zes voeten onder-

fcbeid; welke jaaren de lijder ook mag hebben, en

of zijne llakr vast of vloeibaar, wit, geel, olijvenkleu-

rig of van eenige andere verwe zij
,
moet men het uit-

haaien van het duister lichaam boven het nederdruk-

ken verkiezen : maar , wanneer het voorwerp , waar

aan men de operatie wil onderneemen, bedorven bloed

heeft, hetzjj hetzelve dooreen knoestachtig, pokachtig,

kankerachtig of fcorbutiek vergift aangeftoken zij , als

dan zal men beter gevolgen van het nederdrukken zien-

Insgelijks, wanneer het regenboogvlies weinig beweeg-

lijk is, namelijk wanneer de oogappel zig flegts wei-

nig uitzet, en deze opening fchier geftadig geflooten

blijft; dan kan, gelijk men ligtlijk begrijpt, hetUrij-

ftalüjnlichaam door de opening van den oogappel

geen uitgang vinden ; hieruit zou kunnen volgen en

het ftaac zeer te vreezen, dat dit zeer gefpannen vlies

fcheuren of ten minden beledigd worden zou, waar-

uit zonder twijfel eene derke ontdeking en dikwijls de

verettering van den oogappel en zijn inzinken in de

oogholte zou kunnen ontdaan. Men zal derhalven

deze toevallen vermijden , «vanneer men in zulke om-

het geheel , in de verkiezing dezer operatie , naar den aart

en de verzeilende omliandigheden van het gebrek regelen

;

en dan eens aan de nederdrukking, en andermaal weder aan

de uitfnijding der Haar, den voorrang geeven.]

Ö
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Handigheden , der oude behandelingen hoven het uit-

Jigten den voorrang geeft.

Ten einde deze grondllclling no?; meer te ftaaven

,

moet ik aanmerken, dat er voorwerpen zün. bij wel-

ken de niiufle prikkeling
, de minfte kw^etziiig veel

kwaads kan veroorzaaken , namelijk eenederke oneftee-

king, welke zomwijlen met verettering gepaard gaat;

daartegen zijn er ook anderen, bij welken een derge-

lijk toeval niet de minde kwaade gevolgen heeft. IVIen

moet en kan dc fpoedige geneezing aan de goede ge-

Heldheid des bloeds en der vogten loefchrijven ; en

dit kunnende (lellen, ziet men, waarom bij zulken,

die kwalijk gemengde vogten hebben , wanneer men
hen door het uitligten opereert ,

de wond van bet

hoornvlies nK)cilijker moet heelen, dan enkel een (leek

in het harde vlies, en dat deze dezelfde' toevallen niet

kan voordbrengen , welken van cene agnmerklijke

kwetzing van het hoornvlies overblijven. Wanneer de

wond zig niet fpoedig fluit , verliest -dit vlies zijne

doorzigtigheid; doch de verduistering van hetzelve is

juist niet hetgeen 'men het meest moet vreezen , maar

de drukking van de waterige vogtigheid en het glas-

vogt ,
hetwelk het regenboosvlies naar vooren drukt

;

het uitfpringen van dit vlie's brengt een druifgezwel

voord, hetwelk op nieuw de vereeniging van de lip-

pen des wonds van het hoornvlies belet en niet alleen

het oog mismaakt, maar ook meer of minder fmerc

en cene verteering van den oogappel veroorzaakt.

Alle deze ongemakken heeft m^n van den blooten

fleek der naald in het oog niet te vreezen («).
•

CO [Bij de aangevoerde gevallen van den heer janin,
waarin de nederdmkking boven de uitneeming vèi het kris-

tal.-vogt, de voorkeur gegceven word; kan men ook da

geval!c[n volgen: waarin de lijder aan cene oogwenking,

of lUiptjchtige beweeging van den oogbal onderhevig is; of
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De operatie van de (laar vordert dcrhalven eene
’

verfchillcnde handgreep volgens de verfchillende ge-

(leldheid der voorwerpen. Doch de beide door ons

opgegeevcn manieren dulden nog eenc verandeiing ren

aanzien der behandeling na de Operatie. Wij zulten
'

hier van Ipreeken , alzo wij elke manier in het bij'

zonder willen befchrijven.

Ecne voornaame zorg, die men hebben moet, is,

dat men een oog, met de (raar bezet, nooit operee-.

re, zo lang hetzelve de voorwerpen nog kan onder-

fcheiden. Zou men zig zelven geen verwijcingcn moe-
ten doen, indien zi’g toevallen, welke misfchkn zelfs

niet cerls van de operatie zouden 'kunnen afhangen,

opdeeden, die den oogappel verkleinden of mismaak-

ten? Daar integendeel, wanneer de lijder de voor-

w'erpen met zijn oog, hetwelk de^ gi’aauwen Haar

heeft, niet meer ziet, en niets da« enkel licht en

fchaduw der lichaaraen gewaar wor3 , men zig niets

te wijten heeft, indien het gevolg biet aan de verwag-

tingen beantwoord.

Ik acht ook alle voorbereiding;' nadeelig, wanneer

het oog anders gezond en de lijder wél is. Het ader-

laacen en buikzuiveringen , welken der operatie van

den graauwen Haar laat vooraf gaan, verwekken dik-

wijls eene ongeregelde bcweeging in de vogcen, wel-

ke nadeelig is voor het goed gevolg. ' De verduiste-

ring van het krijftallijnlichaam is gemeenlijk enkel een

plaatsJijk gebrek
, hetwelk zeer wel door cene be-

kwaame hand kan weggenomen worden, zonder dac

er eenig verder middel toe vereischt word , dan al-

leenlijk eene verlichte ondervinding. Om de natuur

wanneer het oog te diep in zijne holte geplaatst is; zo ook

wanneer het hoornvlies te plat is; en éindelijk in kinderen,

welke het oog noch het hoofd in de vcrcischte fiist en plaat-

zing kunnen flil houden.]
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V onderfteunen, behoeft men flegts de eenvoudigfte

middelen aantevvenden: te veel middelen, inzonder-

heid buiten noodzaaklijkheid en behoorlijke aanwijzing

gebruikt, zijn altijd nadeelig. Het is genoeg, wan-
neer men den lijder des avonds voor de operatie eene

klijllcer van lauw water laat geeven,.om de eerde

wegen te opetien, en den lijder tevens alle vaste fpij-

zcn verbied
; men moet hem niets anders dan vleesch*

nat en water tot zijnen drank geeven.

Van de kentekens en onderfcheiden foorten van

daaren heb ik in mijne verhandelingen gefproken

Wanneer men na behoorlijk onderzoek van het oog
overtuigd is. dat de daar niet met eene zwarte ge-

paard, of nTCt het regenboogvlies vergroeid is, het

welk men uit de vrije en levendige beweegingen van

dit vlies, mccfbef welk de appel, zodra men de lichc-

draalen met de hand breekt en dezelve, wanneer het

helder licht in het oog fchijnt, zig bedektlijk ver-

wijdert , ontdekt , kan men tot de operatie overgaan

;

maar het oog moet tevens vrij zijn van alle ontdee-

king en pijn , en verder moet de lijder dé beweegin-

gen der duistere lichaamen en het helder licht van de

duisternis ook kunnen onderfcheiden. Als de daar de

eenige oorzaak der blindheid is, dan is de operatie ook
het eenig middel om het gezigt des lijders te herdel-

len. Wij zullen nu de beide manieren, om het duis-

ter lichaam te verplaatzen, omdandiger doorloopen.

Het verband bedaat in eene genoegzaam groote

wiek, om de beide oogen te bedekken, fchoon men
er maar een opereert, en eenen voorhoofdband ne-

vens een dukje linnen , om de oogleden afteveegen

,

wanneer zulks voor , onder en na de operatie noo-

(_*') Memoires Ohfervations amtomiques , tky[flologiquss

If phyjiques fur l’oeil é? maladies ,
qui eet

sr^anc, a Lyon 1772.
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dig is. De inftrumenten tot het nederdrukken van de

ftaar zijn eene ronde vvélgepunte naald en een lancet.

Die tot het uitligten zijn een regte bistouri, welke zo

lang en zo breed is als een gewoon lancet en alleen

op de eene zijde eene fneede heeft. Deze bistouri

moet,eene vierkante greep hebben en van eene genoeg-

zaame lengte zijn , op dat men dezelve behoorlijk in

de hand houden en beweegen kan ;
en dan nog een

paar holle fchaaren , eene curette en eenige kjeine

elaftieke tangetjes

In het nederdrukken van de Haar is de naald ge-

meenlijk voldoende , het lancet gebruikt men alleenlijk

wanneer het morgaanifche vogt donker is ,
in de

voorfte kamer gaat en daar het waterig vogt verduis-

tert. Ten einde deze vogcigheid te doen ontlasten,

maakt men eene kleine incilie beneden in het hoorn-

vlies, door dit inilrument daar in te drukken.

Tot het uitligfen van de ftaar heeft men eigenlijk

ook maar één inftrument noodig, namelijk de bistou-

ri ; de fchaaren worden alleen gebruikt, in geval men
de fneede van het hoornvlies niet groot genoeg ge-

maakt heeft; want dezelve moet twee derden van den

omtrek van dit vlies in zig bevatten. De curette

begunftigt de uitvloeijing der flijmige deelen van het

kristallijnlichaam, en met de tangen vat men ditzelide

lichaam , als het duister is , en trekt het er snede

uit. Mjiar deze handgreep vereischt veel behoed-

zaamheid en voorzigtigheid
, want als men hetzelve te

fchielijk wilde uithaaien, zou men gevaar loopen, het

regenboogvlies te klieven en te fcheuren
;

ja men zou

zelfs het glazen vogt mede uit kunnen trekken. Doch
men kan deze toevallen vermijden

, wanneer men de

curette van de regter naar de linker, en van de linker

naar de regter zijde beweegt, om dus langzaamerhand

de vergroeijingen van het beklcedzel des kristailijn-

lichaams te kunnen wegncemen.

L 5
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Als de lijder maar één ziek oog heeft, bedekt

men het gezónde oog mee eene kompres en eenen

voorhüofdbatid
,

plaatst hem tegenover een venller,

zó, dat hij een weinig fchuin zit , ten einde de ope-

rateur geen fchadiiw op'het zieke oog geeft; een hel-

per plaatst zig achter den lijder, houd het hoofd te-

gen zijne borst en vat met de eenC hand de kin

,

terwijl hij met den voorllen vinger van de andere

hand het bovenfle ooglid omhoog ligt zonder het te

fterk tegen den wenkbrauwboog te drukken. Deze

moet ook zorg dVaagen, /den oogappel naar boven

niet te 'zecr te drukken. De operateur plaatst zig

tegen over den lijder, zó, dat de dijen van denzel-

ven tusfehen de zijnen komen. Ten einde deze ope*

ratie wel te kunnen doen , moet men met beide han-

den kunnen werken, men moet namelijk het linker oog

met de regterhand en het regter met de linkerhand

opereeren. Als men het linker oog wil opereeren,

houd men het inftrument met de regterhand éven als

eene fchrijfpen, terwijl men met de vingers der lin«

kerhand het ondcrlle ooglid nederwnard drukt; te zelf-

den tijd legt men den vootllcn vinger van dezelfde

hand in den grooten ooghoek , ten einde den oogap-

pel vast te houden (*), zonder denzelven te zeer

laamen te drukken, llierop floot men do bistouri in

het hoorxivlies, op den afltaud van eene lijn van den

rand vari dit vlies en in eene regte lijn met hef boven'

Be gedeelte van de opening. des oogappels; als dan

brengt rtien aandonds de punt van dit inflrument tot

aan het gedeelte van het hoornvlies, hetwelk het naast

C'0 Het is bekend dat men hiertoe verfcheiden inflni.

menten heeft. Een der besten is zonder tcgculpraalc dat

van den heer casaamaïa. Zie Samml. der aiiferl. Abb, für
' IVunddrtze 2. St. S. 202. en Cn. Gott. feller epifl. de

metliodis JuffiifioncHi ccuioruvi curandi a Crfasviraa S'move
ciiltis. L'J'. J7?2. L.
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aan den grooren hoek is, en eindigt de fneede van

bov^n naar onder ; alsdan laat men de punt van de bis*

toiiri in den wond gaan , welke men in het hoornvlies

gemaakt heelt en van daar in de opening van den oog-

appel , om het beklecdzel.van het krijllallijnlichaam te

openen; door eei^e zfgte drukking aan het onderlle

deel des oogap|)els bevordert men het uicgaan van

het verduisterd lichaam
, en men draagt behoorlijk

zorg, uit deopening van den oogappel alle de deeltjes,

welken zig van het krijllallijnlichaam zouden kunnen

atkcrcheiden hebben , wegteneemen. Als dan laat

men het oog uitrusten en vermaant den lijder, het

eenige minuuten lang zorgvuldig vasetehouden. Ein-

deiijk doet men het geen, waar van wij zullen fpree-

ken ,
als wij de operatie door het nederdrukken zullen

belchreeven hebben.

Bij het nederdrukkeh van dé (laar moeten zo wel

de lijder , als de helper en heelmeester den zelfden

ftani neemen als bij het uitligten ; alleenlijk *in de uit-

voer.ng der operatie is eenig verfchil. Hetzelve 'be-

ftaat hierin
,

dat men de punt van de naald van den

kant van den kleinen hoek in het harde vlies van het

oog lloot en wel op den aflland van twee en eene

halve lijn van het hoornvlies. Als nu de punt van dit

inftrument agterwaard in de Haar gekomen is , het-

welk men uit de gemaklijkheid afneemt, met welke

men bet duister lichaam naar vooren kan beweegen,

rigc men de punt van de naald naar het onderlle deel

van het bekleedzel des kristallijnlichaams ; ren einde

hetzelve te openen; hierop ligt men.de punt van het

inftrument , om dezelve aan het bovcnlle gedeelte

van de Ihar re brengen en vervolgens naar onder in

de achterlle kamer ncertedrukken. Hier houd men

het inllrument cenige oogenblikken nedergedrekt.

Wanneer de Haar met weder om hoog Hijgt, trekt
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men de naald daar uit, en de lijder moet het oog ge*

duuretide eenige minuucen toehouden. Hierop on-

derzoekt men' nauwkeurig
, of uit de opening van

den oogappel het geheele duistere lichaam weg is

,

dan of de ilaar weer opgefteegen is. Is de opening

van den oogappel zuiver gebleeven, dan is de operatie

voltooid, maar ,
wanneer in tegendeel het duistere

lichaam weer opgclleegen is, moet men de naald op

nieuw in het oog brengen, en zo veel mogelijk ook

weer in dezelfde opening , en alsdan moet men

de ftaar andermaal neerdrukken , en langer dan de eer-

fte reis neêrgedrukt houden, zonder egter met het in-

ftrument te fterk te drukken , of het te fterk te be-

weegen. Want zulke ftrijdige beweegingen zouden

het werktuig des gezigts nadeelig zijn.

De operatie geëindigd zijnde, zet men den lijder

met den rug naar het licht gekeerd, toont hem het

een en ander voorwerp, om hem en de omilanderste

toonen, dat zijn gezigt herfteld is. Hierop bedekt

men hem de beide oogen.met eene wiek, welke men
met eenen band bevestigt, dien men met fpelden aan

de muts vastmaakt. Alsdan legt men den lijder te bed-

de ,
waarin hij vijftien dagen lang geftadig op den rug

moet liggen
,

geeft hem zesendertig uuren lang niets

anders, dan fchoon water te drinken en fpaart hier

door het aderlaaten: ondertusfehen , wanneer de om-
rtandi^heid het vordert, tapt men een of twee palet-

ten bloed af; deze voorzorg zal inzonderheid van

groote noodzaaklijkheid zijn, als de operatie moeilijk

is geweest. Geduurende, dat men hem zo behandelt,

mag hij niets fpreeken, dan bij noodzaak, om iets

te eifchen e z. v.

Geduurende agt dagen geeft men hem dik rijst-

nat zonder zout , waarin men een weinig fuiker doet,

daarop geeft men hem goed vleeschnat en allengs

I
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gewent men hem weêr aan zijne gewoone leefwijze.

Voor den zestienden dag na de operatie raag men
hem de oogen niet oncblooten; doch men moet alle

'

dagen het verband met de wiek en wel telkens droog

vernieuwen. Maar men moet zig van geen oogwa-

ters bedienen, ora het oog te bevogtigen, ten ware,

dat zig eenig toeval opdeed, als bij voorbeeld veret-

tering of zwelling der oogleden e. z. v. Ik wijze

derhalven mijne leezers insgelijks naar mijne aanmer-

kingen, die ik hier over in mijne verhandelingen en

waarneemingen over het oog e. z. v. aangehaald heb.

De eerfte dagen na dat men de oogen ontbloot

heeft , moet men wél letten , dat men het gezigt aan

geen fterk licht bloot ftelt; men kan dit trapswijze

doen. De lijder moet nooit lang op een voorwerp

zien, of in het vuur, of op eene brandende kaers

of ander licht , wijl het oog door een te leevendig

vuur niet alleen geprikkeld word
, maar ook veel zou

kunnen lijden, waaruit gevaarlijke toevallen zouden

kunnen ontdaan. Dergelijke toevallen heeft men te

vreezen, wanneer men het oog voor den veertigden

dag na de operatie aan de vrije lugt bloot delt.

Éindelijk mag men den lijder ook niet ten eerden

toedaan, oogglazen te gebruiken, of te leezen ; bij

mag zig eerst drie maanden na de behandeling en ope-

ratie van zulke middelen bedienen. Deze voorzigtig-

heid behoorlijk aanwendende, zal het gezigt niet ge-

prikkeld worden en ten laatden veel beter uitvallen.

Nu zal ik de vraagen nog beantwoorden, welken

de heer le blanc mij opgegeeven heeft.

Eerfle vraag. Zal men een oog , dat met de daar

aangedaan is, onereeren, wanneer de lijder met het

ander oog nog alles ziet?

Hierop antwoord ik, dat men in het algemeen

wel hierop most acht geeven, wijl het zien van het
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geopereerde oog niet zo volkomen kan zijn , als dat

van het gezonde, en wijl de vereeniging der percep-

tiën geen plaats zou kunnen vinden, zou zulks eene

onduidelijkheid in het zien veroorzaaken , wanneer

men zifg van beide oogen wilde bedienen Doch, er

zijn egter uitzonderingen van dezen regel ; bij voorbeeld

in eenen graauwen ftaar , welke na eenen geweldigen

ftoot op den oogappel ontftaac, moet men oogenblik-

lijk tot de operatie overgaan : want indien men het uit-

ligren verwaarloosde, zou het kristallijnlichaam met de

achterlle vlakte des oogappels kunnen vergrocijèn t-f

verharden en alsdan zou het het gezigtwerktuig kunnen

bederven , het uitligren beletten of ten rainften , in-

dien het door het regenboogvlies uitgedrukt wierd, het-

zelve fcheuren en hierdoor eene verettering van den

oogappel te weegbrengen , toevallen, welken men
door de operatie kan voorkomen. .

Daar zijn nog andere omllandigheden , welken de

operatie van het eene oog noodzaaklijk maaken , fchoon

het andere nog. zeer gezond is; wanneer namelijk de

flaar door menigvuldige oogontfteekingen verzeld is:

ik verfla hier' door zulke oogoniileekingen
, welker^

oorzaaken alleen in de drukking beftaaii , die het kris-

tallijnlichaam op het regenboogvlies verwekt. Dit ge-,

val is wel zeldzaam doch de jonge wondheelers moe-

ten er wel van onderrigt worden, ten einde zij in (laat

zijn , om hulp toetebrengen. Een dergelijk geval is,

wanneer de (laar door eenen val in de voorde oog-

kamer gebragt en daar gebleeven was. Eindeljk moet'

ihën , om den lijder in den ongelukkigen (laat van

blindheid niet te (lonen , het zieke oog opereeren,

zodra men befpeurt, dat in het ander oog insgelijks

een graauwe (laar gevormd word.

Iweede vraag. Zal men twee oogen met de (laar

te gelijker tijde opereeren, ofis het rtiadzaaracr, eenen
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tusfchentijd van eenige maanden van de cene operatie

tot de andere vascteltellen ?

Hierop antwoprd ik, dat er geen gevaar in is, de

heide oogen te geJijken tijd te opereeren, wanneer de

lijder er in toellemt en men geen vergift van eeniger-

hande foort te vreezen heeft; maar_veel inper ipoet

het gelukkig gevolg bij de operatie van het eerlle oog
tot die van het tweede doen belluiten. Doch geheel

anders zou het zijn, wanneer men een gebrek aan het

gezigtswerktuig ontdekte, welk men voor de opera-

tie niet kon befpeuren, als bij voorbeeld het aanwezen
van een al te dun kristallijn vogt, of -eene verzwakte

werking van het regenboogvlies, om den 'oogappel te

openen , of vergroeijingen van het krisrallijnlichaani-

e. z. V. Eindelijk, wanneer de lijder zig onder de

eerlle operatie niet wel heeft gehouden, en er zig on-

willekeurigé faamentrekkingen der fpieren hetzijidoor

de fpieren der oogleden of .des oogappels vertoonen.

In alle deze gevallen is het voorzigtig, maar eene. ope-

ratie tevens te doen. _ - d .A

de operatie van de ftaotr volgens de manier '

van den heer graisdjean.

D lijder zit op oenen Ilóel en'wel'zö, dat het dagj

licht het oog, hetwelk men wil opereeren, van de reg#

ter naar de linker zijde verlicht; het ander oog. be-

dekt men met eene kompres, welke men i met cenen

band vastmaakt; de oogmeester zit of Haat vóór den

lijder en we! zo dat hij geen fchaduw op het oog geeft,

dat hij wil opereeren ; achter dendijder plaatst zig een

helper,. die het hoofd van den lijder tegen zijne borst

legt, en 1 ec hovende ooglid om hoog ligt, terwijl de

oogmeester het onderlle met de vinders der linker

hand naar beneden trekt, en in de regeer het inllrii-
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ment (Plaat 4. fig. 13.) houd, hetwelk hij van onder

naar boven in het doorfchijnend hoornvlies aan deszelfs

Dnderite gedeelte eene halve lijn omtrent van den kring

van het hoornvlies inbrengt.. Als hij het in de voorfte ka-

mer gebragt heeft, ligt hij het in dezelve zo veel als mo-
gelijk is, op, tot dat de punt van het inftrument tot

boven het bovenlle deel der opening van den oogap-

pel gekomen is, rigt de hand naar de zijde, daar hij

de inclfie wil maaken en terwijl hij het inftrument te

rug trekt, vergroot hij de incifie, en de eene zijde

vergroot hebbende, fteekt hij het op de andere zijde

weer in , zonder het uit de kamer uittehaalen geeft

wél acht, de incifie kringvormig te maaken, en dat

de incifie groot genoeg zij , om het kristallijnlichaam

er door te laaten, inzonderheid, wanneer het tamelijk

groot en vast is. Deze incifie moet halvemaanswijze

gevormd zijn, parallel loopen met den kring van het

hoornvlies, en half of twee derden van deszelfs mid.

denlijn groot zijn. Ten einde aan deze incifie des te

gemaklijker de halvemaanswijze gedaante te geeven en

den oogappel niet te beleedigen, heeft grandjean
het puntig en fnijdend plat van zijn infirument krom

laaten maaken en van de zijde, daar bet gekromd is,

uitgehoolt. (PI. IV. fig. 12.3 Als hij de fheede nu

groot genoeg gemaakt heeft, trekt hij het inftrument

een weinig terug, rigt deszelfs punt in het middenpunt

van de opening des oogappels, om het bekleedzel van

het kristallijnlichaam open te fnijden ; als dan drukt hij

met den duim, welken hij op het bovenfte ooglid legt

en met den voordien vinger van de andere hand aan hec

onderfte ooglid den oogappel zeer zagt bij verpoozing,

op dat het verduisterd kristallijnlichaam door de ope-

ning van den oogappel en vervolgens door.de ge-

maakte opening in het hoornvlies uitkome.

Bij aldien er nog kleine flijmige vlakken in de voor-

fte kamer mogten zijn, die jiicn door zagt drukken

met



HEELKUNDIGE OPERATIEN. 17 ^

niet kan doen daar uit komen
,
brengt men door de

opening onder den hal ven niaansvormigen lap van het

hoornvlies eene kleine curette in , welke de gedaante

van <^nen oorleepel moet hebben, om deze vlakken

daar uit te haaien.

Het b'ekleedzel van het kristallijnlichaam naar voo-

ren duister zijnde, fnijdt de oogmeester zo veel mo-
gelijk kringswijze daar in, geeft acht, den oogappel

niet te beleedigen, en trekt dit -vlies met eene kleine

fijne elastieke tang of met eenen kleinen haak daar

uit Dit vlies daar uit gehaald hebbende, drukt

hij bet kristallijnlicbaam , zo als boven gezegd is.

Hij verbindt zijne lijders gemeenlijk met gegra-

dueerde kompresfen, welken Hj op het oog legt en

in een geestig vogt doopt, en laat de kompresfen bo-

ven den band van tijd tot tijd met eene kleine fpons

hevogtigen, ten einde dezelven vogtig zouden blijven.

5»legts om de vierentwintig of agt en veertig uuren

neemt hij het verband af. Naar dat de omflandighe-

d-n het vorderen, doet hij den lijder eens'of twee-

maal eene aderlaating* het zij op den arm of op den

voet

,

fchrijlt hem eenen zagten en verfrisichenden

leefregel voor

,

'

voornaamlijk de twee eerfte dagen.

Als er geen toevallen bijkomen, zijn acht of tien da-

gen genoegzaam voor de heeling der wonde en men
kan dan het oog allengs weer aan het daglicht bloot-

fiellen (^*) (A).

beerMOHRENHKfw heeft onlangs zulke haaken voor-

geflagen. 7JeBeobacht, verjch. Chirurg. yorfcille. I. B. F. ƒ.ƒ.!.

(*_) Dc Ichrijvers
,
welken de beste bcrigten o\(er het

uitiigten van den graauwen ftaar geeven, zijn gCnoeg be-

kend. Maar betreffende de nederdrukking, welke fott en

MOHRENHEiM onlaiigs Weer aanbevoolen hebben, zo heb ik

de gcwigcigflc hukken, die deze manier aanbevcclen, in

mijn programma de Jujf'uJionis per acum curatione , Lipf. 1783 .

4 ö . voorgedraagen. L.

G) [Ter meerdere volmaaking van dit onderwerp, uam

11. I»tEL. M
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XXIV. HOOFDSTUK.
Vau de plaatfen^ waar men fontanellen kan zetten,

van de wijze om zulks te doen ,
van het gebruik

der bloedzuigers en der kopglazen*

.^^V^en lege de fontanellen gemeenlijk in den nek, op

den ann , de dije en de fchenkel.

ik de viijhcid, om aan mijnen Iiooggeiichtcn vriend, den
hcere G. ten iiaa^f, te fchrijvcn; welke beroemde Heel-
meester reeds in den jaare 1761 over het uitneemen van
de Cataracla , eene allcfints oordeelkundige verhandeling
heeft gcl^hreeveii; en “dezelve operatic, meer dan dertig

jaaren, met een gelukkig gevolg, heeft geöeffend. Ik ver-

zoeht aan Zijn Ed. mij te willen melden, op hoedanige wij-
ze deze operatie, na eene zo Jangduurige ondervinding,
thans door Zijn Ed werd uitgeoeffend : en ik had het ge-
Jioegcn, de volgende korte, doeh veelbevattende Leerftel-

lingen, van Zijn Ed. te ontvangen. ,

„ De wijze, op welke de CataraSta, door mij, behan-

deld wordt, is volgens deze fehers:

1, ,, Dc Lijder moet, naar vereiseh van derzelver ge-
field heid , voorbereid worden.

2 , De verkoozen inftrumentén moeten
, nevens het ver-

band , vooraf vervaardigd zijn.

3, De Lijder moet op een hoogea ftoel zitten, wanneer
de Operateur verkiest on> het werk ftaande te verrieh-

ten.

4, De Lijder zit op een laagen floel
,
en de Operateur

op een hoogen, wanneer hij het werk zittende ver-
rieht.

5, Het licht daar de Lijder in geplaatst wordt, moet niet

te fterk zijn; want hier door wordt het oog te flerk

X aangedaan en den Iris te flerk toegetrokken.

6, Het oog, dat niet geopereerd wor,dt, moet door een
eompres en band geflooren worden.

7 ,
Het hoofd moet door een’ helper

, op eene zagte wijze,
tegen de borst leunende, gehouden worden: en het bo.

venflc ooglid mbet hy zo óphouden , dat een oogbal
van boven geheel bloot is..
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Tn den nek, juist in de holte, welke men tusfchen

de doorvlogten fpieren Qcömpkxus') ontdekt, welken

8, Het linker oog moet met de regterhand, en in tegen-
fielling het regter , met de linker hand geopereerd
•«orden.

9, Het mesje, welk een men ook verkiest, moet als een
pen om te fchrijven gehouden worden.

10, De Operateur haalt het onderfle lid neêrwaards
,
en

maakt met de twee voorfte vingers een vast punt tegen
den oogbal.

11, Het oog moet in een rustende flaat gebragt worden,
dat door een weinig flilte gefchied.

12, De infnijding moet tegen over de pupil in het midden
derzelve beginnen , en de punt van het mesje even in

de pupil gaan , om tevens de capful der Cataraft re

doorfleeken
,
op eene gelijke hoogte , dat is een hal-

ve lijrrvan de Conjunftiva moet het mesje uirkomen,
zo dat bij de doorfnijding eene halve maanswijze lap

gemaakt wordt, die niet te klein jis, op dat de Cata-

ra6i: des te gemaklijker zoude uitkomen, en geen cica-

trix voor de pupil kan gevormd worden. Indien
de infnijding van boven neêrwaards , zijdelings ge-
maakt wordt, heeft men minder vrees voor een prolap-

fus van den Iris , ook minder gevaar dat het humor
vitrius volgen ^;al.

13 ,
Na deze welgemaakte infnijding geeft men het oogeen
weinig rust, dan drukt men van onderen of ter zij-

den een w'einig tegen den oogbal, en wel trapswijze;

waar na de Cataratta dan doorgaans gemaklijk te voor-

schijn komt, die dan met het haakje, naaide of leepeltje,

uitgehaald wordt, indien zij niet van zelve doorlchier.

14, Men veegt het oog met een fponsje, die in koud W'a-

ter doorvogtigd is , af.

15, Doorbet leepeltje of klein fpateltjc brengt men de pu.

pil, zo die door den doorgang een wanfiguur heeft

aangenomen, weer in den natuurlijken Haat.

t 6, Dan neemt men de proef of de lijder zien kan; men
zette hem met den rug naar het licht, cn opene het

oog met omzigtigheid; dan die proef moet niet lang

duLircn.

17, .Men fluit dan het oog met een fmal reepje plaafler,

hierover een compres, die in een verkoelend oog-

w.;ter, uit de Jlor.find en aq. vervaardigd , dour-

M 2
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op beide' zijden aan de de bovenlte dwarslijn van hec

achceihoöldsbecn vast zijn (/).

trokken is, ,en clic tot op het voorhoofd reikt; deze
word door een band die als een neusdoek driehoekig

gevouwen is, aan dc llaapinuts door fpelden «eves-

tiL'.d. Dit verband laat men eenige dagen berus-

ten
;
maar begint het oog te jeuken, dan moet de corn-

pres veranderd , en op nieuw doorvogtigd worden ,

dan het plaastertje laat men tot den lo of reden dag
ftil zitien, en het oog moet voorii! niet geopend
worden, vooral dan niet wanneer men gezorgd heeft,

bij het fluiten van het oog
,

dat de haaren van het

onderlk ooglid niet iiaar binnen gekeerd zijn. Ontij-

dig openen doet de lippen der wond van een wijken.

18, kleeft de Lijder pijn in hec hoofd is hij volbJoc-

diii, dan is liet aderlaatcn zeer noodig en i of 2

grein Opium bij het gaan llaapen , doet dan wonde-
ren.

19, Is dc Lijder aan Rumatique toevallen onderhevig, is

het noodig, tijdig een Empl. f^ef. tusfehen de fchou-

dorbladcn te zetten en deze lang met dc Empl. Diach.

Cum gum. Jingen D. althce open te houden.

20, Geduurende de dagen der geneezing moet de Lijder

een fober en gepast dieet houden , en gemaklijke lig-

ging hebben.

I j De Opthalmia die na de geneezing van den wond veeltijds

plaats heeft , moet door het voorgemelde oogmiddel
in het oog te druipen, geneezen worden; zijn de traa-

nen fcherp , moet ’er een weinig gum. arabicum of

fae'i. candi in het oogwater gemengd worden.

22, Door dc fplr. lavend, rosmarinus ci? ammon. op de
rand te ftrijken , en dan voor het oog te houden,
wordt het oog in het zien verfterkt, De rust en de
tijd moet tot dat einde aangeprcczcn worden

;
wijders

eene meer of min bultige bril na gerade dat het oog
min of meer pl?t, door het verlies van het cristallijne

vogt geworden is.”]

CO [Op deze plaats worden tegenwoórdig zelden fon-

tanellen aangelegd ;
maar wel de zogenaamde feton of hals-

dragt. Men zie de wdjze om zulks te verrigten , bij van
wijcK, HEISTER, PLATNER , GESSCHER cn vcele andcreii be-

fchreeven.]



HEELKUNDIGE OPERATIEN. T Tlol

Op den arm, in de vetrijke holte digc onder de

plaats, daar de driehoekige arrrtfpier (deltoideuf) lus*

fchen de vo''k van de inwendige armfpier (bracJjucus

ititcrmis). Om deze plaats wel te ontdekken, laac

men den lijder den arm uithrekken en dien om hoog
heffen. Geduurende deze beweeging onderfcheid men
deze holte, waar men de fontanel moet zetten, mee
den vinger

, zelfs in zeer vleeschi^e en zwaarlijvige

perfoonen.

Aan de dije, in eene vetrijke tusfehenruimte ,
wel-

'ke men aan haar onderfte en binnenfie deelen vindt,'

tusfehen de inwendige en dikke fcheenbeenfpier

ffus internui) en den binnenrand des kniehoogs, wel-

ke door de gemeenfehaplijke pees van den eerden en

derden bondel der driehoofdige fpier en van dc peezen

der fnijderfpier
,
der dunne fcheenbeenfpier en halfze-

nuwige fpier, welken aan het fcheenbeen vereenigd

zijn, gevormd wordt. Om deze plaats wel te onder-

fcheiden, is het zelfs bij diklijvige lijders genoeg, de

dije te buigen en uitteffrekken
;
geduurende deze be-

weegingen onderfcheid men, als men den vinger op
deze plaats zet, de vetrijke holte, daar men de fon-

tanel moet zetten, zo duidelijk, dat men zig niet kan

bedriegen.

Op"^de fchenkel boven de binnenffe tweelingsfpier in

een vetrijk punt, welk men ontdekt tusfehen deze fpiec

en de hechtplaats der peezen ,
die den binnenrand des

kniehoogs vormen

C«0 [De fontanellen worden ook nog bij'Gcne bijzondere

kromming der riiggegraad, en eene daarop gevolgde lam-

migheid der ondcrlle ledcmaaten , volgens het voorfchrift

van den geleerden pott, ter zijde deze kromming aange-

legd. Jk heb in deze ziekte, door dit eenvoudig©

middel, de verbaazendRc uitwerking gezien. Men zie hier

over mijne 'waarneeminfren in het Qde deel der werken van

het Ba'.aafsch Genootjeha^ der proefondervintielijke fV^jsbcgCir^

te, te Jioiterdm

,

gcplaaiiir.

M 3
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Als men de fontanellen op deze plaatfen zet
, zijn

zij aan de beweegingen in het geheel niet hinderlijk.

Indien men dezelven door onachtzaamheid boven een

'groot var zette, zouden er zig toevallen opdoen, of
boven eene fpier of pees, zouden zij de beweegingen
hinderen en pijn veroorzaaken

De meeste Heelmeesters bedienen zig van den bijc-

fteen. Wanneer men flegts eene gediiurige uitvloei-

jing wil bevorderen, hebben oefening, ondervinding

en waarneeming mij geleerd , dat het gebruik van de-

^zen bijtlleen met veel moeilijkheden verzeld is, en ik

zou altijd' meer voor de incifie zijn. De uitvloeijing

word hier door oogenbliklijk be werkt en zelfs ook met

minder pijn; dan wanneer men zig van den bijedeen of

van andere middelen bedient. De vercttering volgt

gemeenlijk denderden, vierden of vijfden dag, terwijl

in tegendeel bij het gebruik van den bijr'fcen dezelve

zig eerrt vertoont na het ïfva’len van de korst, cn

dit gefchied gemeenlijk eerst den tienden, twaalfden

of vijftienden dag. Daarenboven heb ik gezien, dat,

onaangezien alle omzigtigheid om de uitbreiding te be-

letten, de korst, welke met dien fteen voordgebragt

was, grooter dan een guldenduk was geworden
, daar

»

Over het geheel , worden de etterdragten
, tot afleiding

eener ziekte ftof, gebeezigd.]

(?0 [Men moet , in het zetten der etterdragten
, altoos

oplettend zijn, dezelve op geen fpier, pees, groot bloed-

vat e. z. V. te plaatzen
;

uit hoofde de gevoeligheid de^er
deelen bij de minfle beweeging niet op te wekken.
Een niet genoegzaam ontleedkundig Heelmeester, zal egter

de gefchiktfte plaats zeer wel kunnen vinden, wanneer hij

aan de buiten boven arm, een hand breed onder de fchou-

dergeleding; of aan de dije binnens beens, een hand breed

boven de knie; of wel aan de binnenkant des beens, om-
trend een hand breed onder het kniegawrigt; die plaats uit-

kiest
, die het minst aan de fchuuring der fpierbeweeging

bloot is: Hij ontdekt zulks, met de vinger op eene dezer
plaatzen to zetten en het deel als dato te beweegen.]



HEELKUNDIGE OPERATIEN. 183

men bij de incifie verzekerd is, dat de uitvloeijing,

welke men wil bewerken, geen grooter opening noo-

dig hecfc, dan die men er aan wil geeven. Dit alles

doet mij aan dc incifie de voorkeur geeven.

Men kan deze incifie zeer gemaklijk met eene

foorc van een klein rond fnijdend 'infirumenc ver-

rigten. Zulk een infirumcnt heb ik reeds voor meer
dan dertig jaaren gezien bij eenen oogmeester , die

er zig van bediende om fontanellen te zetten.

Als ik met dit infiruraenc wil opeieeren , laat ik de

huid, na dat ik de plaats, daar ik de uitvloeijing w'il

bewerken 5 met eene kleine inktvlek geceekend heb,

over deze deelen uicfpannen , zet den Ihijdenden ring

van dit infirumcnt op de gefpaniien huid, en fnijde

dezelve, door eene behoorlijke drukking van het in-

Ibumienr, hetzelve van de linker naar de regeer hand

draaijende, kringsvormig door tot op het cellcweef-

zel ; ligt dit ilukje ronde huid met den tangetje op

,

fcheide het met de fcherpte van een lancet van hetcel-

leweefzel en neem het weg. Men kan dit zonder

eenige pijn doen, want men fnijdc alleenlijk het celle-

weefzel door, het welk zeer weinig gevoelig is. In

die gat leg ik eene erwt cn daar over een blad van

klimop en eere kompres , welke door eenen band

wordt vasrgemaakc. Als de verettering weer begint

te verminderen, neemt men, om dezelve weer te

doen toeneemen; in plaats der erwt, een ftukje wor-

tel van onze gemeene lieslelie.

Men kan de fontanel ook met een lancet maaken. Men
vat namelijk de huid aan den eenen kant, en laat aan

den anderen kant door cenen helper vatten, vormende

op deze wijze eene dwarsvouw, welke men opligt en

met een lancet tusfehen de vingers van den helper en

de zijnen, op de gemerkte plaats dooifnijd, zo dat de

vouw cn de fneede een knoopgat in de dwarste vormt,

M 4
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hetwelk vier of vijf lijnen lang is, en waar in men de

ei wc lege e. z. v. (*) (o;.

é

C*') Deze laatflc manier zou ik boven de eerfle verkie-

zen, ik zou juist ook niet gelooren,dat tic bijeftcen in al-

le gevallen een middel is, dat verworpen moet 'worden. L.

(o) [De wijze om de ctterdragten te zetten
,

gel'chied

1. door de aanraaking van het brandijzer; 2. door een ver-

mogend brandmiddel; 3. door het aanleggen van een fp.ian-

fehen vlieg plaaster; en 4. door de infnijding.

Do eerfte , Ichoon door de Ouden mecstül gebezigd, is

thans geheel buiten gebruik.

De tweede heeft haare nuttigheid ; en word door

eelen, boven allen den voorrang gcgceven . bij de krom-
ming der rug-graad fchijnt zij mcercndcels noodzaaklijk

;

over het geheel egter, moet deze wijze, onze» bedunkens
alleen gebruikt' worden

,
ingevalle de Lijder eene volftrektc

afkeer van de heeft.

De derde , fchoon door fommigen aangcprccaen , is in

jhaare uitwerking meestal onvermogend of .langzasm ;
en

dus niet zeer aanteprijzen.

De vierde eindelijk, dc infnijding, zouden wij in de
measte gevallen, de voorkeur geeven. Dc wijze nog-
thans, op welke le blanc, door de uitdraaijing van een

rond fiukje huid, dit voorflelr, is pijnlijk en omfiagtig en
zal weinige bevallen. £ven dit zelfde wierd reeds in

de voorige eeuw door solingen in zijne medicinaak en Cki-

rurgicaak werken pag. i. voorgcftcld en bcfchrceven ; doch
^eeft weinig navolgers gehad: ook zo zal dc andere wijze
van onzen fchrijver, om zulks met een lancet te doen, in

eene harde en taaije huid,, niet aitoos zeker zijn.

Wij verkiezen de volgende wijze: een helper houdt, tus-

fchen zijn duim cn voorflen vinger, de huid dwars, op de
bepaalde plaats op, terwijl de Heelmeester ze op de tegen-

overgellelde zijde , vat; laatende maar eene plaats van wei-
nig lijnen tusfehen hunne opvatting over; deze uitgerektq

tusfchenrujmte, doorfnijdt hij ,
met een fcherpfnijdend mes-

je , tot in het vet-vlies. De wond behoeft niet groo-

tcr dan een vingerbreed ,
te zijn : en in welk wondje aan-

flonds en vervolgens ieder dag
,
een erwt of rondfiukje gen-

tiaan wortel
, hier over eenig plukzel , een pleifter, eeq

cempres en een; wel fluitende zwagtel
,
gelegd wmrdt.]
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Van het zitten van bloedzuigers én kopglazen»

bloedzuiger is eene foort van waterworm,

welke, op de huid gezec zijnde, dezelve doorboort,

en het bloed uitzuigt. De besten zijn die, welken

men in wellen en llroomen van zuiver en helder water

vindt, klein zijn, en eenen kleinen fpitzen kop heb-

ben, en welker rug met groene en geele ilreepen

geteekend zijn Zulken
, welken men eenigen

tijd in flesfehen met water gehouden heeft, zijn ook
bceter dan de versch gevangenen. >

Als men eenen bloedzuiger wil zetten , doet men
hem in een flesje, wrijft het deel met cenen warmen
doek tot dat bet warm en een weinig rood word, zee

den hals van het flesje op de plaats, daar men wil,

dat de bloedzuiger zal vatten en draagt zorg, dat de

kop van den bloedzuiger naar den hals en de opening

van het glas gerigt zij ; door deze voorzorg zet hij zig

juist aan ter plaatze, daar men wil, dat hij zal zuigen.

Indien hij niet wil vatten, maakt men het deel nat

met warm water of melk, of hoender of duivenbloed.

Als de bloedzuiger zig dik gezogen heeft, laat hi|

los en valt van zelven af. Wanneer men wil , dat

hij zal loslaaten , behoeft men maar een weinig fijn

zout op den kop te flrooijen en hij zal aanftonds afval-

len.

Alen zal bij vecle fchrijvers vinden, dat men den

bloedzuiger met cene fchaar den ftaert kan afknippen,

op dat hij het bloed weer losfe
, zo als hij het inzuigt.

Ik heb het verfcheiden maaien beproefd, en bevon-

den, dat de bloedzuiger na het afknippen aanflonds

loslaat. iiv is reeds meer dan vijftig jaaren, dat pe-

(*) Zie
J. L SciiMucKERS yemischte fchriften, 1, B.

S‘ 77- L'
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TiT ons zeide ,
dac dit middel op de (ludeerkamer be-

dage en de ondervinding het tegendeel geleerd had.

Om er nog meer bloed uittehaalen, na dat de bloed-

zuigers afgevallen zijn, kani men het deel in warm wa-

ter baden, ja er zijn gevallen, dat men een kopglas

op het deel zet

,

daar de bloedzuigers afgevallen

zijn (py

Cp') [Wet aanzetten der bloedzuigers , fchoon over het al-

gemeen tegenwoordig zeer verwaarloosd, heeft nogthans in

veele ontfleckings-ziektens zijne nuttigheid. JNIcn ge-

bruikt ze, bij voorbeeld; in hevige oog- oor- keel- en borst-

ontfteekingen ; in tandpijn; in cene beginnende foort van
fijt; in opgeftopte aambeijen ;

in beknelde breuken , met
on;fiecking, e. z. v. De aanlegging gefchied in de
meest mogelijkc nabijheid van die gebreken, voor welken

,

zij worden aangezet. ^
riet is altoos noodig meer dan eenen bloedzuiger, in voor-

raad, tot de operatic te hebben: vooral zo de ontlasting die

men er mede beoogt, van eenig aanbelang moet zijn.

Ook wil fomwijlen de bloedzuiger niet vatten, cn men is

verpligt een anderen aan te leggen.

De aanlegging gefchied mecrendcels, door den bloedzui-

ger, met de blootc vingers, of meteen lapje linnen te vat-

ten en op de bedoelde plaats aan te brengen. De wijze van
LE BLANC, om zulks met een flesje te doen, komt ons cg-
ter beeter A'oor; heistke is ook. voor deze wijze; zie zijne

Heelkundige onderwijzingen 2, deel, bl. 531. Gesscher
nogthans wil, dat men dit met een pijpje vijn riet, dar aan

beiden de einden open is, doen zal; zie zijne Hedendaag-

fche oeffenende Heelkunde, 3 deel, bludz. 89.

Na dat de bloedzuiger is afgevallen, laat men het bloed,

dat gewoonlijk nog een weinig tijds uit het wondje uit-

vloeit, zolang loopen tot het van zelve ophoud; ten zij,

door de kwetzing'van een klein ilagader takje, de uitvloei-

jing te lang of te fterk aanhield ;
in welk geval, een ftuk-

je zwam, eenige tijd, met de vinger, op het wondje aan-

gehouden , altoos genoeg voldoende is.

Men verzamelt de bloedzuigers het best in het voorjaar,

bij warm weer; vooral in de maanden Junif en Julij bij

eene warme zonnefchijn of fiil weder. En men kan dezel-

ven, in zuiver water, een geruimen tijd leevend bewaaren.
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Als men koppen wil zetten, moet men eerst het

deel, daar men ze wil zetten , wrijven en warmen, als

dan fteekt men in het kopglas een weinig hennip of

gehekeld vlas, (leekt dit in brand met een waschlicht

en zet hetzelve ten eerjlen op het deel, en bedekt het

met eenen warmen doek. De huid verheft zig alsdan

ailengs onder het kopglas en word rood. Om nu de-

ze plaats te fcherveiG moet men het kopglas afneemen

en dit gaat des te gemaklijker, wanneer men de punt

van ecnefpace! onder den rand van het kopglas brengt;

alsdan dringt de lugt er aanllonds in, en het kopglas

valt af. Met gevormde ' gezwel fcherft men alsdan

met een lancet (*), doet weer een weinig hennip in

het kopglas, (leekt het in den brand en zet het weer

op dezelfde plaats , bedekkende het ook weder met
eenen warmen doek. Wanneer men nog rneèr bloed

wil uftti ekken ,
maakt men het kopglas ledig en fchoon,

en handelt als op voorgaande wijze.

Er zijn gevallen, waarin men verfcheiden kopglazen

te gelijk zet, bij voorbeeld op den rug

Over de ontleedkundige b'efehouvving en foorten van den
bloedzuiger, nevens deszelfs gebruik in veelvuldige ziek-

tens , is bijzonder aanprijzenswaardig de Verhandeling van
den beroemden schmucker, geplaatst in het eerde deel

zijner Heelkundige Mengelfchiiften welk werk door de
Heer daams reeds in het Nederduitsch vertaald is.J

O Het is bekend , dat men zig

,

in plaats van een lan-

cet ook van een bijzonder daar toe uitgevonden indrij-

ment kan bedienen. L.

C?) [Het koppen, thans over het geheel, in een vermin-

derd gebruik, is mede eene der oudde kunstbewerkingen;

en door de Vader der Genees - en Heelkenners hippocra-
TES reeds aangepreezen.

Men prijst deszelfs gebruik in oog- oor- en keelöntdce-

kingen , in beroerte, verlammingen, zwaarc langduurigo

hoofdpijnen, daapziekte, aanhoudende pijnen der gewrigten,

neusbloedingen ,
en in bijzondere en plaatslijke gebreken der

huid.

Op alle plaatfen des lichaams
, waar her kopglaS , door
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XXV. H O O F D S T U K.

Van de Operatien der Breuken (r).

D E volkomen gcneezing der breuken bellaar daar-

in, dar men de deelen weer in brengc, en belet weer

de ondcr|;cIegcn luiid kad gcllotcn worden, kan men dezel-

ve werkheilig niaakcn : meest egter zet men ze op het

hoofd, ii9 den nek, aan den hals, op^de fchouders, op Oen

rug, inde lendenen, aan de heupen, op de kuiten, op de

armen en op den rug der handen.

Weleer wierd het koppen altoos door w.tschlicht of ceni-

gc ontvlamde hof, in het op de huid aangezette, kopglas re

brengen, venigt: docli thans gceit men, over het geheel,

aan de lu^tpomp de voorkeur. En in de daad; deze laatllc

wijze is zuiverder, minder omflagtig en zekerder.

Wanneer men her kopglas, dat op de huid zeer naauw-
fluitend moet aangelegd worden, door de lugtpomp ledig

gemaakt heeft, zo zwelt, de onder het kopglas bevatte huid,

aanftonds op; men neemt dan het glas af, en men opend de
huid door verfcheide kleine inkervingen, met de punt van

een lancet, of, dat beter is, door het zogenaamde kopwerk-
tuig (zie de afbeelding liier van bij heister Heelk. Qn.
ilerw. pi 8. fip;;. 7.) Daarna zet men weder het kopglas op
dezelfde plaats

;
wanneer de gemaakte wondjes ni«t zullen

nalaatcn.'zo dra het glas, door de lugtpomp andermaal lugt-

ledig zal gemaakt zijn , een min of meerder gedeelte bloed,

in het kopglas ulttehorten : het welk men na goedvinden,
of op dezelfde of op de naastbijgelcgene deelen herv^atten

‘kan:
‘

Na de operatic kan ihcn de mondjes, me: cene afwas-
fching en oplegging van witten wijn en water, of met het

water van goxdard gcneczeu.
Eene langduurige en hevige heuppijn, die alle m’ddelen

tegenflond, heb ik door het gebruik van herhaalde koppin-

gen , vry fpoetiig geneezenj
(jO [Om Gene Brenk in alle haarc bijzondertieden w'el te

Jecren kennen, wijze ik den jongen Ileelmccher na de
uitmuntende Verhandelingen van de Hecren heister, plat-

MER, gesscher en anderen; doch vooral na die van

RieiiTER en pütt, dio dit onderwep opzettelijk en
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uittegnan ; en eene wijze van opereeren ,
welke im de

meeste gevallen aan deze beide einden beantwoorde

,

veruienc alcyd de voorkeur.

nriauwkeurig behandeld hebben. De uitgebreidheid dezer

Hoffc, iaat ter dezer plaatze geene verklaaring toe.

Wat do operatie eencr breuk betreft, deze is zeker eene
van do gewichtigfte Operatien der Heelkunst, en is aan vee-

Ie bcdenklijkhcden onderworpen, die meestal uit den ver-

fohillenden famcnloop der verzeilende omftandigheden en
toevallen haaren oorlprong ont’ecnen ;.en het zyn deze ver.

zeilende omidandigheden
,
die een oordeelkundig Heelmees-

ter, dan eens vroeger,' dan eens laater, dan eens al, dan
eens niet voor dezelve, by eene beklemming, doen beflui-

ten. — Immers zoude her tegen de regelen eener kenne
lykftc ondervinding, ftryden, alle beklemde breuken, zon-
der onderfcheid, te willen operecreit; even als het regen de-

zelfde ondervinding zoude aanloopen , alle breuken, alleen

door hergebruik van in ' en uitwendige hulpmiddelen, zon-
der de Operatie, aan haar eigen over te laaten. De nutuur,

hoe werkzaam in zich zelven, is in veele gevallen onver-

mogend zich tc kunnen redden ;
en in dit tijdftip moet de

hand des Ileclraeefiers haar te hulp komen. Dit tydfiip te

kennen heeft echter fomwyicn den ervarendften misleid. ’Er

zyn byna geene zekere kenmerken, waar in wy vooraf,

over het weiflagen dezer Operatic, benisfen kunnen.

Dit echter is zekor, dat wy in de meeste gevallen, de meer
of mindere hevigheid der toevallen, ohs ten richtfnoer moe-
ten neemen.

In beknelde breuken, met hevige pyn en de daar by vCr-

zcld gaande toevallen , hebben veele geöctfendc Heelmees-

ters ondervonden, dat een tijdverloop van 24 uuren, niet

zelden doodelijk kan zijn; daar in tegen bij anderen, daar

de pyn en toevallen minder hevig is, na verloop zelfs van

verfcheide dagen, zonder de Operatic, fomwylen herfleld

worden. Hetzij mij gegund, dit door twee voorbeel-

den ,
itadcr te bevestigen.

Voorcenigen fy<^ wierd ik bij een man, met eene beklem-
de Liesbreuk, geroepen; dezelve was cenige iiurcn tc vo-

ren ontdaan; dc hevigfte pijnen vcrzcld met onophoudel'jk

braaken, verhefte zich, in weerwil van alle aangewende
hulpmiddelen; dit deed mij voor zijne toeftnnd bedugt zijn;

en ik oordeelde mij veipligt, fchoon deze breuk, nog flcgts

maar 20 uuren was nit geweest, dc Operatic voor tc llcllcü}.

’Lr verliepen nog agt uiuen, tn welken i^d de pijn bovei?
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Ik heb in mijne manier van breuken te operceren

[hier na befchreeven] aangecoond, dat de aldaar be^

maaten opklom, eer men mij dittoeflond. Na de ope.

ning van den breukzak vond ik den darm hevig ontfiookcn ,

en wel met dat foort van ontfteeking , dat zich hoog bruin -

rood voordoet, cn meestal de naaste graad bij, of mogelijk

reeds zelfs het beginnend Heetvuur is. Ik voorfpelde

na dit gezigt,gecne gunftige uitkomst; en fchoonmen voorts

nog alle ontlleekingweerende middelen aanwendde, zo over-

leed echter dezen lijdc'-, eenigc dagen na de operatie.

Bij de opening van het Lijk, vond men het te vooren be-

knelde gedeelte darm , in nog eene verdere uitbreiding, reeds

verBorven. De Operatie was bij dezen man flechts 28 uuren

na zijne ontflaane breuk verricht, cn was echter doodclijk.

Dit leert ons , dat hoe fpoedig wij deze Operatie ook fom-

wijlen onderneemen , wij nogthans in foortgelijke dringen-

de gevallen niet te voorzichtig met onze voorzeggingen kun-

nen zijn.

Het tweede geval is juist hier van het tcgenovergeflelde.

—

Een Jufvrouw, tusfehen de vijf en zes maanden zwanger,
liet, zints eenigen tijd, haaren band af, die zij gewoon
was voor eene weleer uitgezakte breuk, te draagen; dit gaf

gelegenheid dat deze breuk andermaal uitfehoot. Zij liet

aanftonds haaren gewoonen Heelmeester cn daar na ook haa-

ren Geneesheer roepen
;
dezen trachten te vergeefsch de breuk

door de gewoonc luilpmiddelen, terug te brengen. ’Er ver-

liepen drie dagen in welken zij .niets vorderden. De Heel-
meester , fchopn allezins kundig en ervaaren , vertrouwde
zich echter dit geval niet langer alleen met den Geneesheer,

te meer, daar hij zich vóórhelde, hier ligtelijk eene Ope-
ratie zoude moeten gefchieden , en daar deze vrouw zwan-
ger was, hij zulks liever door een Chirurgijn, die tevens

Vroedmeester was, wilden laaten verrigten. De twee-
de Heelmeester voerden echter, in nog twee opvolgende
dagen ,

niet meer uit dan den eerden. Reeds vijf da-

gen waren ’er verloopen en men w^as nog niets gevorderd :

dit was huns oordeels, reden genoeg om de Operatie met
kracht, als nog het eenighe redmiddel, voor te hellen; en
waar in ook de Lijderes bewilligde. Weldra klonk dit

gerucht deze Hoiplaats door, cn ieder Menfehenvriend ge-

voelde deernis over deze ongelukkige
, vooral uit hoofde

der zwangQrheid, waar in zij zich bevond. Eer 'het uur,

waarin deze Operatie zoude gefchieden, genaderd was,wierd
dö man dezep vrouwe, van meer dan eene zijde, aangezogt,
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fclireevene manier in de meeste gevallen aan beide

voorwaarden voldoet. De beer h 01 n heefc in zijne

cm mij alvoorens nog bij zijne huisvrouw te ontbieden. Dit
gefehiedde omtrend een uur voor den bepaalden tijd der

Operatie. Bij het onderzoek dezer breuk kon ik mijne

verwondering niet ontveinzen, dat men voor had dezelve re

opereeren. Ik vond de Lijderes zonder merkbaarc toevallen

en hoegenaamd geen pijn ter plaatze der breuk. Mén
ontdekte mijne verbaazing en men vroeg mij met nadruk
wat ik ’er van dacht. Gcene der Heelmeesters noch
den Geneesheer was hier bij Tegenwoordig; ik voorzag dier-

lialvcn hun ongenoegen, wanneer ik mij, buiten hun bij-

zijn, over dit gebrek, in eenige woordenwisfeling uitliet;

doch ook aan den anderen kant zag ik mij , door het belang

van moeder en kind, verplicht te antwoorden: dat de ope-
ratie mij voor als nog niet noodzaaklijk toercheen ;

dat ’er

nog zagter middelen waren die alvoorens konden aange-

wend worden
;

en eindelijk dat Ik haaren Geneesheer en
Heelmeefters , voor dat de Operatie gefehiedde-, wenschte te

fpreeken. —— De operatie wierd hierop uitgefleld , in

weerwil van alle aangewende poogingen des tweeden geroe-

pen Heelmeefters, om dezelve echter te verrichten. Eenige
uuren daarna wierd ik bij de Lijderes , in tegenwoordigheid

der bovengemelde Heeren
,
geroepen : hier betoogde ik hun

Ed. dat de operatie op deze breuk te laat of niet noadzaaklyk

was: te laat, om dat door de vermindering der toevallen en
pijnloosheid van het gebrek, ’er reeds verllerving aanwezig
kon zijn

;
in welk geval de operatie den dood flechts ver-

haasten zoude: of niet noodzaaklyk, om dat, zo wanneer de-

ze vermindering van toevallen uit geene verflerving voort-

kwam, het alsdan een onwederfpreeklijk bewijs was, dat de
klcm'.ning niet van dien aart is, om voor als nog in dit ge-

val cene operatie te vereisfehen ; en hoewel deze breuk voor

als nog niet kon ingebragt worden ’er echter geene zwaarig-

heid was, om nog alvoorens tot zodanige hulpmiddelen zij-

ne toevlugt te neemen , die men gezien had, dat meermaa-
len in fuurtgeiijke gevallen, van vrucht zijn geweest, en
welker nut men hier nog niet beproeft had enz. Na
veel rcdentwisien'’ befoot men de breuk dezer .Lijderes nog
eenmaal re onderzoeken. Dan wat gebeurd ’er?

op de eerflc ar.nraakir.g van den, op de operatic zo verhitte

Hoe! mee der
,

glijd de breuk van zelve in. Het aauicggen

en aanhouden van bekwaamen band, heeft deze vrouw
wfders voor verdere toevallen bewaard.
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proeven over de zeldzaanie en minder bekende breu-

ken bevveezen ,
dat deze manier in de klemming van

het gedarmce^van alle foorten van breuken aangewend

kan worden, en dat men dezelve boven de incifie,

welke de voorflanders van de oude manier voor liaan

en welke zy by de opening van eene uitgegaane
,
ge*

klemde breuk onderneemen , moet verkiezen. Ik zal

hier niet Ibreeken van de voordeelcn, welke boven de
A

oude manier heeft, wijl ik zulks hier na breedvoerig

aangetoond heb.

Wanneer de klemming van het gedarmte in eene

bieuk met oncReeking verzeld is, volg ik den raad,

dien de heer mor and my, als zyn leerling, gegee-

ven , en in zyne werken aangeweczen heeft. „ Ik ge-

,5^
loof”,' zegt hy , „ dat ik den gelukkigen uitflag in

,, myne onderneemingen te danken heb aan de wet,

„ die ik my heb voorgefchreeven , van namelylc deze

,, operatie nooit uitteftellen , wanneer zig toevallen

5, van de te geweldige klemming vertonnen en dat ik

,, twee of driemaal te vergcefsch de middelen beproefd

„ heb, welken men gemeenlyk aanwend om eene

,, breuk intebrengen. Ik rnoet hierby aanmerken,”

zegt hy op eene andere plaats
, „ dat_ men zomwylen

„ met

De mededeeling van dit geval ,
is geenzins om de twee

bovenbedoelde kunstgenooten , in een ongunRig daglicht te

doen voorkomen ; in tegendeel , ik betuig voor de be-

kwaamheden van den eerllen de hoogfte achting te voeden:
en mogt de tweede ’er flechts uit loeren, om in het publiek

met zijne kunstgenooten eene meerdere discretie te oelFenen,
' gelijk hij zich hierdoor overtuigd moet houden, dat om-
trend hem gefchied.

Maar deze waarneeming ftrekt vooral don jongen Heel-
meester ten bewijze, dat, fchoon eene beklemde breuk,
eenige dagen is uitgeweest, dezelve nogthans niet altoos

doodelijklis, en niet zelden, zonder de,operatie, kan herlleld

worden. Ik herhaaie dus nogmaals ; de verzeilende

en meer of minder dringende omRandigheden , moeten in

alle opzichten, het richtlhoer des Heelmeesters zijn.]
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j, mee goed gevolg den Lyder zo heefc gelegd, doe

hy met het hoofd laag en met de voeten hoog lag.

„ Inzonderheid,” vervolgt hy elders, „ keur ik het

„ geweldig aanraaken, wanneer men de breuk wil in-

brengen, geheel af. De heer marechal ver-

„ zekert my, dat hy gezien heeft, dat de darmen

„ berstte, door dien men, om de breuk meebrengen,

,, de déelen te ruuw aantastte.”

Schoon men in de manier van de breuken te ope-

reeren volgens de menigvuldige verfcheidenheid , waar-

door zy zo zeer van elkander verfchillen , verandering

moet maaken, kan men des niet te minde wyze van

opereeren befchryven. Een bekwaam heelmeester,

die deze verfcheidenheden kent, zal zijne behandeling

volgens de verfchillende gevallen veranderen.

Om eene geklemde liesbreuk te opereeren, moec
men het deel met een fcheermes van al het hair zuive-

ren, en de lijder moet op den kant van het bedde ge-

legd worden , op dat de heelmeefter ’er beter bij kun-

ne komen ; deze vat de huid ter plaatze van den buik-

ring met de vingers der linker hand eh laat ze aan de

andere zijde door eenen helper houden, om eene

dwarsvouw te vormen ; daarop ligt hij dezelve om
hoog en fnijd met een bistouri met eene bolle fneede

de vouw tusfehen de vingers van den helper en de zij-

nen door, zo, dat, wanneer rnen de vouw los laat,

de fneede een langwerpig knoopgat maakt van drie of

vier vingeren breed, hetwelk naar evenreedigheid van

den omtrek en de grootte van den breukzak grooter

of kleiner moet zijn. Deze incifie is voldoende en

men behoeft geen tweede te maaken over het kruis,

gelijk zeker laatcr fchrijver begeert indien

Precis de Chirurgie par M. P. ** *. p. 653.

(O PEr zijn Heelmeesters, welke hebben kunnen goed-

vinden, om alvoorens de huid, die de breükzik dektj ih de

dwerfte tc doorfnijden en daarna deze opening niar boven en

11. DEEL. N
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indien zij te klein' moge zijn , kan men ze immers

langer maaken. Men moet dc deelen
,

gelijk ik bij de

verkharingmiijner manier aargecoond heb, behoorlijk

afmeeten, 'zo dat, wanneer de deelen ingebragt zijn,

de direétie- lijn dezer incifie over het midden van den

buikring ga. Op deze wijze komt de bnikring ,
ge-

heel vrij van alle bedekking, zig aan het oog van den

heelmeester bloot leggen, het w'elk niet zou gefchie-

den, indien men de incifie verder naar onder wilde

maaken. Indien het gezwel reeds zo zeer mogt uit-

gezet zijn , dat men de huid niet meer kon vatten , om
eene vouw te vormen, zou men de huid voorzichtig

moeten openen, zonder den breukzak te treften.

Zommige oefenende heelmeesters plcegen onmiddel-

lijk na de eerde incifie om den breukzak te openen en

de deelen ,
welken de breuk vormen , vrij te maaken

,

in de laagen van het celleweefzel , welken het gezwel

uitmaaken , het einde eener gegroefde fonde te bren-

gen ; en hierop dceze laagen met een bistouri of

fehaar, welke zij op de infnede dezer fonde dieren,

door te fnijden.

Deze wijze van den breukzak te openen, doet de

operatie langer duuren en maakt den lijder en de om-

danders ongeduldig. Het is veel beter en eenvoudiger,

zig nies te lang met deze moeilijke en nuttelooze ont-

leding bezig te houden, maar ten eerden met de na-

gels der linkerhand dc bladen en laagen van het celle-

weefzel te vatten, en met de bistouri allengs, in fchui-

ne richting, tot- op den breukzak te mijden. Het wa-

ter, hetwelk gemeenlijk in denzelven is , vloeit door

deze kleine epening uit. In dezelve brengt men de

gegroefde fonde en klieft den zak op de holte der fon-

de ,
als dan brengt men *den voorden vinger der linker

onderen ,
iif de lengte , te verwijderen, Dan deze

wijze is, zü om de meerdere langvvijlige omllachtigbeid als

om cic daar door vermeerderde pijn
,
geheel ai' te keuren.]
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hand , welke een vneiliger geleider voor de bistouri is

dan de Tonde, in denzelvcn en verwijdert daarmede de
opei.ing van den zak behoorlijk tot aan den buikring.

Als de deelcn nu op deze wijze ontbloot zijn,. onder-
N zoekt men , of zij niet met de eene of andere vlakte

van den breukzak, voornaamlijk ter plaatze daar de
darmen, uiekemen , vergroeid zijn

, ten einde dezelvea
voorzichtig aicefcheiden en met de bistouri lostemaa*
ken: als men dit allés behoorlijk in acht genomen heeft

en de heelmeester verzekerdis, dat de klemming enkel
in de breukopening en nergens anders is, brengt men
ter plaatse, daar de breuk gitkomt , het verwijdend
werktuig (*) in , en maakt geheel langzaam en allengs

de verwijding, zo als ik in mijne manier om de breu-
ken tegeneez^n, aangetoond heb. Na eene genoeg-
zaame v-erwijdiag kan men de deelen fpoedig weer' in-

brengen.

De wijze, ofn de breukopening te vergrooren
, zon-

der ’er eene incifie in re maaken, welke ik in het be-
gin van het jaar 17Ó8 bekend gemaakt heb

, komt
overeen met die welke arnaud U*) voorflelt, om
de opening cener dijebreuk te verwijden cn te vergroo-

ten cn in de operatie van zulk eene breuk hij een mans-
perfoon de opening der zaadHagader , we-Ike onder en
langs den band van falloimus gaat, te vermijden.

1 :e ondervinding leerde dien bekwaamen heelmeester,

cat, wanneer hij dezen band, ten einde de opening
te vergrooten en eene geklemde dijebreuk bij eenmans-
perfoon intebrengen , doorfneed, gemeenlijk eene bloed*-

Honing volgde, waar aan de lijder overleed, zonder
dat men zulks waarnam ,

wijl het bloed zig in her bek-

ken ui'Hortte en daar verfpreidde, (/). Üm derhal-

(*) Zie de afbeelding van dit inftrumeni op de II. Plaat,
ö.

C**) Memmrei deChirurg. inpriniós d Londres T768. p y-pö,

it) LBij het üpcrccren eciier dijebreuk volgens dé gsuó-ji.

N a
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ven reden van deze zo onverwachte verfchijning te

kunnen gceven, zocht hij door middel der ontleding

de oorzaak daarvan op en vond het geen nog niemand

voor hem waargenomen had , dat de zaadflagader fchier

altijd onder dezen band, omtrent eene lijn van deszelfs

bulrenften rand, heen loopt, en dat, wanneer men
dezen band affchilt , het bijna onmogelijk is, dezelve

niet doortefnijden
,
ja zelfs, wanneer men de fneede

in de dwarste rigt
(J^).

Ten einde dit doodclijk toé-

val te vermijden, vond hij een inftrument uit, waar-

van hij eene befchrijving en afbeelding geeft, waar-

mede hij de opening , zonder ’er eene incifie in te

raaaken, vergrootte. Doch het is niet enkel uit vrees

voor de bloedftorting, dat ik zedert 1750, in plaats

van de gevaarlijke fneede, die men gemeenlijk bij cene

geklemde breuk in het werk Helt, de trapswijze ver-

wijding heb aangewend, gelijk ik in mijne manier om de

«e wijze, dat is door de openfnijding, is de blocdRorting

niet altoos zo gevaarlijk als onze Heer Schrijver hier aari-

toont; in tegendeel, deze Operatie met de rercischte om-
zichtigheid gedaan, zal zelden eene doodclijke bloedflorting

teu gevolgen hebben: ja ervaaren Heelmeefters hebben bij

deze Operatie te recht aangemerkt, dat de bloedfiorting;

de minfte der te duchten toevallen was. Zo fchrijft, oil-

der anderen , de zeer geoefende Utrechtfehe Heelmeester
G. Greb V Ei „ mij is nooit eene bloedflorting van eenig

„ aanbelang in mijne breukfnijdingen ontmoet. Ik hebin-

s, derdaad dijebreaken geopereerd en daarbij het buitenge*

t, fchooten darmnet en de breukzak vveggefneeden , waarin

3, een zagt linnen doekje uaauwJijks meer als met bloed ev'en

,, geverfd was, 20 dat in andere gevallen ik in gemoede
,, durf verzekeren, dat ’er geen twee oneen bloed in de ge-

9, heele bewerking, verloeren waren.” Z/e zyne Brief am
den Heer G. J. van W y , h(Iadz. 43.]O De heer mo h r e n h e i m ondervond omtrent iets der-

gelijks van de bovenbuikflagader. Zie Beohaclitungen ver-

fchiedener Chirurgifcher Vorfalle. I. B. S 154., alwaar hij

aanmerkt, dat hij in de liesbreuk de fnede in den buikring,
welke dwars binnenwaard naarde witte lijn gericht wordt,
boven de andere verkiest, L,
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breuken te geneezen verklaard heb. ,Ik reken het mij

tot veel eer

,

dat ik met zulk een groot heelmeester*

als de heer arnaudIs, wegens de mogelijke ver-

grooting der breukopening ,
zonder cene incifie te

doen, inzonderheid in eene dijebreuk, welke volgens

hem veel raoeilijker verwijd wordt, dan de buikring

,

gelijk de ondervinding zulks leert, op dezelfde gedach-

ten gevallen ben. En volgens dezen grooten oefe-

nenden heelmeester kan men , het zij nu met zijnen

haak of met mijn verwijdend inflrument, gelijk ik het

reeds door veele waarneemingen beweezen heb
,

de

opening van eene dijebreuk verwijden en vergrooien

;

hoe veel te meer zal men dan den buikring niet kun-

nen verwijden.

Om den darm, wanneer de opening der breuk ge-

noegzaam verwijd is, meebrengen, brengt men het

verwijdend inllrument in de 'opening der breuk enfperc

en Helt het door middel van eene fchroef omtedraaijen,

op de wijdte, welke men ’er aan wil geeven, haalt

den darm naar zig om de geklemde plaats buiten de

opening te leggen en om te onderzoeken , of ’er mis-

fchien ook eene vouw is ,
welke op de eene of ande-

re plaats de holte des darms zamentrekt, gelijk de hear

RiTscH zulks waargenomen heeft (*) om het zin-

rijk middel aantewenden ,
hetwelk hij , om het leeveti

van den lijder te redden ,
voorftelt C*)

;

hierop vat

men den darm voorzichtig aan, drukt hem met de vin-

gers zagtlijk famen, ten ©inde de lucht en grove ftof-

len daar uit te drijven. De uitgezakte darm dus ont-

leedigd zijnde ,
kan men hem gemaklijk weêr in bren-

gen. Dikwijls, wanneer ik eene groote en oude breuk

opereerde, heb ik opgemerkt, dat de buikring door

het uicfchieten en de hier liggende deelen meer dan een

(*) Memtires de l'yfcai.Roy. de Chirurgie. Tom, IV

.

177 .’

{7 *.') Msm, de lAcad. Roy de Chir, Tem, ÏV, 177»
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duim in de middenlijn vergroot, zeer hard was en de

werking van den opfperrer belette Dit zijn inzon-

derheid de gevallen , waarin men den uicgefchooten

darm naar zig haaien moet , ten einde in de opening

een gezond (tuk darms te brengen
,

welk door de

klemming nog niets geleeden heeft. Als men hierop

den darm aanvat en zagt iamendrukt, brengt men de

lugt, de vogten en vuiligheid, waardoor de darm op-

zwelt, zig uitzet, en als gewurgd vvordt in het overige

gedeelte van den darm , waardoor men het inbrengen

zeer veel verligt. Wanneer een groot gedeelte van

de darmen in de breuk gefchoote-n is, dan is ’er ook

een gedeelte van het darmfcheel bij

;

in dit geval

moet men, na dat men, gelijk ik zo even gezegd heb,

zo veel mogeiijk de lugt uitgedreeven en den darm

hierdoor verkleind heeft , eerst het darmfcheel inbren-*

gen, hecwplk de darm van zelven volgt.

Als men hu de opening der breuk genoegzaam ver-

wijd heeft, als mede de lugt e. z. v. daar uit ge-

drukt, als dan kan men, wanneer ’er ook een weinig

van het net mede ubgezakc is, doch het welk ’er op
gcenerlei wijze mede vergroeid is , dus gezond en in

het geheel niét aangetast is en voornaaralijk, wanneer

’er flechrs een zeer klein fi.uk uitgefchoten is , dit het

eer.'i inbrengen, gelijk de heer martin zulks ook
voorfielt, ten einde des te gemaklijker een eroot fiuk

van het gedarmte, hetwelk met het net de breuk uit’

maakt, in te kunnen brengen.

Schoon het ftuk net klein is en den heelmeester

voor oogen ligt

,

zodra hij den breukzak geopend

heeft,' zo is het echter altijd niet gemaklijk, hetzel-

ve meebrengen, voornaaralijk in eene dijebreuk, gelijk

IjEnauo aanmerkt bij gelegenheid van eene

ïietbreuk , welke hij door de Taxis wilde inbrengen,

I

C*) Mmmei ^o.y. ie Qhirurgie. Tom.IF.
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„ In de kleine breuken Iaat de hals van de breuk.

„ zak, welke wegens de nauwe en zanicngetrokkeu

ruimte, die tusfchen de deden is, welke dien door-

laaten, het net flechts mee een klem lUv: ludchie-

ten: dit buigt zig dus over zig zelvcn iu laagen , zo

als het doorfchiet en vormt eenen klomp: deze

word grooter, naar dat de laagen vermeerderen.

Als dezelve tot eene zekere giootte aangcgroeid

„ is, bij voorbeeld tot de grootte van een ey, dan

„ is zijn omtrek naar evenredigheid veel grooter,
_

„ dan de middenlijn van den hais des breukzaks en

„ de middenlijn der opening, door welke hi] uit.

„ ging,” zelfs grooter, dan de opening, die men

door den opfperrer kan maaken. •

Als men nu het net in dien Haat vindt, en denkt,

hetzelve, zonder hevige toevallen te veroorzaaken, in

het onderlijf te kunnen terug brengen, moet men het

met alle voorzichtigheid aanvatten , de vouwen allengs

losmaaken , de hagen van clkanderen fcheiden ,
ten

einde hetzelve, onderbet verwijden, in eenen omtiek

te brengen, welke raet de openiof , door welke men

het wil ir.biengen , in evenredigheid moet Haan. Ifc

zeg, men moe'r het vootiichtig aanvatten, wijl men

het kneust en kwetst, wanneer men het .c ts een

weini» te hard aaniast, waarop hevige toevallen vol.

genvals het verfta-ven en de vertottmg van deze

vetrok, etterverzamelingen in den onderbuik e. z v.

Indien ik zulk een rtuk net.vond, zou ik hetzelve,

al had het flechts de grootte van eenen vinger, liever

afbinden , dan hetzelve door het losmaaken der vou-

wen e. z. V., om het weer in het onderlijf te kunnen

brengen, aan het gevaar van verflerven bloot te flei-

ien. -Wanneer ik een klein flak net weer in het •

derlijfbragt, heb ik opgemerkt, dat

komen heeling der wonde ,
wanneer

zijn werk weer verrichtte, du klem fluk net wed

IS 4
'

V
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neerfchooc en in de opening van de breuk ging, het-welk altijd eene netbreuk veroorzaakte. Om dit on.

hervoorfTT^’^'"’
operatie, volgens

net en fnijde dic gedeelte obder de afbinding af.

eersri hetwelk in het

fJrmf
^'^^•11 "

u
uittemaaken

, niet een (luk

achterwaard aan den halsvan den zak zou kunnen verborgen liggen , op dat
nien het van deze omkleeding zou kunnen losfchillen,

K
welke den darm

^ 2an den hals van den zak, of in her
onderlijf, om dezelve doortefnijden

; en om dit los te
lchdle^n,ten einde deze fneede te kunnen maaken, moet
en het net of den darm naar zig haaien

, ten eindede vouw, welke de klemming veroorzaakt, bipten de
openiiag der breuk te brengen; alsdan brengt men on-der de vopw de gegroefde Tonde, in welker ileuf men

ïndipt??^
JStouri brengt, om de vouw doortefnijden.

Indien het mogt gebeuren, dat het om de eene of an-
mogelijk rnogt zijn, de vouw, wel-ke de klemming veroorzaakt, buiten de opening der

breuk te brengen, moet men in dit geval niet vertoe-
ven, de opening der breuk optcklievcn, ja zelfs eene
genoegzaame incifie te maaken, ten einde deze vouw
te ontblooten, inzonderheid, wanneer het eene lies-
of dijebreuk bij een vrouwsperfoon is; want, als men
eene ijebreuk aan een mansperfoon opereert , zoumen, in het klieven van de opening der breuk, ge-
vaar kunnen loopen , de zaadQagader doortefnijden
heïwelk eene gevaarlijke bloedftordng zou kunnen ver-
oorzaaken.

Indien men in de operatie van eene dijebreuk bii
een mansperfoon -deze infneede niet konde vermijden
zou men vooraf eene naald onder het ligament moe!
ten brengen en de flagader daar afbinden, om de bloeiè-
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Ibrting te verhoeden. In dit geval bewerkt men de

caftratie, dewijl , de teelbal van deze flagSder geen

bloed meer bekomende, verfte^-ven moet.

In eene breuk , welke door eenen blooten

darm gevormd wordt, moet men zorgvuldig onderzoe-

ken, of hij niet van binnen door het net geklemd
word, door hetwelk hij dwars door een gat, dat in

dit vlies is, kan gegaan zijn, fchoon het net geen

dtel van de breuk uitmaakt, Eene dergelijke klem-

ming vind men zomwijien in eene navelbreuk of in

eene breuk van het onderlijf.

Verder moet men onderzoeken , of het gezwel der

breuk ook uit twee breuken beilaat. Verfcheiden

geoefende heelmeellers hebben
,

in het opereeren

twee breuken gevonden, welken beiden door den
buikring van dezelfde zijde gingen en flegts een

gezwel in den balzak maakten. Elke van dezelven

had eenen bijzonderen breukzak en in eiken was een

uit^eichooten geboogen darm of een ftuk van het net

of beiden te gelijk. Of in een ander geval was do

pisblaas door eenen bijzonderen zak, welke door den

buikring uitging en een gedeelte van het gezwel hielp

vormen , omgeeven. Een van deze zakken bevatte

den darm en den teelbal en dit gaf gelegenheid tot de

aanmerking van den heer arnaud , welke zegt

dat dceze foort van breuk eene aangeborene is, dat in

deze breuk de darm in de natuurlijke fcheede afgezakc

is, welke door den buikring gaat en door zijne verlen-

ging de zaadvaten bedekt en den teelbal tot een be-

kleedzel dient, en den naara van breuk van het fchee-

devlies bekomen heeft. Dat deze fcheede in de kinds-

heid eene onraiddellijke vereeniging met de holte van

U) De heer mery, Mem. de l'Jlead. Roy. de Science^

ann. 1701. p. 277. De heer mertruo en de h«er AR*
NAUU, Mem. de Chir. 1768 Land. p. 78 ^ 79»

G*) Mem. de Chir. p. 78 ö' 79.

N 5
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den onderbuik heeft , dat de zak van de andere breuk,

welke tevens met dezen aanwezend was, van de ver-

lenging van het buikvlies, hetwelk zig dwars door den

buikring uitzet, gevormd word, heeft arnaud ins-

gelijks aangemerkt (*). Eindelijk heeft men nog op-

gemerkt, dat eene lies -en eene dijebreuk op dezelf-

de zijde maar één gezwel uicmaaken, hetwelk echter

langwerpiger is. Wijl men de onderfcheiden breuken

nu niet rcgt onderfcheidde, gebeurde het dat de beste

Heelmeesters zig bedroogen hebben en dat de lijders de

flacbtölfers hunner dwaalingen werden. Het is derhal-

ven van het uiterfle gewigt
,
dezclven wél van elkander te

onderfcheiden, ten einde in het opereeren zijne maat-

regels daar naar té neemen , en geen grooten mis-

flag te begaan, welken men niet zou kunnen verhel-

pen, en die grootlijks de eer van den Heelmeester

zou verminderen.

Daarenboven moet men ook behoorlijk onderzoe-

ken, of de zak niet misfehien op eene plaats famen-

getrokken zij en den darm klemme
,

het zij nu buiten

den buikring óf in het onderlijf, op dat men-de klem-

ming met een knopbistouri , welke men in eene ge-

groefde Tonde fticre, zou kunnen verwijden en affchil-

len. Als het gedeelte net, hetwelk de breuk vormt,
knoestachiig of ontftooken is, moet men zig wel wag-
ten, het zelve weêr in het onderlijf te brengen.

Deze flofis door ijverige pogingen der ITeeren hun-
ter, CAMPER, MECKE^, LOBSTEIN, GIRARDI, PA'
LETTA en anderen zo wel ontleèd- als heelkundig zo
nauwkeurig uit elkander gezet en verklaard, dat ik mijne
lezers met geen nieuwe verklaring van deze foort van breu-

ken wil lastig vallen. De heer Prof. VVrisberg Cobf.

anat. de teiticiili ex ah'domine in J'erotum descenjie in de Com-
ment Üotting. Vol. ƒ.) en de heer Prol'. Sandifort (7fo-

iies Jiernics iqiiinalis congeiiitce L. jB. 1781. 4.) hebben onlangs

zeer wél hier over geichreaven. Zie ook S. J. Lieuja ud
Zer'^Uederkunst 2. B. S 624. L.
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Het net knoestachtig zijnde , moet men het naar zig

trekken , om het gezonde deel buiten de opening te

krijgen , ten einde door ecne of meer afbindingen met

een fhijdend inllrument wegreneemen. Indien het tot

in htc onderlijf knoestachcig mogt weezen , zo dat,

wanneer men de masfa zelfs naar zig haalde, men ech- ,

ter geen gezond deel daaruit kon haaien, zou men zig

moeten wagten , hier geen afbindingen te doen; in

dit geval zou het veel beter zijn, l]et der natuur over-

tclaaren, dan wanneer men eene afbinding wilde doen,

welker uitwerking gevaarlijk zou kunnen zijn. Als het

ontltooken is", moet men het in de wond laaten , zon-

der eenige afbinding hoe genaamd te doen, tot dat

de ontlleeking tot verderving is overgegaan, als dan

eerst kan men in het gezonde deel eene afbinding in het

werk dellen. Als het met den zak of liever met des-

zei is hals famengegroeid is, moet men deze vergroei-

jingen geheel voorcigtig losmaaken, ten einde niet mis-

ichien de deelen, aan welken. het vast is, te beledigen

en hierop doet men de afbinding. Als het verdorven

is , raaden foraraige oefenende Heelmeesters aan , dat

men al het geen men, zonder veel bloed te dorren,

kan affnijden, met een biscouri of eene fchaar moet

vvegneemen ; het overige in de wond laaiende, zonder

daar ee-ne afbinding te onderneemen, en te wagten,

tot dat de natuur zelve het losmaakt. Anderen brei-

den het uit en (laan het over den buik terug, gelijk de

heer boud on deed.

Het is niet wel mogelijk, een groot duk net weer

in te brengen, fchoon het gezond is, zonder hetzelve

te beledigen; waar op eene verderving kan volgen,

Zommige Heelmeesters willen in dit geval liever het

duk in den wond laaten
, zonder het aftebinden , of

fpannen het over den buik uit, gelijk de heer bou-
DON, teneinde het hier verdrooge en tot verrotting

overga, en wagten, tot dat de verctcering het van het
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gezonde deel , hetwelk in het onderlijf of aan den in-

gang van den hals des zaks is, affcheide, en wel uit

vrees voor de toevallen , die nu en dan op de afbin-

ding gevolgd Z'jn; anderen fnijden het uitgefchooten

net digt de opening der breuk af en brengen het

overige weer in het onderlijf, zonder de afbinding te

doen : ondertusfchen heeft de bloedftorting en het uit-

loopen van het bloed, hetwelk zig naderhand in de

holte des onderlijfs uitllort, deze wijze van handelen

doen verwerpen. Anderen wederom en ik ook zelf

zijn van gevoelen, dat men geheel digt aan de ope-

ning der breuk verfcheiden afbindingen moet doen;

in geval het aangeftooken is , moet men deze afbindin-

gen, gelijk ik gezegd heb, aan het gezonde deel aan-

leggen, en de masfa beneden de afbindingen weglnij-

den, ten einde zig ’er geheel van te ontdoen.

Men heeft veel voor en tegen de afbinding van het

net in de operatie der breuken gefchreeven. De^ oe-

fenende Heelmeesters hebben waarneemingen en onder-

vindihgen verhaalt , welken hunne gevoelens van bei-

de zijden fchijnen te bewijzen.

Ik heb de afbinding dikwijls gedaan
, zonder dat 'er

eenig toeval op volgde; ik heb de handelwijze van

den heer B OU DON verfchcidenraaalen beproefden het

verdorven en ook het gezonde net over den buik ge-

flagen , zonder eene afbinding te doen of hetzelve in

den wond te laaten. Onder de geenen, die ik volgens

deze manier geopereerd heb, heeft 'er een naderhand
' kwaade, gevaarlijke en doodelijke toevallen gehad,

een andere heeft ’er verfcheiden ongemakken van ge-

had. De eerde was een man van twee en zeventig

jaaren, dien ik aan eene dijebreuk opereerde; het nee

was gegangreneerd en ik liet het, zonder eene afbin-

ding te onderneemen, in den wond; het begon te ver-

etteren , fcheidde zig den twaalfden dag af, de wond
floot toe en heelde den vijfentwintigden dag volkomeu
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op. De lijder kreeg zijne krachten weder en ging aart

zijn werk, zonder het minde ongemak van zijne breuk,

die niet weer uitging, te ondervinden: doch, drie

maanden daarna kreeg hij een fnijden en pijn in het on-

derlijf, welken hem in eenen beklaaglijken daat brag-

ten ;
hij leide hierop een treurig leeven en dierf zes

maanden na de operatie aan de teering. Toen ik hem
opende, vond ik het net gefmolten en tot aan deszelfs

vereeniging met de maag en den boog des kronkel-

darms beledigd; daarenboven was’er veel Hinkende et-

ter in het onderlijf.

Den anderen had ik aan de liesbreuk geopereerd

,

bij welken ik een duk net bedorven vond; ik breidde

dit uit en doeg het over den buik uit; het fcheidde

zig door verettering digt bij de breukopening af. De
lijder werd ras weer herdeld , alleenlijk bleef ’er nog

een fnijden omtrent de maag plaats houden , hetwelk

hem zeer lastig viel. Ik oordeelde, dat zulks ver-

oorzaakt wierd, door dat hét net met de breukope-

ning vergroeid waare, hetwelk waarfchijnlijk niet zoü

gebeurd zijn , indien men de afbinding in het werk had

gefteld.

Onder al de fchrijvers , die over de voordeelen en

beletzelen gefchreeven hebben, die bij de afbinding

van het net in de operatien der breuken voorkomen

,

als mede die hunne gedachten over de handelwijzen

,

welken in plaats daarvan voorgefteld heeft, hebben ge-

zegd, vindt men ’er weinigen, die deze ftolFe beter en

bondiger verhandeld hebben, dan de heer arnaud
in zijne Recherches fur les Hernies de Vepiploon^ te

vinden in het tweede deel zijner Memoires de Chirur-

gie 1768. 4.

Na eene verlichte befchouwing , de onderzoeking

en vergelijking van veele waarneemingeh ,
die hij ver-

haalt, zegt hij bij gelegenheid der afbinding van het

net
: „ daar zijn zeer weinig gevallen ,

in welken men
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,, dezelven kan nalaaten cn het is altijd veiliger en be-

„ ter, dezelven in het werk te dellen Ik

3, oordeel mij nooit vrij van de afbinding, dan alleen-

„ lijk in het geval, dat ik vcrzeekerd ben , dat de ont-

„ deeking of de verrotting zig te verre in bet onder-

5, lijf uitbreid , of dat deszelfs zelfdandigheid knoesc-

„ achtig is. Men kan zig hiervan overtuigen, als men

„ het net een weinig naar buiten haalt: ik heb dit al-

„ tijd ondernomen , zonder eenige vrees te hebben

9, van het te fcheuren.

„ De afbinding ,
” zegt hij op eene andere

plaats, „ heeft twee voordeelcn ; vooreerst belet dezel-

„ ve het bloeden, en duic het Verder verbreiden

„ der verderving. Maar zij heeft ooi haare zwang-

„ heden en ongemakken, van dewelken zomniigen

„ obrfpronglijke , anderen daar op volgende zijn. De

„ eerden zijn vreeflijk cn doodelijk, wanneer er degts de

„ minde verwaarloozing bij plaats heeft de

„ anderen zijn grootllendecls niet te vreezen, derzel-

,,
ver uitwerkzels zijn niet gevaarlijk en hangen van

„ dezelven niet af. Het is mij altijd voorgekomen,

,,
dat de afbinding het veiligde middel was, om de

„ bloeddorting voortekomen, hetwelk ten minden

„ niet gevaarlijk is en om het verderven te beletten,

„ of den voordgang daarvan naar het onderlijf te

„ verhinderen, hetwelk het meest te vreezen is.

„ Wanneer men de afbinding niet met de behoorlijke

„ voorzigiigheid gedaan, heeft, is er geen twij-

fel, of zij zal dremmingen of verdoppingen in de

„ zelfdandigheid van het net en der ingev;anden, waarin

„ het bloed diende terug te vloeijen , kunnen

„ maaken”. Hiervan komen de toevallen, welken

op de afbinding volgen en maaken , dat de lijder er

het leeven bij infehiet, indien men hem niet fpoedig te

hulp komt, gelijk deze grootc Heelmeeder aanmerkt.

Hierop fpreekt hij van de noodzaak i ij ke voorzicU-
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ticrheid bij het gebruik der afbinding: „ in zulke ge-

„ vallen, waarin ik het noodig oordeel ,
een ftuk ge-

zond net, hetwelk ik overtollig acht, aftefnijden,

”
verkies ik altijd, gelijk in de andere gevallen, eenen .

,
dubbelen draad, welken ik in twee verdeel; aan el-

’’
ken maak ik in het bijzonder eenen eenvoudigen

knoop en trek hem flechts maatig aan; onder den-,

„ zelven fnijde ik van het net af het geen ik er afwil .

„ hebben, en laat het uitbloeden zo veel ik noodig

” óórdeel, om de vaten behoorlijk te ontledigen.......

bier op üilt het bloeden zig van zelve in tien of

., twaalf minuuten. Als dan haal ik de knoopen zo

vast toe, als mogelijk is, en maak eiken met eenen

dubbelen knoop vast. Hierdoor zal ik het afval-

„ len van het Ilukje net , hetwelk zig moet affchei-

„ den,' verhaasten ,
en beletten, dat het verderven

niet verder in het onderlijf voordga ; wantode bloed-

,,
dorting is in het geheel niet gevaarlijk.

Wanneer men de voorfchriften van den heer arnaud ,

om de afbinding van het net te doen, nu wel volgt,

komt men gemeenlijk de oorlpronglijke toevallen

voor, welken op de afbinding pleegen te volgen.

Als het uirgefchoocen duk net van eenen grooteti

' omtrek is ,
maak ik liever op onderfcheiden plaatzen

ecne afbinding ,
ten einde des te minder deelen in

den drik van elke afbinding te vatten. Dit is een

raad, die mor and mij gegeeven heeft, en dien ik

altijd gevolgd heb. Men vind dien in het tweede

deel zijner Chirur. Schriden. S. 160.

Wanneer twee, drie of vier uuren na de operatie,

in welke ruen de afbinding van het net gedaan heeft,

en waarin men wegens het ophouden der toevallen

van de klemming kan vertrouwen, dat de zaak eenen

goeden uitdag zal hebben, dc hjder pijn omtrent te-

gen over den navel voelt ,
cn ’er op nieuw walging,

braaking en de hik ontdaan ,
kan iiicu deze toeval-
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len aan de afbinding toefchrijvcn. Zodra meM dit be-
Ipeurt, is hec gevaarlijk een oogenblik te verliezen en
le beproeven deze toevallen door aderlaating en blaar-
trekkende middelen e. z> v. te willen wegneemen.
Men moet dan teh eerften, gelijk ar nu ad dit aan-
raad, de afbindingen aflhijden, na dat men ’cr ande-
ren doorgetrokken

, en dezelven zo gelegd heeft, dat
men ’er zig van kan bedienen , ingeval het bloed

,

wanneer men deze afbindingen doorfneed, uitHorttn
zoude. Van het oogenblik, dat men deze afbindingen
doorfnijd, volgt eene bedaaring, de toevallen, wel-
ken den lijder dreigden , verminderen

, verdwijnen al-

lengs en de lijder komt tot ftilte. In het jaar 1768
heb ik het beste gevolg van deze behandeling gezien
in eene operatie, bij welke ik twee afbindingen in het
net gemaakt had. De toevallen , welken zij veroor-
zaakt hadden, hielden oogenbliklijk na hec doorfnij-
den der afbindingen op, en ik behoefde in het geheel
geen gebruik te maaken van den tweeden draad

, dieii

ik tot de afbinding doorgehaald had , wijl ’er geen bloed
uitliep.

„ Twee uuren drukkens zijn genoegzaam,’’ gelijk
ARNAUD iS". 627» Waargenoomen en aangemerkt
heeft, „ om alle vereeniging tusfchen de bovenfte en
„ onderfle deelen der afbinding, wanneer men ze al-

„ lengs zo fterk als mogelijk famentrekt, te beletten.”
Hierop zegt hij

: ,, van meer dan agt honderd opera-
5, tien van breuken, die ik geduurende mijn leeven

„ gedaan heb, heb ik meer dan een derde netbreuken

5, gevonden , 'geloof ik , en ik durf verklaaren
, dat

5, ook niet een lijder aan de afbinding overleeden is.”

„ De toevallen, welken op de afbinding volgen,”
zegt ARNAUD, „ en , wanneer men’jnaar waarheid
„ zal fpreeken, enkel ongemaklijkheden zijn, zijn in

„ vergelijking van de eerden, (welken men, gelijk
ivij boven gezegd hebben, gemaklijk kan voorkomen,

als
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als men de afbinding volgens arnaud maakt, en

kunnen ook geftild worden, wanneer men deee

afbinding affnijdt,) „ niet te vreezen, zij verontrusten

„ alleenlijk en men kan niet juist zeggen, waar uit zij

„ ontdaan: zij zijn enkel een indireft gevolg, wijl men

„ ze aan geen andere oorzaaken kan toefchrijven. Zij

„ bellaan in hun teruggaan in het onderlijf en in

„ het verblijf, hetwelk de afbinding nog lang na dé

geneezing der wond daar moet houden.”
Hierop verhaalt hij verfcheiden waarneemingen

,

welken op deze aanmerkingen betrekking hebben , be-

antwoord de tegenwerpingen, welken men tegen

de afbindingen gemaakt heeft
> en na dat hij de

aanmerkingen, die men tegen zijn gevoelen kan

inbrengen, doorgeloopen heeft, zegt hij S. 677:

5, Als het net gezond is, ben ik verzekerd, dat ik de

„ verrotting kan voorkomen; is het min of meer

bedorven , zo kan ik insgelijks zijne kwaade

„ gedeldheid tegengaan, door gezonde deelen afce-

„ binden. Ik geloof, dat ik de ongegronde vrees van

3, het te fcheuren, wanneer men het naar buiten haalt,

„ verdreeven heb. Doch de afbinding moet met de

„ nodige voorzigtigheid gefchieden ; haare uitwerkin-

„ gen moeten telkens wél in acht genomen én dé

„ toevallen van dezelven, gelijk ik getoond heb, te-

„ gengegaan worden”.

Hij wil, dat men zo veel mögelijk de afbinding ge-

duurende de eerfte dagen ift de opening der breuk bou-

de, ten einde dezelven, wanneer er naderhand nog
toevallen bijkomen mogten , waartoe zij aanleiding kaa

geeven , doortefnijden ; hij raadt verder aan , dat men
de draaden zo lang moet laaten als mogelijk is, ten

einde men dezelven, wanneer zij in het onderlijf opn

gefteegen mogten zijn, naar buiten te kunnen trek-

ken, om dezelven, als er in het vervolg toevallen

mogten bijkomen , aftefnijden. Alsdan toont hij door

II. DEEL.- O
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verfcheiden waarneemingen , die hij verhaalt , dat der-

zelver teriigtreeden in het onderlijf en verblijf aldaar ,

zelfs na de geneczing der wond , met geen gevaar ver-

zeld zijn.

Eindelijk zegt hij S. 697 : „ uit al het geen ik van

„ de afbinding va>n het net gezegd heb, volgt, dat

5, onaangezien dc herhaalde ondervindingen van een

„ tegengeweld gevolg bij deze handelwijze, dezelve

„ niettemin , naar mijn oordeel , altijd veiliger is , voor-

5, onderlleld, dat men ze te regten tijde onderneemt

„ en de gevaarlijke toevallen, die zij verwekt, weet

„ wegteneemen.” («).

Voor dat ik van dit voortreflijk gefchrift afibp, zal

ik, ter Icering van eersibeginende, nog een uittrekzel

geeven van de manier des fchrijvers, waarvan hij zig

bedient, om de taxis in eene groote netbreuk te maa-

ken.

Aangemerkt hebbende , dat het moeilijk zij

,

rege-

len aan de hand te geeven, volgens welken men deze

operatie kan onderneemen , en gezegd hebbende
, dat

’er zeer veel bekwaamheid toe vereischt word , om ze

behoorlijk te verrigten , zegt hij: „ De eerfte

„ maal , dat ik gelegenheid had , deze operatie te

„ doen , fcheen het mij , als of ik groote zwarigheden

, „ zou ontmoeten , ik oefende mij derhalven en nam

„ eene rundorblaas, lei dezelve in water, ten einde

„ dezelve van binnen en van buiten te wecken én vul-

„ de ze met olie en ongel onder elkander gemengd

,

„ om dezelve op die wijze met de handen te kun-

„ nen behandelen.

(«) [Het uithangend gedeelte van het Net, kan bij deze
Operatie, zonder voorafgaande binding, allergevoeglijkst en
zonder gevaar worden afgefneden. Men zie hier over
onder anderen-, den door ons, op bladz. 195, aangeh^alden
brief des Heeren G. G r k e v e.]

C*) Ter aangchaaldc plaats, S. Ï05, en volg.
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„ Van dit mengzel deed ik *er flechts zo veel in,

als ik nodig had, oin drie vierden der blaas, vvel-

,, ker opening ik met eenen draad vast toe trok , daar

„ mede te vullen. Hierop maakte ik in eenen groo-

„ ten doek een gat, welk omtrent zo groot was als

„ de buikring en omtrent twee duim middelijns had,

„ van welke grootte men het in de gcoote breuken on-

„ geveer vindt. Deze doek had omtrent de gedaante

„ van de Ipieren des onderlijfs. Ik bragt dus het

„ hovende deel der blaas door den buikring van de-

,, zen groocen doek; en drukte met de handen het

„ hovende der blaas, om het ’er door te brengen:

„ maar deze proeven vielen niet gundig uit, wijl het

„ mengzel op den grond zonk en onder mijne vingers

,, weggleed. Ik onderdeunde derhalven het onderde

„ der blaas en dezelve famendrukkende, belette ik,

„ dar de weeke masfa niet in zulk eene grooce menig-

„ te kon naar onder zinken. Alleogs bragt ik 'de ge-

„ heelc blaas door het gat, maar ik moest, om dit

„ te bewerkdelligen , met mijne vingers de deden hel.

•
., pen , welken het digcde bij het gat waren , om zij-

„ ne randen vrij te maaken. Deze oefening der hand-

„ gréepen leide mi] bij de uitvoering der operatie,

„ welke ik den volgenden dag moest doen. Schoon

„ de overeenkomst tusfchen deze beide operatien niet

„ volkomen was, kon echter de konftig nageraaakte

,, eenigzints tot voorlichting der andere dienen ......

„ Als men den lijder eene behoorlijke ligging heeft

„ gegeeven , het achcerde namelijk zo verheeven , dat

„ de romp en het onderlijf geheel afhellende zijn,

,, kan men de operatie met veel gemak verrichten. In

,, deze ligging zijn 'de fpieren ontfpannen
, het middenrif

„ werkt niet zo fterk op de darmen , de deelen in het

„ onderlijf zijn naar boven gerigt, en omtrent den

„ navel blijft eene ledige ruimte over, waardoor de

„ uitgcweeken deelen in dezelve teruggebragt kunnen

O a
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„ worden. Een helper onderfteum het onderdeel van

„ het gezwel, door het een weinig om hoog te lig-

„ ten. De Operateur bewerkt nu met de handen al-

j, les zo als ik het te voren van de blaas befchreeven

„ heb. Hij brengt de doelen voorzigciglijk en allengs

„ met beide handen naar den buikring; als dan houdt

„ hij
, ten einde zig eenen weg te baanen , het geen

„ hij te famengevat heeft ,
met de eene band, terwijl

„ hij met de andere het werk van den helper verrigt

„ De plaatzing der handen boven het gezwel en de

„ wijze van die te laaten werken , kan niet wél be-

„ fchreeven worden. Alles , wat ik daar omtrent kan

„ zeggen, is, dat de gelchikdle en meest werkende

,, plaatzing die is , wanneer de eene hand over de an-

„ dere gelegd word ; hier door brengt men de dee-

„ len naar den buikring, terwijl men met de andere

„ de deelen omdraait, zo dat zij geen groorer midden-

„ lijn hebben, dan de buikring, anders zou men de-

„ zelven niet weer kunnen inbrengen , en zij zouden

,, bewerken het geen een kampernoelje zou veroor-

„ zaaken, welker hoofd van buiten en de fteel van

„ binnen was.

„ Het net ,” vervolgt hij
, „ is bij wijlen in vaste

„ lappen afgedeeld , welken van verlchillende grootte

„ zijn: en men zou vergceffche moeite doen, indien

„ men verfcheiden te faraen wilde vatten
, want dit

„ zou eene verpopping veroorzaaken en het weder

„ inbrengen onmogelijk maaken , ook zou de omtrek

„ van zodanig deel de wijdte van den buikring over-

,, treffen. Men moet ze derhalven bij gedeelten vat-

,, ten en tragten intebrengen.
”

Het zijn alleen de vergroeijingen van het net met

den hals van den zak, die bij het inbrengen van eene

groote en oude netbreuk hinderpaalen in den weg
kunnen leggen. Wanneer de vergroeijing alleen on-

der in den zak of am eenige zijden is, kan me.n edv*
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ter de breuk inbrcngen en door eenen breukband in-

bonden.

De verhandeling van den heer a r n a u d en de

aanmerkingen van den heer goursauu over de

onderlcbeiden oorzaaken der klemminge van breuken

(*) verdienen inzonderheid door jonge Heelmeeftera

nageleezen te worden.

Zomtijds vindt men den zak zeer dik en zomvvijlen

zeer dun en men kan derhalven, de eerde inl'nede

doende, niet te voorzigtig zijn, om juift niets meer, dan

de huid doortefnijden, op dar men niet oogenbliklijk in

den zak tloordringe, hetwelk den darm zou kuniien

kwetzcn, gelijk ik een dergelijk geval gezien heb bij

gelegenheid van eenen zeer dunnen zak, dia aan de

huid kleefde, terwijl de darm juist ter plaatze , daar men
de incifie deed, met den zak vergt oeki was.

|In de meefte oude breuken is de zak met

het celleweefzel der nabuurige deelen vergroeid; in

dit geval moet men, wanneer men de opening, zo als

ik reeds heb gezegd, gemaakt heeft, denzelven van

zijne vergroeijingen niet losmaaken , om dezel-

ven, gelijk zommige fchrijvers voorflaan, weg ‘te

maaken. In andere, voornaamlijk in kortlings onc-

ftaane breuken ;
vindt men dikwijls nergens geen

vergroeijing; in dit geval neemt men, de deelen

ingebragt hebbende, een ftuk van den afgefcheiden

zak met de biltourie weg, doch draagt zorg, dat men
er genoeg van in de ppening der breuk laat, ten

einde de wanden van dezen zak zamenkleeven en

zig in deze opening vereenigen en met de wonde

toeheelen kunnen, op dat er geen nieuwe breuk

ontHa.

De zak , dien men bijwijlen geheel los en

zonder eenige vergroeijingen vindt, maakte, dat de

Mtra. de l'Jcad. roy, de Chirur. Vol. IV. p. 243.

O 3
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overleeden petit op het denkbeeld kwam , denzelven

te gelijk met de overige deelen, zonder hem te

openen, weer in te brengen, maar ik ben volkomen

overtuigd, dat deze groore Heelmeeller, wiens leer-

ling ik ben, nooit begeerd beeft,' den zak, wan-

neer die met het celleweefzel der nabuurige dcelen

vergroeid was, door einiiden en vanziinevergroeijingen

te fcheiden, ten einde dcnzelven te gelijk met de

deelen, zonder hem te openen, intebrengen. Ik was

derhalven zeer verwonderd , te Icezen, dat de

heer petit zegt: ,, dat men den zak van zijne

,, vergroeijingen los gemaakt hebbende, de deelen

met den zak, zonder hem te openen, moet inbren-

„ gen Doch deze behandeling is gevaarlijk en

PBTiT beeft deze gedachte meer dan twintig jaaren

voor zijnen dood, gelijk ik zeer wel weet, weer

verworpen.

Dezelfde handgreep en dezelfde behandeling

,

welke ik zo even befchreeven heb, is niet alleen

gepast voor de klemming der liesbreuk, maar ook

voor eenen buik-, navel en dijebreuk e. z. v.

,

terwijl men namelijk de handgreep volgens zulke

verfchillende omrtandigheden , welken de breuken

doen verfchillen, fchoon,zij in het eerst van dezelfde

foort en van dezelfde gelleldheid fchijnen te zijn

,

moet veranderen.

Wanneer een öuk darm na eene wond , die in den

buik gemaakt worde, uicfchict, dan behoeft men
flegts, gelijk ik in mijne nieuwe manier om de breuken

te opereeren, gezegd heb, mijnen opfperrer daarin

te brengen en er eeno genoegzaame uitzetting te

maaken, en dit doet men zonder de wond met eeo

fnijdend inftrument grooter te maaken. Indien het net

er mogt uitgefchooten zijn , zou men de voorfchrifcen

(*) PrMs df CWw^ie,
f. 653,
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van ARNAUD moeten volgen, die hij in verfcheiden

gevallen aan de hand geeft.

Wanneer de darm door het inftrument, bet welk de
• wond gemaakt heeft, mogt geopend zijn , of, dat men
in de operatie eener breuk uit onvoorzigtigheid of uit

eenige andere oorzaak , bij het doen der incifie , den

darm geopend had, of, eindelijk, dat men denzelven

doorboord vond, gelijk in eene breuk, met het vuur

verzeld, zou men, in plaats van den darm in te

brengen, naar het voorbeeld van de la pe^yronie
het doorboorde ftuk darms uit de opening der breuk

moeten uithaaien en door het darmfcheel eenen

draad trekken, ten einde de opening van den darm aan

de randen der wond te houden en te beletten ,
dar, de

doorboorde darm nietweêr in den buik kan terug wijken

en de vuiligheid daar uitftorcen. Zommigen prijzen in

dergelijke verwonding van dendarm de pekershechting

aan. Doch de ondervinding en de waarneeming hebben

getoond, dat deze hechting niet aan de bedoeling be-

antwoord, en dat het beter zij, deze vereeniging-gap

de natuur overielaaten. Verfcheiden voorbeelden

hebben geleerd, dat de wond eens darms -mee den

tijd , door zig met de nabuurige deelen te vereenigerSj,

vergroeit. Ook heb ik %mijoe nieuwe manier van

de breuken te opereeren., vcrfcheiden voorbeelden

bijgebragt, dat een kundige aars zig coeflpot ,en

enkel door hulp der natuur , zonder eenige tusfehen-

komst der kunst geflooten en geheeld werd |(*J.

Het eerde verband mpec geheel eenvoudig,, zonder

wieken,en bourdonnets zijn. Al^ de ingebragte ,dce-

len gedurende de klemming iets geleedep; hebben,

mpec mep door de wond tot in (deii; huik eene
- I

•

(*) Zie Qpuscules Chirurgie de M. M grand Purt. IL
p. 160. es Juiv., en de vcrhancffeling van den hécr piplet
den ouden, in de Memires de l'ylcad, R. de CMrur.Vol. IV*

p. 104.

O 4
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longuet van gerafeld linnen brengen , welke de

etterachtige ftofFen moet afleiden. Al de volgende

verbanden moeten zonder zalven en digertieven gelegd

worden.

In mijne meergemelde verhandeling, daar ik deze

operatie breedvoerig ontleed heb, en in het gefchrifc

van den heer ho in , het welk ik bij het mijne

heb gevoegd, heb ik de behandeling der verftorven

breuken, gelijk ook van zulken, bij welke de

darm doorboord is, befchreeven.
.j

NIEUWE MANIER
Om de breuken te opereeren»

Onder al de operatien, welken in de heelkunde

voorkomen, zijn ’er weinigen, die moeiiijker en

gevaarlijker zijn en meer opl^tendheid verdienen, dan

de operatie der breuken, wijl de gewoone ma-

'nier om dezelven te doen, alom door hinderpaalen

omringd is. Deze operatie vereischt eene fcherpe

'oplettendheid en eene bekwaamheid, die men alleen

door lange oefening kan ‘verkrijgen. Eene manier,

wélke gemakrijk geoefend kan worden en van aüe

gevaar bevrijd is ,
en dus ook door minder ervaaren

-Heelmeefters kan gevolgd-worden , is van te veel ge-

wigr* voor de menschheid , dan dat wij eenige

bedenking zouden - hebben , om het' geen eene

oefening 'op eene bondige thedrie gegrónd, ons hier

omtrent heeft laaten ontdekken
,
bekend te maaken.

^ iVlisfehien zal dezelve tegenftreevers vinden, welken

het oud gevoelen aankleeven^ en als flaaven van

het vooroordeel alles verwerpen , wat hun voorkomt

,

nieuwigheden in de kunst te zijn; doch indien

zij daarvan ontdoen en gelegenheid zoe-

|;en
,
om dezelve te beprofven , zouden zij zig ras uit
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eigen ondervinding overtuigen , dat deze manier de

voorkeur verdient boven die, welke gemeenlijk door de

fcbrijvers voorgefchreeven wordt.

De proeven dezer nieuwe manier maaken haar in

de oefening nog te gemaklijker en prijzen haar te

meer aan, hoe minder toevallen zij ter gevolg heeft,

hetwelk dér oude manier ondertusfchen te lafte

gelegd kan worden. Welk kunstkundige of menfchen-

vriend zal dus in zulk eene gewigtige zaak geen

proeven en onderzoekingen in het werk ftellen, welken

hij zonder eenig gevaar kan onderneemen? Wan-
neer volgens gebeurde zaaken , die wij zullen

verhaalen , beflisfende en zekere ondervindingen

daaruit volgen, gelooven wij, dat het meer dan

eigenzinnige hoofdigheid zou zijn, indien men zig de

oude manier wilde blijven behouden.

Eene Jange ondervinding en op nauwkeurige

overweging gegronde kennis hebben mij niet enkel van

de mogelijkheid van de uitzetting (*) des buikrings en

van den boog der dije, maar zelfs ook van de

voordeelen overtuigd , welke dezelve boven de

verwijding heeft, die door de oude zo wel als door de

laa ter fchrij vers voorgefchreeven wordt.

Ik zal deze op waare ondervindingen en grond-

fiellingen gegronde manier ' in drie afdeelingen ver-

handelen. In de eerfie zal ik over de voornaamfte

vooruitzigten handelen, welken men bij de operatie

der breuk voor oogen moet hebben. In de tweede

zal ik de ondervindingen voordraagen , welken de

mogelijkheid der uitzetting bewijzen, en ^jns bepaa-

len , om deze manier boven de operatie door de fnede

(*) Ik noem uitzetting de verwijding van den buikring

en den weg onder den boog der dije. Dit woord uitzet-

ting is oncigcnlijk gebruikt door de fchrijvers, die over de
operatie der breukf-n fnrecken, welke door de fneede of
door de verwijding des buikrings gelchied.

5
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en door de verwijding te verkiezen. De derde

afdeeJjng eindelijk zal door eenc lichtvolle theorie de

ondervindingen onderlleunen
,

ten einde dezelven

4es te ineer te ftaaven.

EERSTE AFDEELING.
Fatt de voornaamfte grondfïellingen in de geneezing

der breuken en van de vooruitzigten ,
welken

wen in deze operatie moet hebben.

de fchrijvers , zo wel de ouden als de

laateren, komen daarin met elkander overeen, dat een

voornaame grondllelling in de geneezing der breuken

is ; de uitgegaane deelen weêr op de behoorlijke

plaats te brengen , en te beletten , dat zij niet weer

op nieuw uitgaan Wij zullen derhalven dezen

grondregel op de operatie toepasfen en zien , of men
in de gewpone manier daar niet van afgewecken is.

In eene breuk , welke uitgaat en gemaklijk

weer ingebragt kan worden, belet een aangelegde

,j>and,,dat de deelen niet weer op nieuw uitgaan. Eene

breuk , welke reeds met eene klemming dreigde , door alle

de middelen der kunst .ingebragt zijnde, voldoereen

aangelegde band onfeilbaar de tweede vereischce

der gronddelling, Wanneer -derhalven deze grondllel*

ling in .de genpezing _van elke foorc van breuk moet

aangewend worden, mag men bijgevolg in de operatie

nooit daarvan afwijken. Ik zal derhalven de voorge*

fqhrqeven regels onderzoeken, of zij aan de beide

vereisebten dezer grondfteiling voldoen.

Als men tot aan den breukzak gekomen is, welke van de

veiilenging van het buikvlies gevormd wordt, fnijdr men
dien zak voorzigtig open en ontbloot hem van de

deelen ,
in welken hij ingeflooten is. Daarop fnijdc men

niet een geknopte biilourie , welke men op .een<#
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gegroefde Tonde of op den vinger voert, den

buikring of den dijeboog op , ten einde de opening te

Tergrooten en de deelen weer incebrengen.

Het gevaar (§ 6.), welke deze verwijding verzelt,

heeft voor dezen de grootfte Heelmeefters voornaam-

lijk bezig gehouden en aanleiding tot het uitvinden van

veele inllrumenten gegeeven , door welken men
hetzelve zogt te vermijden. Van daar de breukbiftou-

ris van de heeren bienaise, le dran, petit en

MORAND, de uitgehoolde Tonde, welke van eene

zijplaat voorzien L, ten einde den darm voor de Tnede

van het inllrumenc te beveiligen Doch de

ondervinding heeft ons geleerd, dat deze inftrumenten,

niettegenftaande eenigen van dezelven zeer zinrijk uit-

gedacht zijn , nogthnns het gevaar , welk met de ,

opening en verwijding gepaard gaat, niet geheel ver-

drijven en men heeft in plaats van dezelven een

eenvoudige geknopte birtourie voorgeflagen. Zommigen
gebruiken de Tonde van mor and nog, en anderen

gebruiken de vinger in plaats van de lohde.

De laateren, welken over deze operatie gefchreeven

hebben, Tchrijven voor, dat men de breuk moet los-

Tcbillen en eene Tnede met het inflrument maaken.

Dit voorTchrik , welk men in de Tchoolen der heelkunde

leert en de Heelmcekers ook volgen , voldoet volkomen

aan de eerfte vereischte van de hooTdgrondftelling

;

hierdoor woidt de weg, dien de breuk gemaakt heeft,

genoegzaam verwijd, zo dat men de deelen van den

darm gemaklijk kan inbrengen. Maar , is deze

handgreep, welke met zo veel gevaar verzeld is, niet

firijdig tegen de tweede vereischte van de hoofdgrond-

flelling, volgens welke men moest beletten, dat de dec-

len , welken men eens weer ingebragt heeft ,
niet weer

(*y Men vindt ook eene verbeterde Tonde in mohrenheims
Be0bachtungen verft li iedener chirurgifclier Forfdlk, Tab. L fig,

3 und 4. ,
afgebueld,
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uitgaan. Ik durf Tolgers de ondervinding en de

grondftellingen , welken uit den aart en de geüeldheid

der doorgefneeden deelen kunnen afgenomen wor-
den, gelijk ik dit in de afdeeling, daar ik de hiertoe

behoorende theorie (§ 3,) verhandel, zal aantoonen,

beweeren
, dat in plaats van te beletten , dat de deelen

niet weer kunnen uitfchieten, de verwijding en

bet losfchillen den weg groocer maakt, en dienvol-

gens het uirgaan der deelen, welken ingebragt zijn

geworden, te zeer bevordert, ja zelfs wanneer de

wond reeds opgeheeld is.

Om derhalven het revaar en de toevallen teO
vermijden 6 en i) welken deze manier naar zig

fleept, moet men eene andere behandeling daarvoor

volgeh, welke tevens aan de tweede vereischte

der hoofdgronddelÜng beantwoord. Volgens de

aanmerkingen, die ik over de gelleldbeid der vezelen,

welken den buikring uitmaaken,- en over de trapswijze

verwijding in de* operatie van de fteenfnijding, die

ik zedert 1748 heb aangenomen, gemaakt heb, ge-

loof ik
,

dat de natuurlijke middenlijn van de

opening des buiknngs , door welke de vaten en de

overige deelen affehieren, genoegzaam uitgezet en

verwijd kan worden, om de uitgezakte deelen weêr te

laaten teruggaan; dat de vezelen, uit welken de

.buikring zamcRgelleld is,Q'c.)die men flegts raatiglijk en

trapswijze uitfpant, naardien zij zig onmiddellijk, na

dat zij uirgefpannen zijn , weer zamentrekken en ia

den natuurlijken Itaat brengen dat dit zamentrekken

- C*) De buikring vormt in zijnen natuurlijken (laat eeae

vrije openiDg ,
welker wijdde bij de mannen naar de groot-

te eii den ömtrek van' den zaadllreng en bij de vrouwen naar

den omtrek van den ronden band der baarmoeder geëven-

redigd is. (De zaaddreng is grooter dan de ronde band, en

de natuurlijke middenlijn.van den buikring der mannen groo-

ter, dan die der vrouwen , bij welken flcehts een zeer klei-

ne zaadllreng pleegt dQortegasn. fücruiv kan men vcrklaa-.
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bet uitzakken der ingebragte deelen tegenhoudt, en

dienvolgens aan de tweede vercischte der grondllelling

ren
, waarom de vrouwen veel zeldzaamer aan liesbreuken

onderheevig zijn, dan de mannen, en waarom deze onge-

makken bij de vrouwen gevaarlijker zijn, dan bij de maii-

men) De aponeurotifche vezelen, welken zig fchuin Zijd-

waard klieven, om den rand van den boog -des buikrings te

vormen , zijn omtrent famengefteld als peezige vezelen >
welken den rand der ronde opening van het middenrif vor-

men, door hetwelk de kolader gaat
;
hierdoor wordt de mid-

denlijn van deze beide openingen bepaald.

In eene liesbreuk word de natuurlijke opening van den
' ring ten eerflcn uitgefpannen en door den breukzak vergroot,

welken men , met de hierin geflooten deelen ingezonken
vindt. Het uitfpannend inftrument maakt in de operatie de
uitlpanning nog grooter, maar, zo dra deze uirfpannende

kracht ophoudt op de vezelen van den buikring te werken,
zo zamelt zig niet alleen haare veerkracht tot op het punt
tot hetwelk zij voor de aanwending van het uitfpannend
inftrument uitgezet was, weer aan, maar gaat zelfs tot de
natuurlijke opening weer terug , indien ’er in het geheel

niets in den weg is.

In ecne navelbreuk van eene aanmerklijke grootte, welke
zeer ligt uit- en inging, zag ik den navelring tot de groot-

te van een fchelling en nog meer uitgezet, want, de breuk
ingebragc zijnde, kon men vier toppen der vingers daarin

dringen. Toen men die weer ingebragt en met eenen band
voorzien had , zo dat zij in den tijd van drie maanden niet

eens uitgingen, vond ik den navelring zo famengetrokken

,

dat men ’er ter nauwer nood den kleinen vinger in kon
brengen. Deze waarneeming nu toont aan , dat de veerkrag-

tige vezelen des buikrings altijd genecgen zijn, zig famen
te trekken

,
ais ’er niets is, dat zulks hindert. Eveneens

moet het met den buikring geleegen zijn, want dezelve bc-

fraat uit dergelijke veerkrachtige vezelen De waarneeming,
welke men

,
5. 338. ƒ Theil der Sammlung ven Streitfchriften,

door den heer macquart vertaald, vindt, bewijst insge-

lijks mijne ftelling Die, ^velkoAR^woCrraité des Hernies

X- II- p‘ 1430 van eene ingewortelde breuk verhaalt, wel-
ke zonder operatie volkomen geneezen wierd, leert voor
terst, dat de buikring, welke door de deelen, die de breuk
uitmaakten, niet meer uitgefpannen en uit zeer veerkrachti-

ge vezelen famcngellcld was, zo dat hij zeer famengetrok-
ken kon worden, geneegcii is , z'g weer in den Aaat tc her-
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voldoet. Volgens deze aanmerkingen heb ik zedert

1750 eene manier bedacht, om de opening van den

breukzak genoegzaam re verwijden, zonder eene

incifie te maaken. De ondervinding heeft de moge-

lijkheid van deze uicfpanning getoond en het voordeel

boven het losfchillen en wijder maaken door eene

fnede duidelijk beweezen.

, Hellen, waarin hij voor de uitfpanning geweest was-, ten

tweede , dat de breukzak , welke in de ingewortelde breu-

ken, waarvan arnaud verhaalt, niet met den darm fcheen

Terug gebragt te zijn , doordien hij met den buikring ver-

groeit was en de wanden der holte van dezen zak onder el-

kander famengeheeld waren, de zak namelijk en de ring

niets dan een vast lichaam , of, om mij duidelijker uitte-

cirukken, een fiopfel vormden; en dit ftopfel belet nu het

uitfehieten der dealen.

Arnaud (ter aangehaalde plaats. T. IL p. 145.) zegt,

dat hij bij de opening van een lijk (dat, in zijn leven, zon-

der operatie van eene ingewortelde breuk geneezen was )
gezien had , dat de wanden van den breukzak zo vast aan

elkander waren gegroeid «n vereenigd, dat de deelen in

het geheel geen ruimte hadden, om weêr daarin te dringen.

Deze vereenigiog van de wanden des breukzaks wordt in dit

geval voornaamlijk door eenc foort van famentrekking van
den breukzak over het deel des ziiks, welk hier doorgaat,
voordgebragt.

Als de buikring, gelijk in de gewoone operatien, losge-

Ichild of ingefneeden is , maakt dit eene veel grooter ope-
ning, en hij kan zig niet famentrekken , om zijne natuurlij-

ke middenlijn weer te bekomen. De wanden van de»
breukzak kleeven dan niet meer zb 'ligt famen, dat zij zig

als vereenigen.
• Ik vond in het lijk van een’ mcnsch, dien men vóór
meer dan twintig jaaren eene liesbreuk door de gewoone
verwijding geopereerd had , den boog des buikrings als ver-

xiweenen , dezelve was naar boven langwerpig en hier door
fchooten de deelen in de teelballen af; het buikvlies vorm-,

de geen zak meer vaor de deelen, welken deze breuk uit»

maakten.
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TWEEDE AFDEELING.

Bewijzen, welken de ondervinding hevefïigt.

Ik heb rot in het jaar 1750 de maniergevolgd, welke

de fdirijVers gemeenlijk voorfchrijven , en ik heb, even

als zij
,
in alle gevallen het afichillen en de verwijding

door de fnede ondernomen
; maar , toen ik bij mij zelven

door mijne waarneemingen overtuigd wérd , dat deze

behandeling niet voldeed aan de tweede vereischte van

de hoofdgrondftelling, bediende ik mij in derzelver

plaats van de trapswijze uitfpanning.

Eerfle waarnetming.

In maij 1750 beproefde ik voorde eerfte maal de

manier der uitfpanning, bij de operatie van een mans-

perfoon van zeven §n twintig jaaren. De klemming

had reeds zedert zes dagen geduurd en de toevallen

vermeerderden zig tot den uiterllen trap. Toen ik den

zak geopend had, vertoonde zig de darm ; dezelve was

alleen tegenwoordig, zeer uirgefpannen en vormde een

zeer kleine vork ; ik trok denzelven met de linker hand

een weinig naar mij toe , om te zien , of het mij mo-
gelijk was , de plaats des darms , weke geklemd was

geweest, buiten den buikring te brengen, ten einde

mij te verzeekeren, dat hij met de andere deelen niet

vergroeid was. Op deze wijze trok ik dus het geklem-

de Ifuk darms buiten den buikring ; bragt daar op deu

voorden vinger der regterhand in den buikrirtg , om tè

zien ,
of ik dien daar in kon brengen , zonder den darm

te beledigen ja ik voer voord denzelven langzaam en

tfapSwijze om hoog te bréngen en merkte óp, dat

de büikring op de minde poging om hem uitiefpannen

,

,
mede gaf. Terwijl ik denvinger langz.iam inbragc, hield

ik met de linkerhand de vork des darms, op dat dczcl-
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ve de beweging van den vinger niet zou volgen , voor

dat deze eene genoegzame uitfpanning bewerkt had^

doch ik hield den vinger zo, dat deszelfs binnentte

vlakte den darm, maar de boven zijde den boog des

buikrings raakte. In deze houding verwijdde ik allengs

den buikring, den geheelen vinger langzaamerhand er

in brengend?, en door middel van deze uitfpanning

kon ik met weinig moeite den darm weêr inbrengen

,

waar op ik dan den lijder op de géwoone wijze ver-

bond. Op deze eerde proeve volgde eene gelukkige

en Ipoedige geneezing.

Tweede waarnieming,

In Januarij 1751 opereerde ik volgens de zelfde

manier en met even zo gelukkig gevolg eene dame

,

welke zeven en twintig jaaren oud was; zij had eene

liesbreuk, bij welke de darm en het net geklemd wa-
ren. Na eene langzaame en voorzigtige verwijding met

den vinger, kon ik den darm in de holte van hec

onderlijf terug brengen. Ik nam een ftuk van het net

,

hetwelk bedorven was, weg, en de wond genas in kor-

ten tijd toe.

Derde waarneeming.

In augudus 1752. vond ik , dat jufvrouw B. , wel-

ke a 3 jaaren oud was, eene kleine breuk had. Dezel-

ve was reeds zederttien dagen geklemd. Ik,deheeren

THEVENEAu, FAuviN cn DEjEAN raadpleegden

over deze lijderes en vonden de toevallen zo gewigtig

en dringende, dat wij allen daar in overeenkwamen,

dat het blijkbaar gevaarlijk zou zijn, indien men de

operatie nog langer wilde uitftellen : men ging derhal-

ven aanftonds tot de operatie over. Ik (lelde voor, de

operatie niet door de verwijding met de fnede te doen,

maar de uitfpanning te beproeven De andere hceren

be-*
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begreepen de redenen, waarom ik die verkoos, en mijne

ondervindingen bepaalden hen ten volle daartoe. De
heer 'iusveneau maakte de eerlle incifie, opende den
breukzak, en ontblootte den darm. Hierop verzogt

hij mij de uiilpanning te verrigten
,

gelijk ik dan

ook deed, even als in de andere gevallen, den
vinger onder den fchaamboog brengende. Eene
genoegzaame uitfpanning gemaakt hebbende, ging de

darm zeer gemaklijk in. De lijderes werd wélgentezen

en de wond heelde in vijfden dagen ,
en zedert dien

tijd heeft zij niets meer van eene breuk befpeurd.

Vierde waarneeming.

Een vijftigjaarige visfer had reeds zedert langen

tijd eene liesbreuk, welke nooit was ingebragt* Op
een’ tijd van Nantes naar Orleans keerende met eenig

geld in zijnen zak, had de zwaarte en het Wrijven van

dit geld op de breuk zulk eene fterke ontfleeking ver-

oorzaakt , dat dezelve meteen ettergezwel eindigde. Toen
men dit gezwel opende, vond men op den bodem van

hetzelve eene breuk, over dewelke de lijder nooit ge-

klaagd had, hebbende dezelve nogthans reeds tien

jaaren gehad, gelijk hij op dien tijd zeide. De
etter had den breukzak zeer fijnen dun gemaakt; de

darm was op verfcheiden plaarzen aangewasfen
, welken

ik met behoorlijke voorzigtigtigheid losmaakte. Na eene

zeer maatige uitfpanning, die ik met den vinger be-

werkte, bragt ik den darm met weinig moeite

fpoedig weer in. De lijder genas, ging weer aan zijn

gewoon werk zonder eenen band te draagen en de-

breuk ging nooit weer uit.

II. DEEL. P
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yijfde "jDaarneeming,

De heer theveneau opereerde eene boerin , welke

dcitig jaaren oud was, en eene breuk met klemming

gepaard, had, alleen door de iiitlpanning, welke

l i] met zulk een goed gevolg had zien verrigcen , en

dQ 1’jderes kon na de operatie haar werk weer verrig-

ten, zonder dat de breuk zig wéér vertoondf.

«
'

«

Zesde en zevende waarneeming.

,
Zo heb ik ook in tegenwoordigheid van verfcheiden

andere Heelmcefters nog twee operacien enkel door de

uitfpanning gedaan , door ter plaarze, daar de

breuk uitging, langzaamerhand twee vingers intebren-

gen, wijl 'één vinger niet genoeg fcheen te zijn. De
lijders werden fpoediggeneezen , zonder op nieuw eene
breuk te befpeuren. Schoon zij een werk verrigten

,

waartoe veel kragten vereischt worden
, draagen

zij egcer geen breukbanden meer, hetwelk zij te voren

hadden moeten doen.

Agtfe ’waarneensing.

De heer de la croix, welke dikwijls mijne

operatien bijw^oonde, belloot, zig insgelijks van mijne

manier te bedienen. In Oélober 1754 nam hij de
cerlle proeve met eene dijebreuk, welke de vrouw van

den heer barraült, Heelmeefter te Baugencij, had
gekrégen. Zij was veertig jaaren oud en de heer d e

LA CROIX vond den darm verdorven en doorvreeten:

desniettegenftaande klemde de opening van den buik

den darm; hij verwijdde dezelve derhalvcn met den

vinger en trok eenen draad in het darmfcheel , omvatte

met dien draad het darmkanaal tegenover de plaats,daar de
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darm doorgevreecen was, en liet de beide einden van

den draad buiten uifhangen ; dit alles deed hij om de

opening van den darm in de wond te houden en te

,

verhoeden , dat de doften uit den darm in de holte

des onderlijfs niet zouden dorren. In dezen daar ver-

trouwde hij de lijderes aan haaren man den

heer b a r r a u l t. Onaangezien alle aangewende
voorzorg van dien bekwaamen Heelmeeder kon hij eg-

ter niet beletten, dat er een drekfidel overbleeftdoor welke

geduurende negen maanden de vuiligheid uicg{ng;doch

eindelijk heelde dezelve toe op de volgende wijze.

In julij 1755 te Baugencij zijnde, vraagde de heer

BARRAULT mij om raad en verzogt mij het verband

,

hetwelk men dagelijks des morgens en des avonds

deed, bijtewoonen. Zo dikwijls als men de lijderes

verbond, loosde zig door de opening eene a-Jnmerk-

lijke menigte galagtige vuiligheid , doqh om dé zeven

,

agt of tien dagen gmg door den natuurlijken weg vaste

vuiligheid af, waaruit ik beftoot, dat ook nog een

gedeelte naar de onder fte darmen zijnen weg nam, en.

dit gaf mij hoop, dat nog eene volkomen geneezing

zou kunnen bewerkt \a orden.

ik ried derhalven uen heer barrault de heelvvijze

met klijfleeren te beginnen, de lijderes Caslia en eenen

ftrengen leefregel voorcefchrijven , haar vleeschnat tot

voedzel en eene ligte adliringerende pcifane tot gewoo-.

nen drank te geeven, verder maar één verband te

doen , waarbij hij altijd met den heifteen de vleeschige

keemen, welken het fiftelgat omgeeven, moest beftrij-

ken , waarop hij ten eerfte gefchaafd plukzel en eene

wiek ruuw plukzel
,
kompresfen en het ko rn-air ver-

band moest aanleggen; ten einde op allerlei wijzen

den afgang der ftoffen té^ beletten, de vuiligheid naai-

de onderfte darmen te leiden en door eene goede toe-

hcelmg de filtel te (luiten.

De heer barrault volgde mijnen raad zeer (lipt en

P 2
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in veertien dagen tijds waren alle de vleeschige kee-

men weggenoonien en de fidel (loot zig toe. De
lijderes was geduurende deze veertien dagen niet afge-

weest: ook droeg men zorg, de daarop volgende

veertien dagen, door middel vanher koorn air verband,

een kusfen van plukzc! op het lidieeken vast te houden.

Geduurende deze veertien dagen nam zij om de twee of

drie dagen eene klijdeer en een weinig casfia, om daar

door de persfingen tot den lloelgang te verminderen.

Allengs ontwende zij zig weêr van de kl jlteeren en

maakte ’er flegts in tijd van nood gebruik van. Zij

ging hierop naar buiten op het land, om eenigen tijd

de verfche lugt inteademen , en wijl zij hier vier dagen

was, zonder afgang te hebben, fcheurdc zij de wond
op nieuw open, als zij aan deze natuurdrift wilde vol-

doen. Aanltonds drong veel vuiligheid door de ope-

ning en wel met veel hevigheid. De lijderes, welke

hier over zeer verfchrikie, vertrok op rtaande voer

weêr naar Bangencij. Haar man gebruikte ten eerlle

weêr dezelfde middelen. De vuiligheid nam voor de

tweedemaal weêr haaren natuurlijken weg, de wond
floot zig vast toe en werd met een vast lidteeken

bedekt. Thans is zij gewoon alle wecken eens of

tweemaal eene klijfteer te neemen, en zedert dat zij

dit doet, geniet zij eene volmaakte i gezondheid. In

het Jaar 1766 zag ik haar gezond en wél in het

vleesch, ook was haare breuk nooit weêr uitgegaan.

Ik geloof derhalven, dat alleen de vergroeijing van den

darm met de vliezen de eenige oorzaak was, welke de

breuk belette weêr uittegaan.

Deze waarneeming bewijst duidelijk, dat er gevallen

zijn, waarin de toeheeling van eenen kunftigen

aars omtrent de lies, welke men voor eene gewigtige

heeling houd, niet altijd zo bedrieglijk is, als men
mij verweet {_*)- De zefliende waarneeming zal deze

(*) Diüionn, Encyclop. Tm. FIJI. /». 178.
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waarheid op nieuw bewijzen. Le cat heeft mij ins-

gelijks verfcheideo gelukkige voorbeelden verhaald

,

welken veele jaaren daar na de gegronde heeling nog

beveiligden (*). De heer de cluny heeft mij eene

wuarneeming van eenen kunftigen aars omtrent den

navel medegedeeld. „ Een jongeling van vijftien

„ jaaren had eenen kunftigen aars bij den navel, door

„ welken geduurende drie maanden de vuiligheid der

,, darmen uitliep; deze kunftige aars heelde toe, zon-

„ der hulp der kunst, en de vuiligheid nam haaren

„ natuurlijken weg. Hij is thans veertig jaaren

„ oud en heeft nooit eenig ongemak weer daarvan

„ ondervonden, genietende zelfs de befte gezond-

„ heid”.

De heer dubois heeft ons twee waarneemingen

over eenen kunftigen aars in de lies medegedeeld, in

het eerfte geval ging de vuiligheid gedurende twee

maanden door de fiftel; hierop nam zij haaren

natuurlijken weg weer; en de fiftel floot zig toe en

heelde zonder bijkomende kunst. Hij voegde bij deze

waarneeming bij , dat de vrouw, welke hier het voor-

werp was, zedert haare heeling nooit kolijkpijnen

ondervonden heeft, uitgezonderd, wanneer zij eene

verftopping had gehad. In het tweede geval ging de

vuiligheid bijna twee maanden lang door den aars, die

zig in de lies gevormd had. Maar een goed en

vast lidteeken floot deze fiftel en de vuiligheidnam haaren

gewoonen loop weer. Hij merkt aan, dat de

Trouw, van welke in het eerfte
,

geval gefproken

word, nu en dan kolijkpijnen had , wanneer zij eene

verftopping bad, en dat de beide perfoonen zedert dien

tijd eene goede gezondheid hebben genooten
, en geen

ongemak meer zijn gewaar geworden (tt).

(*) Men vindt dergeüjkc gevallen in Schmuckers
verminkten Schriften I. Band, S. 296. L.

(v) [De opening van den darm is bij eene breuk meestal

1' 3
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Negende veaarneeming,

Den 14 Maart 1755 opereerde de heer pfjean
volgens dezelfde manier de vrouw van den wijngaarde-

het gevolg eener verflerving, waar in een meer of minder
gedeelte van den darm vernietigd wordt

;
zo dit gedeelte

den geheelen omtrek van de darmbuis beflaat, en de darm
reeds in den onderbuik is ingebragt, dan meen en wij meest-
al zeker te mogen beduiten, dat de uitkomst doodelijk zal

zijn; ten zij men, dit toeval voorzien hebbendé, het bo-

venlie gedeelte van den ver/lorven darm aan de buiten wond
vast hechtte; in welk geval een konftige aars den dood
misfehien nog zoude voorkomen. Maar is de gehecle om-
trek van de darmbuis niet verdorven, verliest dezelve Hechts
maar een gedeelte van haaren kring, dim wordt de doorlaa-

ting der drekftofTe, naar de onderfle deelcn , niet vo.lllrekt

gehinderd; de darmbuis houd haaren eigen loop; en ichoon
de drekllofTen , voor een tijd, door de buiten wond, als nu
ruimer zijnde, worden uitgeftort , zullen zij cclitcr, naar

maate hun hier de uitgang, door de fluiting der wond, ein-

delijk betwist wordt, noodzaaklijk in het onderfle gedeelte

der darmbuis, dat voor hun nog open ftaat, indringen, en
alzo, volgens de gewoone weg der Natuur, zich ontlasten:

in welk geval de darm gelegenheid heeft om zich, of door
de deelen der voorigc wond; of door andere nabijliggende,

geheel te fluiten en een vast lidteken te maaken. Dit
iaatflc was waarfchijnlijk het geval , waar van de Heer
LE BLANC fpreckt. Wij hebben het genoegen dit

met twee gevallen te bevestigen

Het eerfie was bij een Man van omtrend vijftig jaaren oud;

dezelve kreeg eene dijebreuk
;

alle- bekende hulpmiddelen

wierden -vruchteloos aangewend, en tot de operatie wilde

de Lijder, noch zijne Famièlje, niet beOuiten. De breuk

was zeer pijnlijk en zelfs toonden de huid, in den gehee-

len omtrek der breuk, zich ontftooken; de beknelde darm
ging wel dra tot verllerving over en de bekleedzels der

breuk vormde zelfs een ettergezwel dat op den Sflen dag

vAn zelve openbrak en een menigte etter te gelijk met veel

dunne drekfioffe' ontlaste. Men voorfpelds eenen fpoedigeij

dood, maar integendeel, de ontlasting der drekftolfen. bleef

aanhouden, en de Lijder gevoelde zich, in weerwil van

dit ailes, van tijd tot lijd beter. > a verloop van eenige da,

gen hield de ontlasting van eene Hinkende etter op, en

’er 'Vloeide bij ieder verband, eene aanmerklijke hoeveelheid
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nier B. Het was eene dijebreuk, hij maakte de

uklpanning met den vingeren de wond genas volmaakt toe

en vormde in veertien dagen een fchoon lidteeken.

drekftofie uit den geopenden darm. Dit duurden om,
trend drie maanden, in welken tuslchentjjd de wond ech-
ter zodanig verkleinde, dai men alle moeite had dezelve
open te houden. -— 0'p mijn voorilel waagde men het,

de Natuur hier in te laaten begaan; 'men liet de wond om-
trend tweemaal 24 uuren geHootcn; men zette den Lijder

dricmaalen daags een klijfteer, en dit was van dit gevolg,
dat, na dat men zulks eenige dagen verricht had, de dreïc-

ftof door den aars ontlast wierd. In de tusfchentijd de-
zer proeve en nog eenige dagen daarna wierd den Lijder

een zagt buikopenend middel toegediend ; wijders floot de
wond en de Lijder vond zig van zijne lastige kwaal genee-
zen.

Het tweede geval was bij eene Jongeling van iS jaaren,

deze had eenige dagen met eene beknelde Liesbreuk ge-
worteld , en na de openmg, die op den vijfden dag gc-

fchiedde, vond men een gedeelte van den darm reeds verftor-

ven. Men bragt den darm weder m den onderbuik; doch
zóó dat het verftor-ven gedeelte met eeraen draad , tegen de
buitenwond wierd aangehecht. Weldta vloeiden de drekflof-

fen uit den darm naar buiten uit. Dit hield verfcheide wee-
ken ian, in welken tusfehentijd men tevens waarnam, dat

de Lijder ook fomwijlen volgens den gewoonen weg eene
ontlasting had l\Ien maakte dus gcene zwaarigheid de wond
geheel digt tp houden en de drektofLn daardoor te nood-

zaaken , haare gev/oonen loop te ncemeii: dit gefchiedde

,

de wond genas en de Lijder was herteld.

Bij deze twee zoude ik nog eenc derde , doch met
eenen ongelukkiger uitflag, kunnen voegen.

In het voorleeden jaar 1789, wierd ik door den Chirurgijn

van het dorp Sc/jeyelin^tn (nabij ’sHage') verzogt aldaar cewe

vrouw te komen zien met eene beknelde dijebreuk. Alle

middelen waren ter haarcr hertelling vruchteloos , en zij

konde tot de Operatie niet befluitcn. De breuk fchcen eer

tot verzweering dan tot verterving over te gaan, cn ik kon
duidelijk na verloop van omtrend agt dagen, eene vugrgol-

ving in het gezwel ontdekken , dat daar en boven ,
van

buiten zeer gefpannen rood en pijnlijk wns. Ik telde voor

dit gezwel ïe openen , in afwagting wat dc heilzaaine

Natuur, bij deze Lijderes nog tot haar beste, zoude willen

verrichten; na verloop van nog cenige dagen, en wel toen,
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Tiende waarneeming.

Insgelijks opereerde de heer dejean eenen
wijngaardenier» die eene liesbreuk had. Hij maakte
de uitfpanning mee den vinger en de lijder werd geneezen
en de opening heelde in agtentwintig dagen toe.

Elfde waarneeming.

Den 4 Oftober 1756 opereerde de heer de
LA CR o IX in mijne tegenwoordigheid in ons hofpitaal

een’ man Van vijf en dertig jaaren enkel door de

uitfpanning. Wijl hij geloofde, dat één vinger geen

genoegzaame verwijding zou kunnen maaken , bragt hij

er trapswijze twee in. Hierop kon hij den darm met
zo veel gemak inbrengen , als of hij eene groote

incifie in den buikring had gemaakt, geiijk de

heer sharp voorfchrijft. Een ftuk van het net, het-

welk mede ingeklemd en verdorven was
,
onderbond

hij en fneed het af; .waarop de toevallen ophielden en

de lijder in korten tijd geneezen wierd. Den

3 November verliet hij het hofpitaal.

Twaalfde waarneeming.

In het jaar 1757 liet de wijngaardenier talbert zig

naar het hofpitaal brengen, wijl hij eene liesbreuk

wanneer de pijnen dezer ongelukkige vrouw ondraagelijk

wierden, vergunde men mij dit gezwel re openen. Ik deed

zulks met alle mogelijke regelen der voorzigrigheid, laag

voor laag fcheide ik; (Ik kon de uitgefpannen en bijzonder

gevoelige huid niet opvatten) doch nauwlijks had ik wei.

nige dezer doorfneden , of het ingeflooten vocht , ftortte

^ich met e§n zodanige kracht en in een zodanige hoeveel-

heid uit , dat ik mij verpligt vond de opening te ftop-

pep Yerfcheiden dagen bleef de uiivloeijing dezer dun,,

pc virekficsf aapjiPUden ;
ip weerwil van alle aangewende

midQf'Iep, ep tegen QpzQ hoop, Qin gok deze te hehgg^

üoiij
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had, die reet zwaare toevallen verzeld was. De
heer de la croix opereerde hem in mijne tegenwoor-

digheid weer op de/elfde wijze. Tot de uitfpanning

bediende hij zig van den opfperrcr (‘*’), welke

ik tot deze operatie uitgevonden heb. De toevallen

hielden op en de wond was den vijf en twintigften

dag toegeheeld. Ik heb hem na dien tijd weer onderzogt en

de breuk gaat niet meer uit; want het lidteken

vormt over den bui kring eenen vallen knoop, welke

belet, dat de deelen kunnen uitfchieten.

Dertiende ^jjaarneeming.

In het zelfde jaar bra^t men eenen fchrijnwerker,

die twee en veertig jaaren oud was, wegens eene ge-

kiemde liesbreuk in het hospitaal. De heer de la

CROix opereerde hem in mijne tegenwoordigheid, en

de wond genas in agtentwintig dagen zo wel, dat de

breuk nooit weer uitging.

Veertiende waarneeming,

Den 15 februarij 1758. Verwijdde ik met mijn

inftrument, in tegenwoordigheid van twee mijner col-

legas, de opening van eene dijebreuk eener vijftig jaa-

Daar zijn gevallen, dat men het einde van den vin-

ger niet
, dan met veel moeite in den buikring of onder

den dijeboog kan brengen , voornaamlijk, wanneer men eene

geheel verfche breuk aan een perfoon opereert, die van eene

drooge en levendige lichaamsgeftcldheid is, wiens vezelen

ftijf en vast zijn, zo dat de darm in gevaar is, dat ’cr het

vuur aankomt, wanneer hij ilechts een weinig geklemd is

of Hechts eene kleine vork vormt: in deze gevallen moet
men zig van het verwijdend inllrumcnt bedienen, waarvan
ik op het einde dezer verhandeling eene befchrijving zal le-

veren. Ook heeft de ondervinding mij geleerd ,
dat men

in alle gevallen met dit inftrument dc verwijding veel gQ-

maklijkQr kau maaken ,
dan met dc» vinger.
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rige dame, welke van eene drooge en levendige li-

chaam? gelleldheid was en deze breuk reeds zederc

twintig jaaren had gehad. De opening dezer breuk

fcheen zig tegen mijne pogingen om die te verwijden

,

te verzetten, ook fcheen de lijderes fmert te gevoe-

len, maar, met de uitfpanning langzaam en trapswijze

voordgaande
,
gaf dezelve mede en werd genoegzaam

uitgefpannen, zo dat ik den darm zeer wel kon inbren-

gen. Na verloop van drie dagen hielden de toevallen

op. Na agetien dagen was de wond volkomen toe-

geheeld.

Den vierden dag na de operatie onderzocht ik, de

wond zonder eenige ontfteeking zijnde, of de weg
onder den dijeboog zig reeds weer te zamen getrok-

ken had, en nauwiijks kon ik het einde van eene

fonde daar in brengen , een klaar bewijs , dat

dezelve reeds weer merkelijk v/as gefloten. Indien

dit bewijs van de zaraentrekking der opening van deze

breuk niet voldoende mogt zijn , .om de geenen die

’er geen geloof aan geeven, te overtuigen, behoeft

men flegcs in aanmerking te neenien, dar deze dame,
welke twintig jaaren voor de operatie eenen band droeg,

om de breuk om hoog te houden
,

zig in het gdheel

niet. meer daar van bedient en dat desniectegenftaande

- de breuk niet weer uitbegaan is. Zij had de goed-
heid ons re veroorlocven, dat wij, in 1766, het

lidteken onderzogten, en wij vonden hetzelve vast,

diep en aan den boog aangewasfen.

P^yftiende vommeeming»

Den i’6 Odlober 1758 opereerde de heer sergent
eene dijebreuk volgens dezelfde manier aan een onge*
buiiwd vrowwsperlbon van twee en zeftig jaaren. be
v/ond genas binnen twintig dagen volkomen wel toe

en de breuk ging nooit weêr uit.
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Zejïiende waarneetning,

In November 1759- opereerde ik twee mijlen van

Orleans, eene vrouw van agtencwintig jaaren aan eene

dijebreuk. De d|rm was zo bruin , als of hij op het

punt was van te verfterven. Ik bragt ’er het inltru-

ment in, en maakte de verwijding, zonder dat de

vork des darms in het minde gedrukt of gekneld was

,

niettegendaande de opening zeer nauw was. Zo dra

ik de breuk ingebragt had, hielden de toevallen op.

Ik gaf hierop de lijderes aan eenen Heelmeeder over,

welke een uur van haar af woonde. Deze. berigtte

mij naderhand , dat den derdendag vuiligheid door de

wond was uitgegaan en dat dit reeds drie weeken
aangehouden had; dat de natuur alleen deze drekfillel

toegelloten en geheeld bad; want hij had haar maar

viermaal verbonden, wijl haar man, die' de onkollen

wilde fpaaren, haar zelf met droog plukzel verbonden

had. In het jaar 1766 bezocht zij mij te Orleans Ik

vond het lidteken vast en wel toegeheeld, de

breuk was nooit weer uitgegaan en de Ijjderes zelve

genoot de belle gezondheid.

Zeventiende waarneeming.

Den 25 Maart 1760 opereerde de heer de
LA cp, oix volgens dezelfde manier , in mijne

tegenwoordigheid en die van drie andere collega’s , eenen

jAKOB FANNET, ccn fchiijnwcrkers knegt, die

agtentwintig jaaren oud was; zo dra men den

darm ingebragt had ,
hielden de toevallen aanllonds op,en

in vijfentwintig dagen was de wond toegehecld Deze
breuk welke hij zedert zijne tedere jeugd gehad had,

ging zedert niet weer uit, lerwijl zulks voorde
operatic telkens gebeurde

; fchoon hij nu zijn

zwaar handwerk lltcds oefenae, zonder eenen band te
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draagen. De heer de la c r o i x en ik bezogten

hem den lo Julij van het volgende jaar , en

onderzogten zelfs, doorhem te haten hoeften, of de

buikring genegen was, de deelen te haten uitfchieten.

Doch wij vondeo het lidteken vast en onmiddeliijk

met den buikring vergroeid.

yigttiende waarneeming,

Den Ü2 April 1760 operee'rde de heer dejean in

tegenwoordigheid van den heer bk la croix volgens

dezelfde manier eene dijebreuk aan eene vrouw van

veertig jaaren , bij welke de wond na verloop van tien

dagen toeheelde. Voor de operatie moest deze

vrouw eenen band draagen , om de breuk daarmede

om hoog te houden, doch zedcrt dat zij geopereerd

is, gebruikt zij dien niet meer, en waarfchijnlijkzal zij dien

niet meer behoeven te gebruiken.

De heer guillon, mijn leerling, behandigde

mij eene verhandeling , in welke hij twee waarneeraingen

bekend maakt.

„ Ik zal”, zegt hij, „ in het geheel niet breedvoe-

„ rig over de operatie der breuken handelen. Het

„ eenigfte , dat mijne aandagt verdiend heeft, is, bij deze

„ operatie te bepaalen , of de uitlpanning van den

„ buikring en den dijeboog boven de fnéde te

,,
verkiezen h, om de geklemde deelen weer in te

„ brengen. Verfcheiden en dikwijls herhaalde vvaar-

„ neemingen haten in mij geen twijfeling over, of ik

beweer deze llelling met regt. Ik zou een groot

getal voorbeelden kunnen bijbrengen, welken van

„ het belle gevolg zijn geweest, indien de beide

volgenden, welken ik voor korten rijd gehad heb,

„ mij niet voldoende voorkwamen’.
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Negentiende waarneeming.

5, JoiiANNA MATHiEü, cenc dienstmaagd van veei*-

tig jaarcn oud , had zederc drie maanden eene

„ dijebreuk; wij! men geen moeite genomen had,

„ om dezelve te geneezen
, was dezelve ten eerftenver-

zeld van eene klemming, en van zulke Ichroomelijke

,, toevallen, dat ik de operatie, die ik in tegenwoor- ‘

5, digheid van den heer de la croix deed , nauwlijks

„ vijf uuren durfde uitftellen. Toen ik den darm

„ ontbloot had, vond ik den boog der dije zo nauw,
„ en den darm derwijze gekiemd, dat ik vreesde de

„ uklpanning niet te zullen kunnen bewerken. On-
,, deriusfchen kwam ik ’er egter na herhaalde proeven

5, met den vinger in, en aanftonds volgde de darm

„ denzelven met alle mogelijke gemaklijkheid. De
lijderes werd in vijftien dagen weer ten vollen

„ berlleld, en zij heeft zedert dien tijd^geen ongemak

„ van de breuk weer gehad, fchoon zij geen band

„ heeft gedraagen.

Tvointigpe waarneeming.

„ In Januarij 1760 opereerde ik met dezelfde ge-

„ maklijkheid cn volgens dezelfde manier eene gemee«

„ ne vrouw maria fichet genoemd. Het gevolg

,, was in deze operatie even zo gelukkig', als in het

„ even verhaalde geval. Ik zal tevens aanmerken,

„ dat deze vrouw voor de operatie niet alleen eene

„ dijebreuk , maar ook te gelijk eene breuk der moe- •

„ derfchede had , en ik had reeds voorgenomen , haar

„ eenen moederring aanteleggen. Maar zedert de

„ operatie is noch het eene, noch het andere ongemak

„ weer zigtbaar geworden, fchoon zij zedert dien tijd

„ bij aanhoudendheid haaren zwaaren arbeid verrigc

„ heeft, zonder eenen band te draagen. In het jaar

i, 1708 heb ik het lidtceken weer onderzogt, cn
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„ vond het vast en geOoten en de breuk is zedert de

,, operatie nooit weer uitgegaan,”

Deze beide waarneemingen fchijnen den heer g u i l»

DON genoegzaam te bewijzen, dat de uitfpanning bo-

ven de fnede verdiend verkoozen te worden.

Een en twmtigfle waarmeming.

In November t;76ï opereerde ik met mijn verwij-

dend inflrument eene vrouw van agt en vijftig jaaren.

Zij had eene dijebreuk , welke reeds zedert zes dagen

geklemd was. De opening was zeer zamen getrokken

,

en het klein uitgegaan rtuk darms zo geklemd, dat het

reeds eene bruinroode koleur had en dreigde te verder-

ven. Ik bragt het inftrument met veel voorzigtigheid

in , verwijdde, de breukopening hngzaamerhand , zon-

der den uitgefchooten darm, welke zeer uitgefpannen

was , te drukken , en bragt den darm in. De toevallen

verminderden en de wond heelde den vijftienden dag,

en deze vrouw draagt geen band , fchoon zij veel akker

werk moet verrigteii en heeft nooit wcêr befpeurd,

dat de breuk weer Wilde uitgaan, gelijk ik mij, in

het jaar 1766, daarvan bij onderzoek overtuigd heb.

Het gelukkig, menigvuldig en geftadig gevolg be-

wijst, naar. mijn gevoelen, zeer duidelijk de mogelijk-

heid van de uitfpanning en het voordeel , dat zij boven

de -verwijding met eene fnede heeft. Ik zou nog veel

meer dergelijke waarneemingen hier kunnen bijvoegen,

indien ik niet geloofde, dat dezen voldoende waren

ter ftaving van het geen ik beweer. Alleenlijk zal ik

er bijvoegen, dat ,toen ik in 1 7 5 7 deze manier om breuken

re opereeren, aan mijnen waardigen vriend, den

beroemden le gat, mededeelde, hij mij den*

3 Junij van hetzelfde jaar antwoordde
: „ dat hij mij

„ voor mijn berigr, ten aanzien van.de uitfpanning

„ der breukopening, bedankte, en dat hij voornee-
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„ mens was, dezelve zodra hij gelegenheid zou heb'

,, ben, te beproeven”.

Zedert dien tijd oefent deze beroemde Heelmeeller

onze manier met goed gevolg.

Ik kan niet beter aan den dag leggen, hoe gaarn

deze groote man die manier zigeigen gemaakt heeft , dan

wanneer ik eene plaats uit zijne fchriften (*') aanhaal,

daar hij vsn dezelve fpreekt , en wanneer ik tevens den

brief hier invoege, welken' hij in de Mercure d&

Frame (**) geplaatst heeft.
•>

Brief van den heer l e c a t,

,, ïk nam derhalven zodra ik uwe verhandeling in

„ het jaar 1757 geleezen had, de eerfte gelegenheid

„ waar, welke zig opdeed om de operatie door de

„ uitfpanning te verrigten , en had het genoegen dezelve

„ wél te zien gelukken. Doch ik moet bekennen

,

„ dat uw gorgeret mij een weinig te zwak voorkomt

,, tot de uitfpanning (^***}, Behalven dat is het zeer

„ gemaklijk aan eene eens gedaane goede uitvinding

,, iets tot verbetering te doen. Ik heb eene lbort van

„ ftaalen flangentong, waarmede de plaatfnijders de

„ valfche trekken en ftreepen op de koperen plaaten

,, wegneemen. Dit inftrument, hetwelk, alshetregc

„ glad is
,

gemaklijk ingebragt kan worden en

„ zeer fterk is, fchijnt mij zeer gevoeglijk onder den

„ buikring gebragt te kunnen worden, voornaamlijk

„ wanneer men er eene kromme gedaante aan geelt.

„ Ik heb dit aan eenen mesfenmaaker tot een

„ modél gegeeven
, en die heeft mij zulk een

„ hefijzer gemaakt, hetwelk, mijns oordeels, aan

(*) Parallele de U Taille, p. 158.

(**) Janvier 1761. Vel. 11 p. 131.

Ik ben naderhand bedacht geweest, dit gebrek te

verhelpen, en ik bedien mij thans van een veel llciker uit-

fpannend inrtrunient.



240 KORTE BESCHOUWING der.

,, alle uwe wenfchen zal beantwoorden, en ik kaïl

„ u derhalven niet verzwijgen , dat ik , hoe zeer an-

,, ders de vinger de voorkeur voor alle inllruraenten

„ verdient, egter geloof, dat hij bij eenen geklemden

,, darm niet wel in den buikring kan gebragt worden

,

„ wijl het zomwijlen zelfs moeilijk vak, eene

„ gegroefde fonde daar in te brengen (*); een

„ iDuikring, waarin men den vinger kan brengen, zal

„ ook even zo gemaklijk toelaaten
,
dat de darm met den

„ vinger ingebragt worde, en alsdan zal er geen

„ klemming zijn, maar flegts eene werkloosheid van

,, den darm , en dit is zo zeldzaam niet eens , als men

„ wel meent. Maar, wanneer men den buikring in

5, de daad moet verwijden en men , om er den

„ vinger intebrengen , denzelven lusfchen den ring en

,, den darm heen en weer moet beweegen , kan men

„ dan . wanneer men flegts een weinig geweld ge^

„ bruikc, niet grootlijks in gevaar zijn van den

„ darm te beledigen
,

ja zelfs te fcheuren ? Ik ben

„ derhalven van gedagten , dat men in deze omftan^

„ digheden den vinger, ten minden in dé meede

„ gevallen, niet moet gebruiken, en dat het indru-

„ ment, waarvan ik u bier eene aftekening zend, in

„ alle opzigren veel voordeeliger te gebruiken zal zijn.

„ Volgens afbeelding ontdekt men ras, dat ik het kleine

„ einde N. ( Fig. 4 5 PI. ƒ.) onder de

„ opening der breuk ingebragt en met eenig geweld

„ naar boven toe de uitijjanning gemaakt hebbende

,

„ alsdan de greep M. , welke deviger en dikker is, in

„ geval het einde N. alleen geen genoegzaame

„ uiefpanning zoude bewerken, en deszelfs geheele

„ lengte heen en weer kan beweegen”,

Rouaan.t den 12 Dec, 1760.

De

Om die reden verkies ik mijn verwijdend inftrumenf

altijd b'jven deu vinger.
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De Liicgeever van de Mercare de Francs beeft bet

indrument, welk le cat voor mijne operatie uitge-

vonden beeft niet in koper laaten brengen, om die

reden heb ik het zelve op PI. i. fig. 4 en 5 laaten

afbeelden. .

De heer hoin Heelmeefter te Dijon, welke ik van

mijne manier berigt heb gegeeven, fchreef mij den 16
augs 1761,, dat hij vaftlijk befl . oten’ had , mijne

„ manier te volgen , wanneer er zig eene gelegenheid

,, zod aanbieden, om dezelve te oefenen.” Hij heeft

ook zijn woord gehouden en twee breuken door mid-

del van mijn verwijdend inftrument- met de grootfte

geraaküjkheid geopereerd, en wij zullen een uittrekzel

mede deelen uit den brief, dien hij ons den 12 februari]

1765. fchreef. ,

Twee en twiniigfie -waarneeming,

„ Ik geef u hier weer een nieuw berigt,” zegt de

heer hoin, „ van eene operatie, welke ik met uw/

„ verwijdend inftrument verrigt heb.”

„ Den 4den Januarij 1765 vond ik des morgens iii

,, bet hofpitaal cene vrouw van zeven en vijftig jaaren,

„ DENisE uoüscEAU genaamd, welke men even

„ te voren daar gebragt had. Zij had op de linker

„ zijde cene dijebreuk ,
welker klemming, die niet bo-

„ ven de vier en twintig uuren kon plaats gehad heb'

„ ben , met koorts , verftoptheid , hikken en braaken

„ cener zeer Hinkende ftoffe verzeld was. De toevallen

„ waaren fchroomelijk. Ik ondernam derhalven in

„ tegenwoordigheid mijner collega’s de operatie.”

„ Wanneer men eene breuk opereert, hoe veelen

„ van dezelven men ook gezien mag hebben, vind

„ men nogthans gemeenlijk verfchil. Dus de .’d ik hier

„ ook eene gewigtige waarneeming, ik vond namelijk

„ den breukzak ongemeen dun , fchoon dezelve reedi

II. DEEL. Q
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„ veele jaaren oud was. Deze zak was zo fijn, dat men

„ hem voor doorzigtig had kunnen houden, bevatte

„ geen droppel water, en ik voelde met den vinger

„ reeds een iluk net, dat uitgefchoten was, toen een

„ zeer bekwaam Heelmeelter wilde, dat ik de vettige

„ deelen niet had moeten van een fcheidcn. Ik breidde

,, derhalven het fluk net, het welk reeds zeer belee-

„ digd was, uit, waarop ik den geklcmden darm onc-

„ dekte, die' zo bruinrood was, dat hij dreigde te

„ verderven, Ik fneed ten eerlien alles, wat van

„ het net afgefchoten was, af, en verwijdde den

„ boog met een inftrument; maar, vreezende, dat de

„ geklemde darm zou berften, indien ik hem rnet ge-

„ weid naar, de opening der famengefperde armen van

„ het uitljDannend indrument drukte (*_), trok ik het

„ terug, en de boog trok zig oogenbiiklijk weer zaa-

„ men. Ik ontdekte nog eenen anderen hinderpaal

,

„ daar ik den darm weer inbrengen wilde
,
namelijk een

•„ verhard duk net, het welk boven aan den

„ zak aangewasfen was. Ik fneed het derhalven

„ met de fchaar door, doch zonder dat ik die

„ onder den boog bragt , en na eene tweede

„ trapswijze Bitfpanning metuwindrument bragc ik den

„ darm in, die zodanig was aangetast, dat zes dagen

„ nauwlijks voldoende waren, om hem toi zijne

„ verrigtingen weêr bekwaam te maaken. Geduurende

„ deze zes dagen hield het hikken, hetbraaken, de

,, opgezwollenheid van het lichaam, de verdoptheid, de

„ zwakke pols nu mee meer, dan met minder hevig-

,, heid aan. Om die reden kon men ook geen

5,
aderlaating doen. De maag nam zo min casfiawater,

5 ,
ais afkookzcl van koortsbast naar zig , maar gaf hec

,, telkens, naar dat men volgensdeomdandigheidheteen

„ of het ander ingegeeven had, weer van zig Doch een

(*) Om die reden heb ik het inflriiment beter laaten po-
lijsten. >
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y weinig vleeschnat hield de lijderes binnen. De
weekmaakende klijdeeren dceden in het geheel geen

„ werking, Den vijfden dag kon ik het eerst zo verre

,, brengen, dat een zagt buikzuiverend middel open

lijf maakte en eerst den zesden dag kon ik eene

„ voldoende buikooclalling te weeg brengen. Van

,,
dien tijd af werd de lijderes gerust en het werd da-

j,
gelijks beter met haar. De wond hield bij aanhou-

,,
dendheid eene goede gedeldheid, dagelijks werd zij

,,
geheel op nieuw verbonden

,
en den 9 februarij was

„ dezelve volkomen geheeld. Ik heb dien tijd willen

afwachten, ten einde u een berigt te kunnen gee-

„ ven van den uitllag van het gebruik uwer manier

„ in het opereeren.”
,

Nog zal ik deze v^aarneemingen beduiten met eené

operatie, welke ik den 20 Maart 1765 met mijn col-

lega denbeer guigneux verrichtte.

Drie en twintigfie vjaarmeming»

De weduwe girard te Orleans , welke tagtig

jaaren oud was ,
had eene dijebreuk: het was eerst

zedert drie dagen , dat zig dezelve had geopenbaard

,

en wel eensklaps, als zij eenen leuningfloel wilde op-

beuren. De toevallen, die de klemming verzelden,

hielden van het oogenblik af, dat de breuk uitging,

niettegehftaande men de beste middelen aanwendde,

tot aan de operatie lleeds even fterk aan. Wijl de

proeven, om de breuk weêr intebrengen, niet gelukt

waren ,
begeerde de lijderes zelve , dat men haar door

de operatie zou helpen. Het goed gevolg , waarmede

ik voor twintig jaaren haaren zoon geopereerd had

,

deed haar insgelijks verlangen om geopereerd te wor-

den. Het gezwel was klein, rond, hard, pijnhjk en

echter beweeglijk. De breukzak was ongemeen dun,

bevatte ook niet het rainfle water, en ’er was flechts
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een klein ftuk net voorhanden. De deelen ontbloot

hebbende, bragc ik het einde van den uitfpanner in de

opening, die zeer famengetrokken was; toen ik het

inllriiment hier op langzaamcrhand verder inbragt,

verwijdde ik dezelve , terwijl ik tevens den boog om
hoog ligtte en op die wijze bragt ik de deelen behoor-

lijk wtér in. Ik voegde alleenlijk de lippen der won-

de aan elkander en leide ’er linnen op, eeoe kleine

longuet van fijn linnen en eene genoegzaame hoeveel-

heid ruuwplukzel, nevens eenige compresfèn en het

’koornair verband. De toevallen hielden op , en de

lijderes was zelfs den dag der operatie zo vergenoegd

en te vreeden, als iemand die de volmaakfte gezond-

heid geniet. Toen ik den derden dag het verband ligt-

te, liet ik de longuet liggen, en liet ’er een weinig

arcteusbalzem met St. Jans-kruidölie gemcn?d, op

druipen, ten einde dezelve ’er naderhand gemaklijker

te kunnen afneemen. Den vierden dag ligtte ik ’cr de

longuet af, leide op het linnen , hetwelk deze wond
bedekte, enkel een weinig gefchaafd plukzel en daar-

over een plaaster van diapalma (*).

Door middel van dit eenvoudig verband genas de

wond in negen dagen volkomen. 'De breuk verfcheen

niet weer, fchoon de lijderes zig nooit van eenen band

bediende, en nogthans haar gewoon werk veirigtte.

Zij geniet thans, den i November i/66, de befte

gezondheid.

Zo zond de heer hoin mij van Dijon een nieuw

bewijs van/het goed gevolg mijner manier van breuken

G) De koorts en de andere toevallen, welken plaats heb*
ben na de inciliën', die men bij de operatie moet doen, kun-

'

nen, gelijk te recht aangemerkt is, van het re veel plukzel i

afhangen, waar mede men zulke wonden pleegt optevullen. :

Het is d^balven niet te verwonderen
, dat deze toevallen

,

zig bij onze lijderes niet vertoonden
, wijl wij de w'ond in

bet geheel met geen pltikzel opvulden.
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te opereeren
,
het welk ik hier ommiddellijk zal laaten

volgen.

Vièr en tiuintigfle waarneeming,

„ Heden morgen, den <23 Julij 1766, naar het

„ hospitaal gaande, fprak men mij aan wegens eene

,, vrouw, welke reeds zedert verlcheiden dagen aan

„ de toevallen eener geklemde breuk leed.

,, Ik zeide, dat men haar ten eerden naar het ho.s-

„ pitaal zou brengen. De heer chaussieu, haar ge-

„ neesheer, die uwe verhandeling in de akaden.de hal

„ hooren voorleezen
, was begeerig, uwe manieree

,, zien oefenen en ging derhalven met mij naar het hos»

,, pitaal. Hier vonden wij die vrouw, welke vier en

,, tagtig jaaren oud, enMAROARETiiA caillot
, j

genaamd was. Zij had eene zedert drie dagen geklem-

,, de dijebreuk ; het gezwel was aanmerklijk groot in

„ den omtrek , en met eene plaatslijkc pijn verzeld,

„ Onder de toevallen was ook een braaken van eene

„ zeer mislijk ruikende Hof; de pols was ondertufTchen

„ Herk genoeg, zo dat men een goed gevolg van eene

„ fpoedig re verrigten operatie kon verwagten. Ik liet

„ nog eenigen van mijne collega’s roepen, en wij von-

„ den de operatie zeer noodzaakelijk. Ik vond in den

„ breukzfik een groot Huk net , hetwelk de vork van

„ den geklemden donkerbruinen darm zeer digt ora-

„ wond.^Ik bragt den vinger boven den rand van den

,, dijeboog in, en vond geen bijzondere ledige plaats.

„ Ik tragtte den darm zeer zagt in te brengen , maar ik

„ kon hem niet naar binnen fchuiven ; te dien einde

„ bragt ik uw verwijdend inHrument in, op'ende de

„ armen zeer voorzigtig, trok het weer terug, en hier-

„ op bragt ik met weinig moeite de geheele vork van

,, den darm met een (luk net in de holte van hec

„ onderlijf, het oveiige Huk van het vettig netvlies,

3
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„ hetwelk bedorven was , fneed ik af. De kunftkun^

„ digen bij de operatie tegenwoordig verzekerden mij

,

,, dat zij.niets meer voelden in de holte, daar de breuk

„ doorging, en betuigden volmondig, dat uwe raa-

„ nier door de uitfpanning den voorrang verdient

„ boven die
,
volgens welke men de operatie door de

„ verwijding met de fnede. Een Heelmeefter van

,, Salins, welke er bij was, is zo zeer overtuigd van

„ de voordeelen uwer manier, dat hij niet van hier

,, wil vertrekken, zonder uw verwijdend inllrumenc

„ mede te neemen tot zijn gebruik.

,, Na de operatie hielden het braaken en de verftopt-

„ heid op. Heden namiddag is de lijderes van zelve

„ ter lloel gegaan, en heden avond liet ik haar ecne

„ klijfteer zetten, welke veele grove ftoffen afdreef.

,, Ik denk u in eencn eerstvolgenden brief te kunnen

„ berigten, dat de geneezing ras volkomen geëindigd

„ zal zijta.”

Den agtllen Auguftus daaraanvolgende fchreef hij

mij: „ de wond mijner laatfle lijderes, die ik volgens

uwe manier opereerde, is bijna geheel toegeheeid,,

„ en de lijderes heeft in het rninlle geen toevallen ge-

„ had.’'

In eenen anderen brief van den aafte der zelfde

maand fchrijft hij: „ Mar gare tha caillot
„ is weer volkomen herfteld , en den 19 dezer is

„ zij uit het hospitaal gegaan, nadat zij zedert agc

„ dagen herlleld was; zij droeg, in plaats van eenig

„ verband , nog een, weinig gefchaafd plukzel en een

„ kleine plaaster van diapalma ; maar anders in het ge-

„ heel geen kompresfen, noch eenig ander verband

,

„ zonder dat de breuk gedreigd heeft , weêr te voor-

fchijn te komen.”
Den 15 September fchreef hij wederom, dat de

lijderes nu volkomen geneezen en herfteld w^s, ep
f|irak me^ Qnge^eer.fQ Jof van piijne manier.
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Die zijn de vvaarneemingen
, die de mogelijkheid

en hec goed gevolg, en dus ook het voordeel bewij-

zen, hetwelk de uiefpanning boven de verwijding door
de fnede heefc.

De gevallen, waarin men de operatie kan uitflel-

len, die, waarin zulk uitftel gevaarlijk zou kunnen
zijn, en de behandeling bij het verbinden zijn wezen-
lijk noodzaaklijke kundigheden en z o nauw verknogc
met de manier van opereeren

, dat dezelve geen ge-

vvenscht gevolg kan hebben, wanneer de Heelmeester

over dezelvcn niet kan oordeelen. Ik zal derhalven

van deze gewigtige zaaken nog het een en ander zeg-

gen , voor dat ik de bewijzen bijbreng , welken uit

de belchouwing ontleend zijn , en de deugd mijner

manier’ ten vollen zullen bevestigen.

Wanneer een oude breuk, welke gemaklijk uit-

en ingaac, geklemd word, kan men de operatie uic-

ftellen, wijl het behoorlijk gebruik van de middelen

der kunst de inbrenging kan bewerken.

Het is een geheel ander geval, wanneer het eene

nieuw ontftaane breuk is, die op eens door eenig ge-

weld of infpanning van krachten uitgegaan is en daar

nooit eene ontlieekende klemming va?i' den darm bij-

komt en eene fpoedige hulp vereischt. Wanneer men
in dit geval de operatie uitltelt, is zij naderhand mees-

tendeels van een ongunstig gevolg. De roodheid en

gevoeligheid van het gezwel, de fpanning en de pijn

van het onderlijf, de koorts, de zwakke faamgetrok-

ken pols, de hik, het braaken, hetwelk gemeenlijk

de klemming verzelc, neemen in deze foorc van breu-

ken zo fchielijk toe, dat men het grootfte gevaar zou

loopen, indien men de operatie langer wilde uitbel-

len; want in zulke gevallen eindigt de onefteehing

van geklemde declcn maar al te fnel met het vuur.

Een vrouwiperfoon van veertig jaaren , doch onge-

huuwd, kreeg op eens eene kleine liesbreuk nevens de

Q 4
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toevallen van klemming. Na eenige verkeerd aange-
wende proeven om deze breuk weêr in te brengen
Itelde men de operatie nogeenen geheelendag uit, het
vuur kwam er aan , de darm werd doorboord en de
vuiligheid ftortte in het naallliggerd celleweefzel.
Hiervan bleefeen drekfistel na, door welke de vuiligheid
geduurende negen maanden uitging; doch dezeopening
.genas en heelde toe van zelve, zonder eenige kunll:-
ewerking. Thans is de lijderes volkomen weer her-

befpeurd in het geheel geen kolijkpijnen meer,
Mery verhaalt cene waarnceming

: welke leert,
dat eene uitgeftelde operatie dikwerf den dood ver-
oorzaakt.

Lieutand zegt „wanneer men zonder ge-
- „ volg beproeft de breuk weór intebrengen. bhjft er

jy niets meer over, dan ,de heelkundige operatie, tot
„ welke veel kundigheid en bekwaamheid vèrcifchc
„ wordf;maar het gevolg is altijd ongelukkig, wanneer
„ de darm door het vuur aangetast is. Men geeft
„ hier dikwijls gelegenheid toe, wanneer men door
„ te geweldige en onvoorzigtige proeven de deelen te

„ zeer vrijft, of de operatie te lang uiriielt.”

In de meerte verouderde liesbreuken
, in welke de

buikring door den uitgefchooten darm en door het ge-
woonlijk inbrengen der deelen tot eenen zekeren trap
wijd geworden is, vertoonen zig gemeenlijk in bet
eerst geen teekens of toevallen van klemming, deze
openbaaren zig eerst allengs en neemen langzaamer»
hand toe even als die, welken zig bij de klemming
van eene breuk vertoonen, welke fchielijk ontllaat en
op eene fterke beweeging volgt. ' In oude breuken
word de klemming dikwijls door verzameling van win-
den en vuiligheid, welke zig in de deelen van den darm

(») Menwires 4e l'Acad. Roy. des Sciences, année lyoi *.
3*79 <

( Pmk 4? Mdkm p.
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vergaderen, verwekt, Eene bloote onwerkzaamheid
van den darm is ook veeltijds de oorzaak, welke der-

gelijke foorten van breuken in het inbrengen hinderlijk

is. In zulke gevallen noet men uitwendige middelen

gebruiken ,
welken de eigenfchap hebben, van te zeer

verllapte deelen lamentetrekken en aan dezelven de be-

hoorlijke veerkragt weêrtegceven , opdat de darm zig

famentrekkende , d^ winden of de vuiligheid in den
darm, die de breuk vormt, voordgefluuwd en in het

daar mede vereenigd kanaal gebragt worden In zulk

geval kan men koude indrijvende middelen op het ge-

zwel leggen, hetwelk in eene pas onthaane gekiem-

de breuk nadeeÜg zou zijn. Men kan ondertusfehen

derzelver gebruik in het eerfte begin in eene ploti^lijk

geklemde breuk beproeven; doch wanneer zij de ge-

wenschte uitwerking niet hebhen, zou de aanhouding

van derzelver gebiuik nadeelig en gevaarlijk ziin.

Het traaglijk toeneemen der toevallen in eene oude

breuk heeft de Heelkundigen reeds dikwerf bedroogen.

Bij eene raadpleeging om te bedisfen, of het nodig

zij , eene oude breuk te opereeren , bepaalde de meer-

derheid, dat men nog meest wagten, en wel om re-

den, dat de toevallen zig langzaam vertoonden, wijl

’er geen dringende oorzaaken toe waren
,

wijl de toe-

vallen , welke alsdan boven het tijdmerk van den aan-

was waren , vermjinderden en wijl men derhalven kon
hoopen, dat zij volkomen zouden aflaaten. Dus op
deze ijdele hoop bouwende

,
golden de meeste ftem-

men ; de lijder had ook in de daad cenigen fchijn van

herllelling; hij kon zelfs uitgaan en eene wandeling

doen. Maar eene zagte fluipkoorts bleef hera bij aan-

houdendheid bij en de breuk ging ook niet, weer in.

De lijder bragt vijf en twintig dagen in dien toeftand

dior, cn de geneesbeeren , die tegen de operatie wa-

ren geweest, wenschicn zig geluk. Ma.rr het duurde

Q 3
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niet lang, of de toevallen kwamen weder en met meer

gewald. Men riep de geneesheeren weer bij elkan-

der en hield op nieuw raad, waar bij, doch ongeluk-

kiglijk een weinig te laat, de operatie als onvermij-

delijk uoodzaaklijk geoordeeld werd. Men deed der-

halven, onaangezien den hachlijken toeftand des lij-

ders, dc operatie. Zodra men den breukzak opende,

liep de vuiligheid daar uit; waarom eenigen der aan-

wezende geneesheeren meenden , dat de operateur den

darm geopend had; doch men ontdekte ras, dat zulks

niet waar was. Wij vonden namelijk den darm ge-

zwollen, ontdoken, verrot en doorboord, hebbende

cene opening, daar men wel twee vingers kon door-

fteeken , ook was dezelve aan den zak aangewasfen.

Wij maakten deze vergroeijing los , haalden eenen

draad door het darmfeheel, om den darm te omvan-

gen , en hielden de opening tegen over de wond , zo

dat de vuiligheid kon uitloopen , en belet werd in de

holte van het onderlijf te komen ; maar de kwaade

roeftand des lijders maakte al onze voorzorgen vrugt-

loos en de lijder llierf des nagts.

Een vrouwsperfoon eene kleine dijebreuk hebbende

,

welke zedert drie dagen geklemd was, werd de ope-

ratie na gehoudene beraadflaging nog eenen dag uit-

gefteld. Den volgenden dag vonden wij het vuur aan

den darm en den darm zelven doorboord, en de lijde-

res llierf. In een ander gevaj
, waarin de operatie ook

allernoodzaaklijksc was, liet een geneesheer dezelve

uitftellen, niettegenftaande de raad der Heelmeefters

was, 'dat dezelve fpoedig behoorde te gefchieden. Hij

verzekerde , dat hij dezelve weer zou inbrengen door

eene pap van fchaapendrek en koemest
, welker nut hij

bij ondervinding kende. Doch dit middel deed geen

gewenfchte uitwerking. De toevallen blijvende aan-

nouden . begeerde de lijder gelijk ook de l'amilie, hoe-
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.wel te laat, dat men tot de operatie zou ovefgaan.

Wij vonden den darm door het vuur aangetast en met
verfcheiden gaten, ook ftierf de lijder.

De fj^anning, de roodheid en de gevoeligheid van

het gezwel ontbreeken zomwijlen in dijebreuken. Ik

heb dergelijke waarneeming aan de koninglijke aka-

deraie der Heelmeesceren medegedeeld.

Eene Jufvrouw van vier en twintig jaaren werd door

eene hevige kolijk aangetast, -welke verzeld was van

braaken , fpanning van den buik
,
gezwollenheid , flaauw-

ten en eenen zwakken en laamgecrokken pols; de af-

gang bleef weg, zo dat de klijfteeren
,
die haar gezet

werden
,

weer zo afgingen als zij gegeeven waren.

Het aderlaaten op den arm en den voet , de verzag-

tende dranken , de baden enz. bragten geen verligting

aan. Men hield deze kwaal voor eene darmjigt en

wilde der lijdercsfe te dien einde kwikzilver ingeeven.

Ik werd met den heer fauvin daar bij geroepen. Ik

vraagde de lijderes, of zij ook bij geval eene breuk

of een klein gezwel in de lies of elders had. Doch zij

verzekerde mij, dat zij daar nooit iets van befpeurd

had. Ik onderzogt haar en vond in de regte lies een

gezwel, het welk als een kleine noot en tamelijk hard

was; dit gezwel met de vingers famendrukkende
»
ge-

voelde de lijderes niet de minde fmert. Ik liet haar

hoesten, doch befpeurde geen beweeging in het ge-

zwel. Geduurende dit onderzoek riep de lijdcres bij

aanhoudendheid: „ mijn ongemak is daar niet, ik heb

„ 'daar nooit de minde fmert niet ondervonden; het
,

„ moet in den buik geleegen zijn.” Deze onderzoe-*

king en het zeggen van de lijderes deeden vermoeden,

dat dit klein gezwel nie^s anders was, dan eene gezwoL
len en knoestagtige klier

,
te meer , wijl dezelve be-

weegbaar was en zig heen en weer liet drukken.

De vmgtloosheid der aangewende middelen zedert

tien dagen, dat de kclijk geduurd- had, de trapswijze
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vermeerdering der toevallen, en de aart der kentee-

kens, welken cene klemming aanckiiden
,
gaven mij

te kennen, dat dit klein onpijniijk gezwel, hetwelk

men voor eene klier hield, een klein ftuk darms, het-

welk geklemd was, kon bevatten; en fchoon men
zelfs ftelde , dat het in de daad eene klier was, zou

men egter liunnen vermoeden ,
dat agter deze klier een

klein ituk darms was, hetwelk mee dezelve vergroeid

was en onder den dijebreuk geklemd was. De fpoe-

dige hulp, welke de toertand der lijderes vorderde, de

aanhoudende toevallen, en de onzekerheid wegens de

werking van het kwikzilver, hetwelk men haar wilde^

geeven , deeden mij den voorflag doen , om dit ge-

zwel te openen, wijl wij allen verzekerd waren, dat

zulk cene kleine operatie van geen gevaarlijke gevol-

g;en kon zijn. Met een woord men nam hiijnen voor-

llag aan.

Na dat ik het gezwel van het omgelegen celleweef-

zel losgemaakt had, zag ik, dat hetzelve voordliep,

cn eene (bort van deel had , zig onder den dijeboog

verbergende , ook ontdekte ik eene flip , welke een

weinig bloedwater bevatte. Ik opende dezelve en zag

’er omtrent zo veel helder volgt uitloopen als in eene

halve haazenootenfchaal gaat. Hierdoor werd ik over-

tuigd, dat dit gezwel indedaad eene waare breuk w’as.

Het fijn en doorzigtig vlies, hetwelk ik geopend had,

en daar dit helder vogt uirgekomen was , was niets

anders dan de breukzak, welke aan den darm, dien

hij infiooc , was aangewasfen. De nauwe vergroeijingen

van den darm met den zak maakten , dat ik den draad

niet volgde, welken men mij gaf, om hem namelijk

door te fnijden. Ik fcheidde alleenlijk het gezwel van

het celleweefzel af, den darm onder den boog af.

fchillende, volgens het voorfchrifc der fchrijvers, wijl

ik toen mijne nieuwe manier nog niet hedagt had;

hierop bragc ik den darm met den zak, als oiimiddel-



HEELKUNDIGE OPERATIEN. 253

lijk daarmede vereenigd zijnde, weer in. x^andonds

na de operatie hielden de toevallen op. Weinige mi-

niuiten daarna eischte de lijderes het onderdeckzel,

en zij raakte eene groote menigte vuiligheid kvTijc.

Ue volgende nagt was zeer gerust voor haar , en

Zij diep zeer wel. Den volgenden dag was het

onderlijT in zijnen natuurlijken daar. Zij werd in

korten tijd geneezen ,
egter ging de breuk na de ge-

neezing op dezelfde plaats weer uit, en ongetwijfeld

wijl de boog ingefneeden of door de fnede wijder

was geworden. De lijderes moest zig van eenen

band bedienen om de breuk intehouden.

Misfchien verwonderen mijne lezers zig, waarom

dit dukje darms, welke geduurende tien dagen onder

den dijeboog geklemd was geweest, niet op de eene

of andere wijze bedorven w^as, en waarom het gezwel,

daardoor gevormd, niet fmertlijk was geweest. Wan-
neer men let op de vergroeijingen van dit dukje darms '

met den breukzak en van dezen met het nabuurig cel-

leweefzel, zal mtm bemerken, dat deze breuk reeds

eene oude breuk was, bij welke de toevallen der klem-

ming gemeenlijk, gelijk wij aangemerkt hebben, veel

langzaamer toeneemen, dan die op de klemming van

eene nieuw ontdaane breuk volgen , welke door eene

geweldige beweeging ontdaan is (*). Daarenboven

ontdonden de pijnen , welken in den buik , waaruit al-

le toevallen komen, zo gevoelig w’aren, voornaamlijk

van den beletten doorgang der vuiligheid door de

t'*) Ondcrtiisfchcn zijn ’cr ook oude breuken in welken
de toevallen der bijkomende klemming niet zo langzaam
tüencemcn; maar in tegendeel reeds in het begin vcrfchij-

nen, gelijk hotn een dergelijk geval in de twee en tvvin-

tigfte waarnceming aangemerkt heeft. Uier komt het nu

aan op de (cherpzinnigheid van den Heelmeester , welke
moet waarneemen, dat de operatie niet meer uitgefleld kan

wortkite»
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darmbuis, welke, wijl dezelve hier eenen hinderpaal

vond, naar de maag terug moest loopen, daar inte-

gendeel in eene versch geklemde breuk het gezwel

en de ontrteeking der deelen, voornaaralijk de ziekte

uitmaaken en al de toevallen verwekken. In dit laat-

11e geval volgt zeer- fchielijk het verderven en het vuur

der deelen, gelijk wij reeds gezegd hebben, wanneer

de geklemde deelen niet fpoedig weer in hunnen na-

tuurlijken daat gebragt worden: en zulke verfchijnfe-

len zig vertoonende, is het tijd , de operatie niet lan-

ger uitcedellen- i

De heer m a l a v a l , aan wien de akademie op-

droeg, ^een berigt van deze waarneeming te leeveren,

zegt, „ Het gevoel van eenen bekwaamen Heelmees-

„ ter weet dé oorzaak van eene ziekte te ontdekken

,

„ welke men niet verdagt had en welke zig door ken-

,,
tee^ens openbaarde, die indedaad niet dubbelzinnig

,,
waren. Want de rondo gedaante, de hardigheid en

bewee'gbaarheid van het gezwel zijn in dijebreuken

,, zeer gemeen, doch men moest hier nog bij ree-

,, kenen de karakterifliekc kenteekens en toevallen,

„ welken gevolgen van de klemming der breuk zijn.

„ Dit geval moet de Heelmeesters oplettend raaaken,

„ om den buik der lijders , welken kolijken hebben

,

„ nauwkeurig te onderzoeken , wijl zij moeten vree-

„ zen, uit gebrek van kennis van het ongemak hunne

,, lijders te laaten omkomen
^

ja ik ben verzekerd, dat

„ de verwaarloozing van zulk eene onderzoeking dik.

„ wijls oorzaak van den dood der lijders is geweest,

„ enkel doordien de Geneesheeren te weinig daarop

,, bedagt waren.”

De aanmerking van dezen ervaaren man bewijst

voldoende , hoe ik in zeer veele dijebreuken en nog
onlangs bij het opereeren van den 20 maart 1765,
welke in de ftolFe van verhandeling is in de drie en

twintigfle waarneeming, opgemerkc heb, dat de ronde
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gedaante , de hardigheid en de beweegbaarheid van

[
het gezwel fchier altijd in de dijebreuken, met wel-

I ken eene klemming gepaard gaat, plaats hebben, ja

zelfs bij zulken , die pas ontflaan zijn , ook heb ik op-

gemerkt, dat veelen geen pijn veroorzaaken , en dus

moet men uit deze gevoelloosheid niet befluicen, dat

het gezwel , welke deze breuken vormen
,
geen waare

breuken zijn.

De wond, welke men moer maaken, om de dee-

len, die de breuk vermen, te ontblooten en het einde

van het verwijdend inflrument in • de opening te bren-

gen, fluit zig fpoedig en heek fchielijk op, wanneer

men de lippen flechts wel aan elkander voegt. Men
kan ook de lijn , welke door de beide aaneengebragte

lippen gevormd wordt, eene kleine longuet van fijn

linnen leggen ,
en dezelve met een weinig daarop ge-

legd ruuw plukzel, eenige kompresfien en ^tSpica (^*')

vastmaaken. Men moet het verband voor den derden

of vierden dag niet weer daar afneemen. Als de linnen

longuet dan nog vast kleeft, laat men ’er dezelve zo

lang op, tot dat zij van zelve losgaat. Om deze lon-

guet des te eerder te kunnen afligten
, fineert men een

liniment uit arcaeusbalzem en olie van St. Janskruid

daar over. Wanneer men nu bij het 'tweede of .derde

Dit vooronderflelt echter, dat de deelen alle volko-

men T\'cl weer ingebragt moeten zijn. In het tegengeftelde

geval
,
-waarin de ingebragte dcelen eene vercttering zoude

leiden ofderaelver oppervlakte etter en ettervogt uitzweet,

zou deze manier uit hoofde der uitgeloopcne koffe en het

zweeten der deelen in den buik doodelijk zijn. Ik heb der-

gchjke gevallen waargenomen en le cat heeft ook ver-

fcheiden zulke gevallen gezien. In zulke omfiandigheden

moet men bij elk verband door de breukopening tor in de

holte des buiks een reepje linnen brengen, hetwelk men,

zodra de vcrcticring over is, niet meer mag gebruiken. In

dit geval moet men in aanmerking neemen ,
dat de toehe»-

ling der wond niet eerder plaats kun hebben, dan na dut

de ettering opgejiouden heelt.
^
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verband de longuet afneemt, legt men op deze als vva.

re het de vereenigde wond een weinig gefchaafd pluk-

zel , en daar over eene diapalmplaaster. De wond
vereenigt zig op deze wijze even als alle enkele won-
den, fchier zonder veretcering. ,Agt of tien dagen

zijn genoeg tot eene volkomen toeheeling, gelijk zulks

het geval was van de oude vrouw van 8o jaaren, het-

welk ik in de 23^6 waarneeming belchreeven heb.

Wanneer bij lieden , welken naar onze methode geope-

reerd zijn , de wond langer tijd tot toeheeling nodig

heeft gehad, is het geweest, om dat men de wond
met 'te veel droog plukzel opgevuld heeft, gelijk men
zulks altijd bij de gewoone methode pleegt te doen(*).

De heer hoin billijkt insgelijks deze mijne een-

voudige wijze van verband en brengt dezelve in prak-

tijk ; ook berigt hij mij , dat de heer m e r t r u d

reeds dergelijke voorflagen rot het verband heeft' ge

daan, met weglaating van alle wieken, poppen enz.

De heer merthud de operatie doormiddel var.

de verwijding door de fnede befchreven hebbende,

zegt in dezen brief: „ wanneer ik de operatie gedaan

„ en de deelen, welken niet verdorven noch ontfto-

„ ken zijn, behoorlijk heb terug gebragt, wat ver-

„ eischt dan eene wond , welke met een fnijdend in-

„ ‘ftrument als een bistouri gemaakt is? Is hier be-

„ halven de vereeniging nog iets anders nodig, dan

„ mogelijk wieken , kapitcelftokken of poppen? Ik

,,
geloof neen. Volgens mijne methode ziet men ligt-

„ lijk, dat men door middel van dezelve den lijder

,, in zeven of agt dagen kan geneezen, in plaats, dat

,, men anders gemeenlijk zes wecken
, twee maanden

„ en

C*) Bij de gewoone methode legt men , zodra men de

deelen terug gebragt beeft, eene met plukzel gevulde lin.

nen pop op den hnikring, en vult de wond met plukzcl.

Men. de France, jan. 1745.
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en meer tijd nodig heeft; en men vermijd door de-

), zelve alle pijn, welke het langduurig verband ver-

3 , oorzaakt.
”

„ Het goed gevolg, dat ik daar van gezien heb,”
vervolgt hij, „ en hetwelk mijne Collega’s mij ook

,,
moesten tceflemmen

, doet mij hun inzonderheid

„ aanraaden , ö'I? wond enkel ie vereenigen en dezelve

„ als cene eenvoudige %vond te verbinden. Die flegts

,, een weinig kennis heeft van de ontleedkunde zal

„ mij toéftaan , dat men enkel de uitwendige be*

„ kleedzels der huid en eenige vezelen van de buicen-

,, 11e fchuine buikfpier doorlhijdt. De buirenfle be-

,, kleedzels der, huid vereenigen zig gemaklijk en dus

„ is ’er niets dwaazer, dan zig van een vreemd lichaam

„ te bedienen ,
hetwelk zulks zou kunnen verhindc-

„ ren. En wat de vezelen van de buiteiifle fchuine

„ buikfpier betreft, men kan nooit hoopen, dat dezen

„ zig zo zouden kunnen vere^enigen, dat de buikring

„ famengetrokken en gefldoten zou kunnen worden

„ Alle ontleedkundigen zullen mij toellaan , dat de ve-

„ zelen van den buikring geneigd zijn, zig telkens

,, van elkander te fcheiden en dat dienvolgens de ka-

„ pittelllokken en poppen, welken men tot heden aE

„ tijd bij voorkeur heeft aangeraaden, alleenlijk deze

„ van eengaaping der vezelen nog meer vermeerderen

,

„ dat zij de koorts verheffen cn de ontfteeking grooter

„ maaken ; en zodanige ontlleekingen vereenigen zig

„ ras met de deelen, die in het bekken liggen, waar-

„ op aanmerklijke veretteringen volgen, waaraan de

C*) Dat de fpiervezelen van de doorgefneedén buikfpie-

ren zig niet geheel vereenigen, willen wij volgens de waai-
neemingen' van den heer Desault gaarn geloovon. Deze
maakte proeven over de vereeniging dezer i'pieren bij dieren

en ook aan het lijk van cene vrouw, aan welke men de

kcizcrlhtdj gedaan had, en ondervond, dat deze Ipieren

zig nooit geheel vereenigden. L,

il. DEEL. R
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,, lijHer moet derven (*), fchoon de operatie behoor-

„ lijk gefchied en de darm en het net zeer wel inge-

,, bragt wierd.”

Deze waarneemingen , nevens de mijnen en die van

den heer REGN aud (**3 bewijzen genoegzaam, hoe

veel voordeel iger het eenvoudig verband boven dat

heeft, welk voortijds in gebruik was

Zomraige oefenende heelmeesters plegen ook neg,
na dat zij de deelen behoorlijk ingebragc hebben , in

de opening van de breuk ,
welke zij door de incifie

vergroot hebben , eene meer of minder lange en vas-

te wiek te deeken, zonder twijfel om te beletten, dat

de weder ingebragte deelen niet onmiddellijk na de

operatie weer uitzakken. Zij gelooven naamlijk , dat

de gemaakte incifie in 'den buikring den weg grootér

en wijder maakt, CS* 4*3 dienvolgens de in

den buik terug gebragte deelen zeer ligtlijk weêr te

voorfchijn kunnen komen. Bij onze wijze van behan-

deling is dit het geval niet. De vezelen , die den

buikring uitmaaken , eladiek zijnde, gelijk ik dit in de

volgende afdeeling zorgvuldiger zal aantoonen , ver.

krijgen zij onmiddellijk na de uitzetting, wanneer zij

allengs uitgezet en verlengd worden, haare natuurlijke

veerkracht weder en om die reden trekt de opening van

de breuk zo te famen, dat zij alsdan van zelve het we-

der uitkomen der deelen verhindert. (§. 5.) Deze
famentrekking hebben wij bij de veertiende waarnee-

niing aangemerkt en de heer hoi n heeft ons dèzelfde

ondervinding in de twee en twintigfie waarneeming ge-

leverd. IVlen begrijpt ligt, dat de elartieke vezelen,

wanneer zij onbeledigd zijn gebleeven en men ze noch

(*) Zo zag ik na eenc operatie van eene breuk door mid-
del van de verwijding door de fnede eene dergelijke zig in

het celleweefzel van den onderbuik uitbreiden en de lijder

ftierf ’er aan.

C*U Journal de Medioine, Juin. J766. p. 540.
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doorgelneden, noch afgefchild heeft, na de uiczeiting

zeer ras haare veerkragc weer moeten aanneemen en
ditnv'oJgeiis moet de opening der breuk haare natuur-

lijke middenlijn bekomen.

Wij hebben nu gefproken van gevallen, waarin

men de operatie kan uitllellen
,

• van zulken, waarin
het uidlel gevaarlijk zou zijn, en van de wijze, hoe
men het verband moet doen. Maar , eer wij deze af-

deeling beduiten , moeten wij nog iets van de plaac-

zing zeggen , welken men den lijder moet geven , om
met gemak eere liesbreuk door de taxis intebrengen

;

want het zou altijd onverftandig zijn gehandeld , wan-
neer men, zonder voor af alle middelen, welken de

kunst aan de hand geeft, om de reduélie te bevorde-

ren
, aangewend te hebben , tot de operatie wilde over-

gaan, en wel des te meer, boe dikwijler men de breu-

ken zonder operatie heeft zien geneezen.

Zommige oefenende heelmeesters plegen nog heden

den lijder op eene tafel te laaten liggen en leggen het

hoofd en de borst laager, dan het overige gedeelte.

Wanneer men acht geeft op de rigting der fpierveze-

len en der aponeurilche vezelen van de groote fchuin-

Ie buiklpier, en op de plaatzen, waar dezelven vast

zijn, bemerkt men, dat, wanneer' de lijder op de ta-

fel ligt , de buikring iamengemokken is, en dat deze

dienvolgens den weg der breuk fluit en het inbrengen

der deelen belet.

Men weet, dat drie van de uitrandingen der groote

fchuinfe fpier zig aan de drie valfche ribben zetten en

dat deze fpier alsdan een vleeschig ftuk vormt, het

welk tot de buitenfle lippen van de kam des darmbeens

gaat en zig hier van het bovenfte verheven deel dezer

kam tot aan de bovenfte fpitze van dit been zet ,
het-

welk door vijf andere uittandingen , welken aan de

tweede en eerfle valfche, en zevende, zesde en vijf.le

waare ribben vast zijn, cene groote zenuvvachtige apo-

R a
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neurofis ontflaat, van welke een gedeelte naar het

Ichaambeen nedergaac, daar dezelve zig weder in twee

andere banden verdeelt
, welken zig aan dit been zet-

ten , en de eivormige opening maaken , welke men den

buikring noemt Zo leert ook de flrekking en

vasthechting derfpier en zenuwachtige vezelen van dit

Huk van de grooce fchuinfe buikfpier, dat, wanneer

men den lijder op eene tafel legt, de beide bovenge-

melde banden, welken den buikring vormen, nood-

wendig gefpannen en naar de ribben getrokken moe-

iten worden, aan welken de vleeschige uittandingen

,

van welken de beide aponeurifche banden ontdaan

,

vastgemaakt zijn. Wanneer men in tegendeel het hoofd

en de borst naar het bekken en het bekken naar de

borst buigt , zal men de ribben , aan welken het

fpierachtig gedeelte zich zet, het fchaambeen doen na-

deren , en hier door zullen de beide banden , die den

buikring vormen , flap worden : door deze verllapping

word de buikring losfer , en nu kan men met minder

moeite de deelen inbrengen, die de breuk maaken.

Hier uit ziet men , dat het leggen van den lijder op
eene tafel hinderlijk is aan het inbrengen van den darm.

Om eene dijebreuk in te brengen moet men den lij-

der omtrent in dezelfde houding plaatfen, als ik zo

even voorgefchreeven heb en de dije op de zijde, daar

de breuk is, naar het bekken laaten keeren. Als de

breuk op de regte zijde is , laat men den lijder zig op
de linker zijde liggen , en omgekeerd in het tegenge-

ftelde geval.

’ C*) W I N s L aw Expef. amt. Traité des miifcles , nom.
78 8i.

(*) Zie LE Chat de la Sourdiere Thejis' in d

e

Hall ER Disfert. Chir. Tom, III. 4, en Ditlon. encyclopedi-

que, Tom, XIII. p 882, '
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DERDE AFDEELING.
Tbeoretifcbe bewijzen^ nevens bevestigingen van an-

dere fcbrijvers.

Indien het noodig ware, enkel om eene wijze van

operatie incevoeren, bewijzen bijtebrengen van het ge-
lukkig gevolg derzeive, zouden die, welken uit onze

waarneemingen volgen, voldoende zijn, om de wijze,

welken wij voordraagen
, voor goed te verldaaren.

Maar men weet , dat in de artzenijkunst het gelukkig

gevolg ons dikwijls bedriegt, en dat het dikwerf van

een toeval of van de krachten der natuur afhangt, dat

zelfs de ondervinding menigmaal bedriegt ,
of ten

minflen niet altijd volkomen met de theorie overeen

-

Hemt. Indien de theorie, welke wij thans willen voor-

craagen , met het gelukkig gevolg en de ondervinding

mogt overeenflemnien , zou de verceniging der theorie

en der ondervinding alle vooroordeelen wegneemen

,

en men zou onze methode alsdan voor de veiligfte in

de geneezing der breuken moeten houden.

Als wij de meeste fchrijvers, die over de wonden
der aponeurifche deelen gefchreeven hebben nalee-

zen, vinden wij doorgaands, dat de fcheiding dezer

deelen van treurige gevolgen verzeld waren , ook

C*) » De toevallen, welken bij de wonden van zenuw-

„ aehtige, aponeurifche Sen peesachtige doelen komen, zegt

y, PAREUS Lib.II. de vuln. cflp. 33., zijn cene hevige pijn,

„ vloeijing, ontfteeking , koorts, flaauwte, ettergezwellen,

,, het vuur, eene volkomen verrterving van het deel, kramp,

,, en zelfs dikwijls de dood; en dit komt van de vcrceni-

>, ging en de nauwe verbindnis , welke zij met dc hersfe-

,, ncn en met de c-iclc deden hebben. Oi:der alle wonden
d.T zenuwachtige deelen is de Heek de geen, die ue vrees-

K 3
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vorderden dezelven , dat men de aponeurofen alleen in

den uiterften nood zou doorfnijden.

lijkrte toevallen veroorzaakt. . . . Dc’^gevaarlijklle wonden
na dezen zijn die, in welken de zenuwen, peezen en vlie-

zen alleen ter helfte of flechts gedeeltelijk duorgefneeden
zijn, wijl alsdan het doorgefneeden deel zig terugtrekt en
door zijne vereeniging met de overige deelen eene hevige

pijn en kramp veroorzaakt. Deze wordt men voornaamlijk
gewaar bij hoofdwonden, wanneer het pericranium half door

gefcheiden is, of ook dan, wanneer men dc incilic maakt
om de trepaan te zetten. Want, wanneer hetzelve maar
half doorgefneeden is, worden de pijn en de bijkomende
toevallen veel grootcr, dan wanneer het geheel doorgefnee-

den is. Om die reden is de zcnuwaehtige wond het best te

heelen , in welke de zenuwdraaden allen doorgefneeden
zijn, en wel zo veel te beter, hoe minder zij met andere
naar boven liggende deelen famenhangen

, eh hoe minder te-

genlland zij in het terugtrekken vinden. hJet is ook waar,
dat deze deelen zwak blijven en van derzelver werking cn
beweging beroofd w'ordcn.

De buikring cn dijeboog beftaan uit aponeurifehe veze-

len, dienvolgens is de verwijding door dc fneedc of dc klei-

ne wond, welke de fchrijvers in de gewoone breuköpera-
tien voorfehrijven te maaken, volgens het gevoelen van pa-
reus gevaarlijker cn met gevaarlijker toevallen verzeld,

dan wanneer men de aponeurilche vezelen ten vollen door-
fnijdt. Doch volgens de oude methode fnijdt men ze niet

geheel door, wijl men meent, dat hier op eene breuk van
eenen grooten omtrek zou volgen.

Verder ziet men uit de woorden van den grooten pareus,

dat die deelen, welken uit aponeurifehe vezelen famen-
gefteld zijn, zeer elafliek zijn en zig Jigt weer famentrek-

ken, gelijk wij zulks insgelijks beweeren, want hij zegt;

„ de vezelen , die doorgefneeden zijn , trekken zig famen.”
Verder zag deze heelmeester zeer wel in, dat eene kleine

wond , gemaakt in een vlies of in een aponeurisch deel

,

geweldige pijn, kramp enz. veroorzaakt. Dit is derhalven

eene reden te meer, om dc oude methode te verwerpen.
Le dran leert insgelijks, volgens zijne eigen waainee-

mjngen , welke gevaarlijke toevallen op de verwonding
van peesachtige en aponeurifehe deelen volgen.

Men zou nauwlijks kunnen geloven, dat volgens al de-
jte waarneemingen het nog mogelijk zou zijn, dat heel-

meesters de elafticiteit der vezelen van den buikring en den
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Ondercüsfchen zijn ’er gevallen ,
in welken aponeu-

rifche vliezen zig niet genoegzaam uitzetten en met

het ontlleekingachiig gezwel der deelen ,
welken zij om-

geeven, te gelyk uitbreiden kunnen en als dan trekken

zij zamen en drukken dezelven geweldig. Al de va-

ten, welken deze deelen helpen famenftellen ,
zwellen

op, ontfteeken en worden door dezelven werklijk ge-

klemd; hieruit ontftaan de hevigfte toevallen, als ver-

plaatzingen der ftoffe , verderven der deelen ,
koud

vuur enz In deze gevallen vordert de kunst ,
dat

men door de fnede eene verwijding maake en zells

groote incifien in deze vliezen maake, om de ontdo-

ken deelen, welken dezelven omgeeven en inlluiien

daardoor vrij te maaken. Het gevolg bij de verwijding

van de aponeurods der fafcialaia door de Inede toont

bij de ontdoken deelen , welke dit derk vlies inlluit,

het nut en de noodzaaklijkheid van deze inc^fie; maar,

indien men dit vlies kon uitrekken , zo ,
dat het deze

deelen niet meer famenperde en klemde ,
ben ik ver-

zekerd ,
dat de toevallen zouden ophouden, en dat

de Heelmeesters de uitrekking boven de infnede zou-

den verkiezen. Het is derhalven alleen de onmoge-

lijkheid, van dit vlies niet te kunnen uitrekken, wel-

ke ons verpligt, hetzelve door de fnede te verwijden.

Geheel anders Is het met de uitrekking der vezelen van

den buikring en den dijeboog, en met de vergrooting

der breukopening.

§. 2 .

Alle Heelmeesters komen daarin met elkander over-

een , dat, wanneeer het nodig is, eene te naauwe ope-

ning ,
als bij voorbeeld die der baarmoeder of der

blaas te verwijden of te vergrooten, om ’er een vreemd

dijeboog kunnen ontkennen en onze methode onbeproefd

laaten.

R 4
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lichaam door te haaien
, allengfe en langfaame verwij-

dingen altijd boven de fneden te verkiezen zijn.

Men weet ook, dat zenuwachtige vliezige of apo-
neuriiche deelen uit ongemeen fijne vezelen famenge-
field zijn en dat zij dienvolgens eene ongemeene
uitrekking kunnen lijden

De flerke uittrekking, welke de baarmoeder allengs

geduurende de zwangerheid ondergaar, zonder dat een
enkel vezeltje fcheurt, zonder dat haar natuurlijk weef-
zel zal bersten

, en zonder de niinfle flooring der dier-

lijke huishouding, is hiervan een duidelijk bewijs.

De a'lengfe verwijdering van de opening dezes in-

gewands bij het baaren toont ons, dat deze verwijding
der incifie, w'elke men daar wilde maaken, om deze
opening te verwijden en te vergrooten ten einde daar-

door de ontbinding van het kind gemaklijker te maa-
ken, of de vreemde lichaamen, welken zig hier kon-
den gezet hebben, daaruit te trekken, voorverkiesliik

is (**")•

(*) Traité de l'a&ion mujciilaire par Mr. le Cat.
Recueil de Pieces concermnt ropération de la taille

1749. 8 0. •
’

(***) In de verhandeling van Louis van de fteenachtige fa-
.mengrocijingen in de baarmoeder (_Mem. de lacad. R de
Chir. 2'. il. p. i4S.feqq. 4) leest men het volgende

: ,, Er
„ zouden zig nu en dan guiilïige omftandigheden tot het uit-

„ trekken der famengroeijingen in de baarmoeder kunnen
„ aanbieden

;
als wanneer bij voorbeeld eene door den mond

„ in de baarmoeder ingebragte Tonde met weinig moeite
„ tusfehen de wanden van dit werktuig inging, en de baar-
„ moeder ook geen neiging tot eene kankeragtige ontfie-

„ king te kennen gaf , zou men de operatie kunnen onder-
„ neemen, het zou niet moeilijk zijn den mond te

,, vergrooten.” Louis flaat namelijk voor deze vergroo-
ting door twee zijfneden met eene foort van regte fchaar,
welken Tnijdendc is aan de buiten zijden, te maaken. Ook
voegt hij ’er nog bij, ,, dat de incilie bij gebrek van eene
„ gevoeglijke verwijding van den mond dezes ingewands
,, k:m aangewend worden.” In deze laatfte gevallen, is het
clu§ alleen gepast deze beide incifien te maaken.
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De grenzen, welken wij ons bij die werk gefield

hebben, veroorloven ons niet, al de bewijzen aance-

haalen, welken de fchrijvers bijbrengen, de theorie be-

ves'Len en welken volkomen aantoonen, dat de vlies-

en zenuwachtige deelen zig zeer uitzetten (*).

§• 3 -

Om de mogelijkheid en voorverkieslijkheid der uit-

zetting voor de verwijding door de fnede nog beter te

bewijzen , zullen wij de plnatzing der vezelen van den

buiKring, welken wij voorflaan, uitterekken, ontleed-

kundig befchrijven.

De wezenlijke deelen, waar uit deze buikring be-

flaat, zijn veerkragtige vezelen. De aponeurifche

voordzettipg van de groote fchuine - fpier, welke ne-

cerwaard naar de fchaamdeelen gaat, verdeelt zig we-

der in twee anderen , in eene bovenfle of voorfle en

eene ondeifle of agterfle. De eerfle gaat over de

Ichaambeens vereeniging heen en zet zig aan het

fchaambeen der andere zijde, zig met de tegenover-

flaande kruisfende. De onderfle gaat dieper naar het

midden deel der fchaambeens verëeniging, alwaar zij

zig vast hecht. Deze beide voordzettingen vormen

eene bijna eivormige opening , welke omtrent twee

vinger breed lang, onder nauwer en boven wijder en

even als een oor toegerond is ,
hetwelk men den naam

van buikring gegeeven heeft. De rand of omirek van

dit oor wordt bij een volwasfen perfoon door meer

fchuin door elkander gevlogten breedpeezige vezelen,

welken zig fchuin op de zijden verdeelen en van el-

kander fcheiden, gevormd en hier door vaster en fler-

CD Zie de verhandeling in het Recueil de Pieees par tE
t AT.

p. 5
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ker Als wij deze vezelen nauwkeurig onderzoe-

ken , vinden wij , dat zij omtrent zo gefteld en onder

elkander gevlogten zijn , zo als de teenen den rand van

eenen korf of mande vormen. De natuurlijke ope-

ning van den buikring gelijkt ten aanzien van den om-
trek en de Helling der vezelen naar de ronde opening

van het middenrif, waar door de holader gaat. Van
deze is het bekend, dat dezelve voor geen verwijding

en geen famemrekken , welke het middenrif zou kun-

nen bewerken, vatbaar is(**}; want de afwisfelendc

beweging van het middenrif zou dezelve nauwer maa-

ken en ook verwijden , indien de rand of de omtrek

derzelven niet zo famengelleld was. Door middel van

de Helling der vezelen , welken den rand of den omtrek

van het oor des buikrings vormen, brengt het van zel-

ven eene vrije opening voord, welker middenlijn bij

de mansperfoonen geëvenredigd is naar de grootte der

zaadHrengen en bij de vrouwen naar de ronde banden

der baarmoeder. Ook moeten wij aanmerken , dat de

zijvezelen, welken zig zijdwaard fchuin verdeelen en

den kleinen rand vormen niet altijd bij de kinderen zigt-

baar worden

Lieutauü van den buikring fpreekende, zegt:

„ hij is naar boven door veele peesachtige vezelen,

„ welken in eene fchuine rigting de langwerpingen

„ doorfnijden en haar bedekken, verHerkt

„ Zij zijn onder elkander parallel en vormen door

„ haare famenkomst een zeer vast weefzel, welk ge-

„ noegzaam verhindert, dat dit deel niet gefcheurd en

5, de buikring zig ook niet te zeer kan uitzetten (^*^'''*3.”

Extrak de Vexpofition anat. de WiNSLOW, Traite des

Mufcides no 84.

WiNSi.ow Traite des Mufades nom. 67 f.

WiNSLOW Traite des Mufcules nsm. 84.

Esfays ^natouiiques 176Ó. p 221.
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De befchrijving der peesachtige vezelen van den buik-

ring, welke Lieutaud ons geeft, komt met die

van wiNSLOW grootllendeels overeen.

Volgens deze ontleedkundige opheldering ziet men,
dat alleen het Huk des buikrings, de kleine toegeron-

de rand ,
welke door het fchuin onder elkander vlech-

ten der ter zijde liggende vezelen gevormd en vast Ta-

rnen geweven wordt, nodigt is, om zig tegen de ver-

wijding te verzetten en haar te weêrftaan. Maar, de-

ze tegenftand kan zeer ras door de trapswijze, uit-

zetting, welke ik bij mijne methode voorfla, wegge-

nomen worden, gelijk de ondervinding het bij de bo-

vengemelde waarneemingen getoond heeft.

Wanneer de te weêrzijde liggende vezelen, welken

zig zo wel van de eene, als van de andere zijde af-

Icheiden , om het oor van den buikring vast te maa-

ken , bij bejaarden , 20 als bij de kinderen ontbraken,

zouden de breuken menigvuldiger zijn, wijl de lang-

werpige vezelen der aponeurifche voortzettingen der

fpier, indien zij ontbloot waren van de geenen, die

’er van de zijde bijkomen, enkel tegen elkander zou-

den liggen. Dit eenvoudig op elkander liggen zou,

gelijk men ligt inziet , het uitgaan der in den buik

vrij hangenole deelen zeer weinig wederftand bieden.

Want deze deelen zouden altijd tragtcn te ontglippen

door de plaats, welke aan dezelven zo weinig tegen-

ftand doet. Om die reden zal ook , hoe jonger de

perfoon is, de rand het deel des buikrings des te meer

uitzetten, wijl bij kinderen de van de zijde bijkomen-

de vezelen, welken dit deel uitmaaken, niet altijd

voorhanden zijn. Hierin ligt ook de grond, waar-

om de kinderen eerder, dan volwasfenen, voor breu-

ken bloot Haan.

De van de zijde bijkomende vezelen ontdaan dien-

volgens , om zo ce fprceken
, eerst allengs en bekomen
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ook eerst met den ouderdom haare vastigheid, wijl

men ze bij de kinderen in het geheel niet gewaar
wordt. Zomwijlen worden zij in den ouderdom , doch
zelden , zo als ook de langwerpig afloopende

, hard

,

droog, kraakbeenachcig en beenderen.

§ 4 -

Met getal der geenen , welken de operatien naar de

methode, volgens welke men den buikring door eene

incifie verwijd, doorgeflaan hebben, is zeer aanmerk-

lijk en de ondervinding bewijst, dat zij genoodzaakt

zijn, eenen band te draagen , en wel om reden , dat de

van de zijde bijkomende vezelen, welken den ronden

rand of het oor des buikrings vast famen weven , bij

de operatie doorgefneeden zijn en wijl door de incifie

de randen der van een gefcheide deelen zig verre van

het middenpunt der fnijding verwijderen en van elkan-

der gaapen, gelijk de heer mertrud dit in het uit-

trekzel zijns brieis aanmerkt, en wij zulks bij de fchei-

ding van elk vliezig deel zien gebeuren. Wanneer
men het oor, het welk den buikring vormt, opfnijd,

fplijten de randen van elkander en ’er blijft eene groote

opening over, door welke de in den buik bevatte dee-

len zeer ligt kunnen uitvallen ; om welke reden een

band ook nodig is. Wanneer daarenboven deze inci-

fie ook flegts den buikring dien der kinderen gelijk

maakt, bij welken de ter zijde liggende vezelen niet

ligt gezien worden, of liever naar gewoonte ontbree-

ken, zal de lijder na de toeheeling der wonde even

als de kinderen aan het ligt uitgaan der in den buik

onderhevig zijn bevatte deelen , wijl het deel
, het

welk gefchikt was, om zulks te verhinderen, bij de

operatie doorgefneden is.

I
1
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§• 5 -

Bi] mijne methode is dit geheel anders. Dc cladik-

Be vezeicn, waaruit de buikring en de fchaamboog be-

ftaat, laaten zig allengs uitrekken en verlengen, trek-

ken zig even als de vezelen der baarmoeder of van een

ander vliezig en zenuwachtig deel re lamenen bekomen
allengs derzelver lengte en veerkragc weder Het

famentrekken van den navclring (**), van den dije-

boog (***} en de waarneeming van hoyn bevesti-

gen deze waarheid. Als de vezelen van den buikring

en dijeboog elafliek zijn, moeten zj, zodra de uitrek-

kende oorzaak ophoud op dezelven te werken ,
het

vermogen hebben, om zig weer in haaren voorigen

Baat te Bellen ; door dien zij zig nu zo famentrekken,

trekken zij de opening der breuk toe, welke onge-

merkt haare natuurlijke middenlijn weer aanneemt.

Ten einde nu deze vezelen die heilzaame werking zou-

den kunnen veriigten, moeten de vrij hangende dec-

len niet meer door deze opening uiegaan; want, wan-

neer zi] maar een weinig uirgaan , zetten zij haare veze-

len uit en overweldigende kragt der elaBiciteit, welke

famentrekkend werkt, wijl, wanneer deze vezelen nog

geen vastigheid genoeg bekomen hebben, de drukking

niet kunnen weerBaan, welke deze deelen veroorzaa-

ken, om ’er uit te gaan. Wanneer eene breuk, zon-

der uittegaan, terug gebleeven is, bekomt de breuk

-

opening haare natuurlijke middenlijn weder, krijgt haa-

re voormaalige vastigheid en tegenBand op nieuw en

omfluit het deel van den breukzak , welke nog terug

bleef; en door middel van dit zagt famentrekken , klee-

ven de wanden van den zak over elkander en vereeni-

(*) Le cat Memoire Jur l'extenfihilité. Mm. fur l'aÜion

mujculaire.

C*) Bladz

i; \\ aai'nce;nin;j ,
bladz. 233.
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gen zig zo te famen , dat de in den buik vrij hangen •

de deelen niet meer kunnen doorzinken. Dit deel van
den zak, wanneer het zo famengedrukt en omwikkeld
IS , vormt tevens door de vaste en weerllaande breuk -
opening eenen vasten wand, welke eene nieuwe uit-
zakking der breuk weerftaat. Door dit mechanismus
bewerkt de natuur eene volkomen geneezing eener
breuk, welker men in het geheel niet geopereerd had.

ier door kan men ook de volkomen geneezing van
de gewende breuk van daslesme, van welke ar-
NAUD fpreekt, (Tom. IL p 143) verklaaren.'

Het voorbeeld, welk deze Heelmeester naar F. hil-
danus bijbrengt volgens de ziekte - gefchiedenis van
eeneri edelman

, welke van eene breuk geneezen werd,
die hij agt en twintig jaaren lang gehad had, na dat hij
uit hoofde van eene andere ziekte zes maanden het bed
gehouden had, bewijst insgelijks, dat de buikring, wan-
neer dezelve niet meer door de deelen

, welken de
breuk uitmaaken, uitgerekt wordt, zig met den tijd
over het gedeelte van den breukzak, welke bii zijne
opening terug blijft, famentrekt en de wanden van den
zak famenkleeven en met elkander vereenigen

, zo dat
hier^ door de in den buik vrij hangende deelen niet meer
in de breuk -opening kunnen treden en de breuk als
dan niet meer kan te voorfchijn komen.

Wij Hemmen wel toe, dat de tegenlland, welke
deze ring, als hij over bet gedeelte van den zak, het
welk in de opening terug bleef, famengetrokken is,
veroorzaakt, raisfchien een tweedemaal door eenigen
Itaat, cenige kragt, die denzelven overtrof, kan over-
wonnen worden. Maar wanneer men bedenkt, dat de
zak , welks vvanden op elkander gekleefd en met elkan-
der vereenigd zijn daar, waar de buikring zig opent,
eene foort van Hoplel vormt, welke meer of minder
vast IS, zo zal men opmerken , -dat eene breuk zig veel
minder aan dezen buikring vercconen zal, dan aan dien,*
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waar aan nooit eene tegenwoordig is geweest ; want

in het laatlle geval vormt de zak geen llopfèl , hetwelk

zig tegen het uitgaan der deelen zou kunnen verzetten,

gelijk in het eerlle geval.

Bij een teder perfoon , wiens vezelen zwak en flap

zijn, verzet zig de buikring weinig tegen de deelen,

welken willen uitfchieten
, en de breuk gaat bij de min-

lle drukking uit. Hetzelfde geval heeft plaats bij een

mensch, wiens kragten door eene langduurige ziekte

uicgeput zijn. In zulke gevallen zal de breuk al zeer

ligt weer uitgaan , zelfs wanneer men de operatie naar

onze methode gedaan heeft want men moet dit toe-

fchrijven aan de zwakheid en verflapping van al de dee-

len des lichaams, welken om zo te fpreeken (^erzelver

veerkragt verlooren hebben.

De gevallen zijn zeldzaam : bij lieden , die ik naar

mijne methode geopereerd heb, zijn ’ermij geen vóór-

gekomen. De lijders , welken naar mijne methode

geopereerd worden, behoeven geen band te gebrui-

ken, gelijk die, welken door de verwijding met de

fnede geneezen zijn, wijl, gelijk ik reeds getoond

heb ,
de vezelen geheel blijven.

Men kan voorzeker vertrouwen , dat men deze heil-

zaame werking zal bereiken, wanneer men flegts bij

de incifie in de huid acht geeft, dat na dat men de

deelen, die de breuk uitnaaaken, ingebragt heeft , de
directielijn dezer incifie over het midden van den buik-

ring gaat.

§. 6.

Men heeft zedert langen tijd geloofd, dat de klem-
ming van eene breuk hoofdzaaklijk voordkomt van de
onifleeking des buikrings of des dijeboogs , maar deze

deelen zijn in eene geklemde breuk zeer zelden ontlfo-

ken. De ondervinding heeft irt.'gendeel getoond ,

dat de oorzaak der klemming de-fpanning, de zwel-
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ling en de ontftecking der deden is , welken de breuk

vormen. Wanneer derhalven de buikring niet ontrto-

ken is en, gelijk men lange vermoed heeft, de voor-

onderftelde ontlleeking de oorzaak der klemming niet

is, zal dezelve zig des te gemaklijker laaien uitrekken.

Daarenboven moet,, wanneer dezelve eene genoegzaa-

me uitrekking en zulk eene groote kan verdraagen
, als

de verwijding door de fnede ooit kan b'Èwerken
,
ge-

lijk de ondervinding dit geleerd heeft, de uitrekking

zonder tegenfpraak den voorrang boven alle incifie ver-

dienen. ^n hoe veel gevaar ontwijkt men niet op de-

ze wijze. Niettegenftaande de beste voorzorg bij de

verwijding door de fnede, en ondanks de beste inllru-

menten , om alle gevaar te vermijden
, heb ik egter de

kundigfte Heelmeesters den darm en de bovenbuikflag-

ader zien openen. En in het algemeen zijn de kwaa-

de gevolgen dezer operatie genoegzaam bekend.

Wanneer men de hevige pijn, die de lijder bij de

incifie ondergaat, welke men in den buikring maakt,

om denzelven te verwijden, vergelijkt met de gerin-

ger fmerte, welke de allengfe en gemaatigde uitrek-

king veroorzaakt, dient dit nog tot eenen grond te

meer, om aan onze methode den voorrang re gee*

ven. Zij, die de breuken door middel van de ver-

wijding door de fnede geopereerd hebben, zullen op.

gemerkt hebben , dat de meeste lijders op het oogen-

blik der fnede hevig gefchreeuwd. hebben.

,, Ik heb verfcheittenmaal , zegt le cat de

„ operatie der liesbreuk door de fnede in den buikring

„ boven den breukzak gedaan, en bij al deze opera-

5, tien fneed ik de aponeurofis van de buitenfte fchuine

5,
fpier door en zag duidelijk de aponeurifche vezelen,

„ welken deze fpier mede helpen uitmaaken. Ook

„ ftaat het mij zeer wei voor, dat telkens de lijders

bij

(*) Disfertation fur la fenfhllitc der meni'jranes p. z6g.
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bij cezc operatie geweldig: fchreeuwden en 'er is in

„ hec geheel geen twijfel, cf de lijdets moeten bij de-

,, ze ircifie hevige pijn uicilaan ” De heer perron,
welke zig voornaanihjk met de geneezing der breu-

ken ophondr en zeer veclen door de verwijding mee
de fnedc geheeld heelt, heeft mij verzekerd, dat hij

altijd bemerkt heelt, dat de lijders eene geweldige pijn

leden, wanneer de buikring of de dijeboog door de

fnede verwijd werd.

Maar bij onze methode is dit het geval niet; al de

geenen, welken ik geopereerd heb, hebben geen blijk

van eene hevige pijn gegeeven , wanneer ik de uit-

rekking ondernam. Ook weet men in het algemeen,

hoe grooter de pijn in eene operatie is \ des te ge-

ivigtiger zijn ook de daarop volgende toevallen’^ en bse

Vlinder deelen men van een fcheidt , des te minderpijn

en toevallen volgen daarop. Volgens dezen grondre*

gel moet men alle mogeiijke pijn vermijden.

Daarenboven moet men eene wond, die, gelijk

deze, in de huid gemaakt wordt, om den darm te

ontdekken en in de opening der breuk het verwijdend

inldrunaent te brengen, even als eene eenvoudige won-
de befchouwen en behandelen , ook volgt op zulk

eere wonde geen toeval, wijl zijjgeen vliezig of apo-

neurisch deel mede in zig bevat. Misfehien zal men
zig herinneren , dat deze wond niet bloot de huid in

zig vat, wijl men den breukzak klieft
, welke zig

uit het verlengd buikvlies vormt. Maar , wanneer

men bedenkt , dat deze vliezige zak , de breukzak

naamelijk, enkel uiteen klein ftuk buikvlies gevormd

is, het welk enkel de buiteofte verlengingen van zijne

celjige zelfïbandigheid verzelt, enkel de grondvlakte

en het begin dezer verlengingen bedekt, zonder de

oppervlakte daarvan te veranderen , zal men geern

[oeftemmen, dat dit klein fluk buikvlies, hetwelk in

den natuurlijken ftaat den buikring van binnen bc-

II. DEEL. S
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kleed, ongemeen klein is. Wij zullen flcllen, dar het
|

een vierde duim breed is; maar dit linkje buikvlies,

welk zig zeer rekt, verlengt zlg in de opening van de

breuk, in welke het van de deelen, die de breuk vor-

men ,
gedrukt wordt, daar het zig zo uitrekc, dat het

eenen zak maakt, welke geëvenredigd is met den om-

. trek der deelen , die hem vormen. Men begrijpt z?er

ligt, dat zulk een klein llu.kje vlies, zig op het punt

uitgerckt vindende , op welk het door eene groote

breuk uirgcrekc wordt, allengs alle gevoel moet verlie-

zen. Ik heb bij meer dan eene operatie van eene

vtrsch ontllaane breuk, naamelijk van zo eene, wel-

ke op eens door eene geweldige beweging ontftaac en

waarbij zig ook aanllonds de toevallen der klemming

opdoen, waargenomen, dat de zak alsdan nog gevoe-
"

liger is, dan de zak van eene groote en oude breuk,

en wel uit hoofde, wijl dezelve zijne gevoeligheid nog

niet geheel verloeren had, de lijder gaf ook teken van

pijn, als ik den zak doorfneed; in plaats, dat bij eene

groote en oude breuk de huid het eenige, nog gevoe-

lige deel was.

Dat de keizersfnede , welke aan eene leevende vrouw
ondernomen werd, een gelukkig gevolg had; dat de

Ileenfnede met den .hoogen toellel, of die, welke

men aan een ander deel van het lichaam der blaas on-

derneemt, gelukte, het was, om dat deze ingewan-

den ten tijde der operatie aanmerldijk urrgezec waren

en de wond flegts eene kleine hoeveelheid der bcllaan-

deelen van dit ingewand aantastte. Eene wond bij

voorbeeld van vier duim lang , die men in eene door

opfpuitingen uicgezette blaas maakt, zo als bij voor-

beeld bij de Ileenfnede volgens F oubrrt, zo groot

als men die ooit kan maaken
, fcheidt flegts een klein

getal van vezelen, uit welken dc blaas bellaat. Wan-
neer. zij door het uitvloeijen van de bevatte vogiig-

heid ledig wordt, trekt zij zig zelve over elkander faa-
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men j'oo dar cche worde van vier duimen lang ten

nu'^iten zeven a riten verminderr en dienvolgens maar een

halven duim groot is
, wanneer de blaas haare

naiuurl'jke gro^rre weder bekomen heeft. Deze
wondt* van vier duim lang derhalven, welke men in de

ui oezeite blaas maakt, fcheidt (Icgts eenca halven

duim der vezelen, uit welken dit ingewand is famenge-

Itold. Eveneens is het met den breukzak, en
er komt nog bij, dat hoe ouder en grooter de

breuk is, de vezelen, welken dezen zak helpen

vormen, ook des te meer uitgerekt zijn , en hoe

meer zij uitgerekt zijn , des te minder gevoel zij ook zullen

hebbec. En eene wond, die men in eene huid maakr,wclke

geen gevoel meer Heeft, zal ook geen toéval tot ge-

volg hebben, welke van deze gevoelbaarheid zou kun-

nen afhangen.

§• 7 -

De bloote ontleedkundige iiif elkander zetting van

den dijeboóg ,
onder welke de deelen

,
die de breuk

van dezen naam vormen , weggaan en ontglippen
,
leert

ons', dar de verwujding hier nog veel gemaklijker plaats

vindt, dan bij den buikring. Deze boog is voornaam-

lijk uit eenen aponeurifchen band faamcngelteld
,
wel-

ke rusfch*n de voorde boven verhevenheid van het

darmbeen en de verhevenheid van het fchaambeen uit*

gezet is, alwaar het vast is; het is in de lengte en in

het midden zeer dun , maar naar deszelfs einden , daar

het vast is, breed (*). rVicn noemt het liesband^ of

de hand van Fallopius. Onder denzelven is veel cel-

leweefzel , hetwelk bij de minde drukking mccgeeft.

Maar zijvezelen, gelijk bij den buikring, welken de

opening, waardoor de deelen, die de breuk uitmaa-

(*) Extra£l de rExpof. anat. de Wmloyv, Traite: de.':

frais. n, 129.
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ken, doorgaan, fterker maakten, zijn ’er niet; dit is

de reden, waarom deze doorgang des te gemaklijker

meêgeefc. Want de uitzetting werkt voornaamlijk op

de zijdevla.kten van het celleweefzel. Wanneer men
mec'hec toegcronde deel ven den opfpalker het dunde

gedeelte van dezen band opligt, en het een weinig

naar de zijden duikt, vergroot men deze opening ge-

noegzaam , om daar door de uitg'ezakte deelen inte-

brengen
,

gelijk de'ondervinding zulks bevestigd heeft.

^
'

S. 8.

' Zo dikwijls men een weinig van den uitgezakten

darm, welke de breuk vormt, kan 'uittrekken
,
om

het geklemde duk darms buiten den buikring te bren-

gen , gelijk ik dit bij de eerde waafpeeming befchree-

ven heb, en bij verfcheiden anderen in oefening; ge-

bragt heb, zal men altijd den darm des te gemaklijker

kunnen inbrengen, en wanneer de buikring niet onge-

meen derk is, zal men de uitrekking ook enkel met

den vinger kunnen doen. Doch, fchoon die mogelijk

is ,
verkies ik egter liever mijn verwijdend werktuig te

gebruiken.

Een befchroomd heelmeeder zou kunnen zorg draa-

gen, den darm niet te beledigen
, wanneer hij den vin*

ger in den buikring brengt. Maar, wanneer hij den

geklem.ien darm buiten den buikring trekt en in den

doorgang een gedeelte van den darm laat, welk niet

faaniengedrukt was geweest, kan hij zeker zijn, dat

hij den darm door den ingebragten vinger niet zal be-

ledigen , fchoon de buikring met de eerlfe poogingen

niet wil meêgeeven. Doch wanneer men met hec

verwijdend inllrument wil opereeren
, behoeft men hec

Üuk darms niet eerst naar zig te trekken.

\

\

/
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Zom wijlen kan de verwijding, fchoon zij mogelijk

is, ook niet altijd genoegzaam groot gemaakt worden,
om oenen darm van eenigeu omtrek intebrengen. Ik

zal een voorbeeld hiervan aanhaaien. De heer de la
Croix riep mij eens nevens meer anderen van onze

kunst bij eene raadpleeging over cene ongemeen groo-

te liesbreuk, welke geklemd was. Wijl ik mijn ver-

wijdend werktuig niet by mij had, dagt men, dat de

verwijding met den vinger niet toereikende zou zijn,

om den uicgezakten 'darm van zulk cenen aanmerk lij-

ken omtrek, uit welken de breuk gevormd was, weer

in te brengen Men kwam overeen, dat, om den

buikring door de fnede te verwijden , het genoeg wa-

re, den uicgezakten darm eca weinig naar zig te trok-

ken, en met de handen iamen te drukken, ten einde

de lugc 'er uit te drijven , om dus denzelven , 'wanneer

de omcrek des darms daar door kleiner was geworden,

des te geinaklijker in te kunnen brengen. Men deed

dienvolgens de operatie door de hiede. De breukzak

geopend zijnde, zag men, dat deze grooce breuk uit

den geheeJen blinden darm, een gi'oot iluk van den

aarsdarm en een nog grooter Huk van den kronkeldarm

behond. De lijder werd geneezeii, maar de breuk

gaat ligt uii. en in , en hij moet dezelve door eenen

breukband om hoog houden.

V Als de darm in den omcrek des rings aangewasfen

' en het niet mogelijk is hem lostemaaken
,
zonder den

buikring te fnijden , moet men denzelven door de fne-

de verwijden. Als de darm boven den buikring in de

holte des buiks zelve geklemd is , moet men de ver-

wijding door de fnede volbrengen
,

ja zelfs eene groo-

te incifie in den buikring maaken , ten einde de knop-

bistouri tot in dc holte 'i 's buiks ce brengen en dc

S 3
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vouw, welke de klemming maakt doortefnijden en de

vervvasfing afLefcheiden.'

Er kan eene breuk plaats hebben, waarin een klein

ftuk darms door den buikring zo diep ingeklemd , en

daar zo famengetrokken is , dat het niet mogelijk

fchijnt
,
het einde yan eene Tonde te kunnen inbrengen.

Schoon dit onmogelijk kon Tchijnen , ben ik egter ver-

zekerd, dat men door bekwaamheid en geduld mijn

verwijdend inflrument zoude kunnen inbrengen C*)»

en wel zonder noch den darm, noch den buikring,

welke eenen onovervvinlijken tegenfland fchijnt rö bie-

den, re kwetsen. In zulk geval moet men noodhaak-

lijk met oiis verwijdend inflrument opereeren of den

buikring d aor de fnede verwijden.

De heer bordenave maakie.mij in eenen brief

de volgende tegenwerping
: „ men heeft nooit ge-

„ tvvijfeld, dat uwe methode gelukt zij, en dat zij

„ niet dikwijls toereikend kan zijn; maar, wanneer

5, eene aanmerklijke inklemming plaats heeft, fchijnt

,, mii niet alleen de uitrekking met den vinger zeer

„ moeilijk plaats te vinden , maar de drukking van den

„ vinger en het fchier gedwo'-gen in brengen van den-

„ zelven doen mij vreezen , dat die darm zou kunfien

j,
fcheuren.”

Deze vrees zou gegrond zijn
, indien ik vorder-^’e

,

dat men deze verwijding met den vinger zou maa-

ken ; maar , wanneer men zig van het verwijdend in-

ilrument bedient, kan ik verzekeren, dat, hoe zeer

de darm mogt ingeklemd zijn, men nogrhans het in-

brengen van dit inrtrument , en de verwijding door

C*) Indien men dit inflrument te groot mogt oordeelen,

en gelooven, dat men het in ziilk eene breuk niet in de
heukoneiiing zou kunnen brengen, kan men zeer ligt een

kk iiK-i- cn'f iintiger laaten maaken, en zig aiiijd van meer
cl-n (.•tl) voorzien , om keus te hebben.
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hetzelve kan onderneemen, zonder voorliet fchenren

van den darm te vreezen , zelfs, vi^anneer hij reeds

door Tcrrotdng moge aangedaan zijn.

Indien de buikring of de fchaamboog zig nitdruMijk

moge verzetten tegen de poogingen, welke tot verw j-

ding van denzelven aanraade;, met nnjn verwijdend in-

firument le maaken; een geval, welk zeer zelden zal

voorkomen, en mij nog nooit voorgekomen is; en
dien volgens de uitrekking onmogelijk maaken, moet
men dcnzclven door de fnede verwijden.

iMec een woord, in alle gevallen, die ik tor dn?

verre gelLld lieb, fielt men zig in.hcc geheel aan geen

gevaar blo.'t , wanneer men de uiirekking beproeft,'

want door bloote proeven kan c:een toeval ontftaan.

Bij eenen ouden grijsaart, die eeren harden kiaak-

bcenachtigcn buikring heeft, kan men geen uitrekking

onderneemen. > Maar deze uit dien grosid onmogelijk

zijnde, zal de verwijding door de fnede het insgelijks

zijn.

Schoon de uitrekking zo wel , als de verwijding

door de fnede bij eenen grijsaart, die eenen kraak-

been- of been achtigen buikring heeft, onmogelijk is,

moet men egter a le hoop niet zo ten eerden opgee.

ven. Gefield, mij kwam eene ingeklemde breuk mee

eenen beenachtigen ring voor, zo, dat ik denzelveti

noch uitrekken, noch door de fnede verwijden kan,

zou ik egter beproeven mijnen lijder uit de armen des

doods te redden, den darm openen, en hem aan de

huidbekleedzels vasemaaken, ten einde ’er een kundi-

ge aars uit zou kunnen ontdaan. Maar, indien de

buikring enkel kraakbeenig was, zou ik onder deszelfs

rand eene knopbistouri iragten tc brengen, eene ge-

noegzaam groote halve maanswijze infnede maaken,

om den darm des tc gemaklijker intebrengen. Op zig

zclven zie ik hier ook geen gevaar bij ; doch indien

dit middel al eemg gevaar mogt na zig fleepen, zie

S 4
‘
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ik niet, waarom de toedand des lijders ook niet buiten

alle hoop is, wanneer men hctzeWe niet aanwendt (w).

00 [Wij verwonderen ons, dat deze wijze van den heer
Le Bi.A n c om den buikring of den band van Po u r er t tc

verwijderen, niet meer algemeen gevolgd word : te meer.
daar zij in de meeste gevallen gcmaklijk te verrichten is en
boven de doorfmjding veele voordeelen influit. En zijn

’er aJ cens gevallen waar in zij ,
of om,de tc groote gevoe-

ligheid van het deel, of om de te llcrke kleniming des
darms, niet kan werkPclIig gemaakt worden, dan nog is

’er niets verloorcn cn men kan 'de openfnijding beproeven.
Vcele Heelmeesters egter, en dic van deze wijze om de

breuken re opereoren tiict onkundig konnen zijn, hebben ’cr,

in hunne fchnltcn, over dit onderworp, niets van gemeld. —
R I CH T E R nogthans, een onzer bcrocmdfle Heelkundigen,
heeft ’cr met nadruk van gciproken, daar Hij zegt: ,, de
,, heer Lg bla-NO, een zeer ervaarcii cn achting.swaardig

,, llcclmccfter tc Odeans, vindt bij de verwijding des buik-

„ rings door inhiijding
, zo veel zwaurigheid en gevaar ,

,, dat hij het doorihijden van den buikring gelieel verwerpt,

„ en aanraadt om donzclven zonder inl’nijding te verwijden. ’

Hierop laat de heer Richter de wijze, op welke dc heer
Le blanc deze verwijding verricht volgca

,
en vervolgt

daarna
: ,, deze methode van den heer L e b l a k c om den

„ buikring uit tc rekken, is van dc meeste Heelmeesters

„ verworpen, verzuimd, maar voornaamlijk door den heer

,, Louis belpot geworden. Jk geloof dat dezelve in dc

,, daad onze opmerking verdient, want men kan niet ont-

,, kennen, dat het goed was, als men het doorfnijden van

,, den buikring ontwijken kan.' Bij de konsthcwerklng op
,, de dijeb.euk is het gevaar om dc buikÜagader of dc zaad-

,, vaten te kwetzen, voornaamlijk zeer groot-, waarom ik

,, de methode van den heer Le blanc, bij deze breuken

j, vooral aanprijze;' ik zou, ten minden bij Mansperfoonen
„ niet ligt beOuiten , om den band van Poupert door te

„ fnijden, maar hem altoos door deze handelwijze alleen

), tragten uit te rekken ,
vooral daar deze band zich veel

,, gemaklijker laat uitrekken dan de buikring. En wóarom
„ zou men in dit geval deze niet beproeven , daar

i, zij noch moeilijk noch gevaarlijk is? En gclleid dat de
proeve mislukte, kan mon dan niet nog altijd het mes ge-

ij bruiken, als men ziet dat het onvermijdlijk nodig is ? Ook
,, heeft deze mislukte proeve gcene kwaade gevolgen,

,,
Bij laeschbrellkcn’ kan men in tegendeel deze methode
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AANMERKINGEN.
Op bet gebruik dezer methode hij de inklemming

van de navel' en buikbreuk.

inklemming bij eene navelbreuk of bij eene
buikbreuk is fchier op dezelfde wijze geücid en heeL

n ontbccren, dewijl bier de infiiijding geen gevaar heeft.

i, En nogrhans is zij ook hier niet te verwerpen, wanneer
„ het zo zeker als ivaarlchijnlijk is, dat de ihede ligtelijk

,, de volkomen gencezing hindert, cn dat dezelve in legen-

,, deel na de uitrekking doorgaans volgt.

,, ik houde dus de uitrekking van den buikring ten uiter-

,, fie voordeel ig, en in zekere gevallen hoogst nodig. Maar
,j op die wijze, op welke de heer Le blanc'^ haar ver-

,, rigt, zou ik het niet doen. De deden die in den buik-

,, ring liggen, ontfloken en inisfchien nabij de verfterving

M zijnde, moeten noodzaaklijk door den vinger gedrukt en
,, gekwetst worden

;
en ik kan mij in het geheel niet over-

„ tuigen, dat deze drukking en kwetzing, niets beduidend

,, en zonder gevolgen is. De heer Le blanc trekt wel
t, altijd den darm wat voorwaards , om dat gedeelte van

5, denzelven dat in den buikring ligt, en dat het meest ge-

,, leden heeft, van de drukking des vingers te bevrijden;

,, ook verzekert hij , dat de darm fomtijds zeer nabij de

,, verderving, en reeds zeer teder geweest is, en nogthans

„ door de drukking van het werktuig of van de vingers niet

,,
geopereerd of gekwetst is geworden.

,, Maar dit neemt alle vrees niet weg: want, om niet te

,, fpreeken van de onmogelijkheid die fomtijds plaats heeft

,, om den darm te kunnen voorthaaien, nadien hij dikwils

„ binnen in den buikring aangegroeid is, zo kan men zich

„ ónmogelijk verbeelden , dat .een vinger of een daaleii

„ werktuig, in den buikring die ten derkden met darmen

,, opgevuld is, zonder kwetzing en geweld gedrukt kan

,, worden. Dit is de voornaame reden die zo veelcn tot

„ liici’ toe afgcfchrikt heeft , om hunne volkomene goed-

„ keuring aan deze methode te geeven ,
en ook de redeti

„ welke maakt dat deze, op zich zelfs zeer gewigtige uit-

,, vinding, zo laat en zo langzaamen opgang maakt; want

,, de heer Le blanc heeft dezelve reeds voor vijf- en

-

„ twintig jaaien bekend gemaakt.” Zie het Werk van de-

S 5
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dezelfde oorzaaken tot ecnen grond, welken bij de

lies- en dijebreuken plaats hebben (x). Wanneer de

klemming van eene lies • of dijebreuk onder zekere

oraftandigheden eene Ipqedige hulp vordert, zo vor-

dert eene navel- of buikbreuk dezelve niet minder en

zen uitmuntenden Heelmeester over de Breuken, ijle deel,

pag. 196 enz. volgens de vcrtaaling van den heer daams.
De wijze, waar aan de heer richter, boven deze van

den heer Le dlanc de voorkeur geelt, is die, volgens de
methode van den heer arnaud, cn hedaat in eene gladde

dunne haak, twee lijnen breed en meteen lang cn llerk om-
gebogen handvatzel voorzien. Deze haak bragt hij onder
den bovciiRen rand des buikrings in, en trolc dezen rand

daarmede Rerk opwaards tegen den navel. Zie arivaud
traité des hernies (^c. Door het gebruik van eene zodanige
haak kan den darm zeker niet gedrukt noch gekwetst wor-
den; en het is ook mislchien daarom darde heer gesscher.
in naarvolging van richter aan de wijze van arnaud
boven die van le blanc in beklemde dije - navel - cn

buikbreuken enz. den voorrang geeft. Oeff^ Heelk. Til. D.]
C-v) [De gefchiktheid van de navel cn der buikfpicren, tot

cene aanmerklijke vervvijding, geeft zelden gelegenheid tot

ceiie beklemming: en dit is ]dc reden, dat meo in deze dee-

Icn zo weinige beklemde breuken aanireft: doeh dat zij ’er

egter zijn kunnen dit heeft dc ondervinding bevestigd.

Het'is dus bij dc operatie der Navelbreuk eene aanmer-

king van belang, dat men namentlijk indachtig zij , darbij

volwasfenen, bij dewelke de breuk met getveld ontftaaa is,

zelden eene breukzak gevonden word. La faye zegt

:

,, het buikvlies is bier altoos gefcheurd en nimmer in eene

,v breukzak uitgerekc.” Zie zijne aantekeningen opoiONis,

Cours des operatioas p. 107. Dfe reden hiervan is, zegt

richter, dat het buikvlies bij den navelring zo vast met
de witte linie en navelvatcn vercenigd cn als een lidteken

famengegrocid is, dat, als een hevig uitwendig geweld, dat

eene breuk veroorzatikt, op hetzelve werkt, het daar eer-

der fcheurr, dan zich Iaat uitrekken, Ferhundeling over de

breuken, Ned vert. 2. D. p. 60.

Doch bij Lindeven, bij deweiken deze Hap en meêgce-

vende zijn, wordt meest altoos eene breukzak gevonden. Zo
ook bij die, welke, fchoon in meerder jaaren zijnde, in

hunne jeugd aan dezelve zijn onderhevig geweesr.- AJen zie

hier over s cii m u c ic e u , kicmter en nvjor ander:,).]
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men kan insgelijks ver/:ekeren, dat, indien het gevaar-

lijk is. de operatie uitteüellen, zo is het in het treval

van eene geklemde navelbreuk , vooral wanneer de-

zelve klein is. ik zal hier van een voorbeeld bijbren-

gen \
Eene vijftigjnarige dame had zedert eenige jaaren

eene kleine navelbreuk, welke zij door eenen band

inhicld. Eens do onvoorzigcigheid gehad hebbende,

vroeg zonder band uiccegaan; toen zij weder tehuis

kwam, werd zij door alle toevallerj der inklemming

aangevallen. De heer F au vin mijn kollega, welke

oügenbliklijk daar bij geroepen werd, bragt haar alle

mogelijke hulp toe, welke de kunst hem voorfchreef;

maar toen hij zag, dat de toevallen fieeds meer toe-

namen , riep hij mij en den heer de la croix
clcnzcirJcn dag ces middags. Wij kwamen overeen,

dat wij nog tenige andere middelen zouden aanwen-

den en de breuk dan niet kunnende inbrengen , de ope-

ratie te doen. Wij kwamen te half drie bij elkander,

doch het was niet meer mogelijk, de operatie in hec

werk te ftellen, de lijderes flierf voor onze oogen,

Des avonds openden wij het lijk e» vonden geen an-

dere oofzaak des doods, dan een klein ftuk darins,

hetwelk door den navelring ingeklemd was.

Wanneer nu derhalven de klemming van eene navel-

breuk of van eene buikbreuk omtrent even zo gefield

is, als eene lies- of dijebreuk, moet men onze me-

thode even zo wel bij deze inklemraingen aanwenden.

De incifi^, welke de fchrijvers bij dó inklemming van

eene navel- of buikbreuk voorflaan, is llrijdig tegen

de twee voorwaarden van onze hoofdllelling ,
welke

voorlchrijft, het uitzakken der deelen op nieuw te ver-

hinderen. Met deze gronden ziet men duidelijk ,
dat

de opening der breuk na de incifie zelfs, na de toe-

heeling der wonde grooter en wijder moet worden,

can zij voor de operane was en dienvolgens zal zij dan
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ook meer deelen doorlaaten. Om dir voortekomen
en deze breuk volkomen te heelen, zal her altijd beter

zijn, wanneer men, om deze opening re vergrooten,

zeer voorzigtig mijn verwijdend inürument in dezelve

brengt en hierdoor zal men dezelve, zonder eenige in-

cilie te maaken, welke ten aanzien van de navelbreuk

door een beroem'd fchrijver (*) als zeer gevaarlijk en
> altijd ais doodelijk befchouwd wordt, vergrooten. En

de uitrekking kart hier even zo gemaklijk In het werk

gelleld
,
worden als bij den buikring. De vezelen van

den navelring en die der andere toevallige openingen,

welken zig hier of daar in den oimtrck des build bevin-

den, bekomen, wanneer zij allengs verlengd en uic-

gerekt worden, langzaamerhand haare lengte en veder-

kragt weder en de naad, welke boven te farnenklcelt,

vormt eenen vasten knoop, welke het uitgaan der los-

hangende deden verhindert. (§. 5.)

Een man kreeg niet ver van den navel eenen fl:eek

met eene bajonet en een ftuk net en een ftuk darms,

welk zig inkiende, gingen uit. Toen men mij riep,

wagtte ik mij wel
, deze wond met eene bistouri te

verwijden, gelijk de fchrijvers die voorfchrijven. Ik

Het aanllonds mijn verwijdend inllrumcnc haaien en

verwijdde de W'ond genoegzaam met hetzelve, bragc

de uitgefchooten deelen zeer wel terug, maar de hech-

ting door de Ichrijvers voorgefchreeven , liet ik

met voordagt weg. De wonde floot toe, genas en

de darm is zedeit dien tijd niet weer te voorfchijn ge-

komen 00*
^ /

I

DiONts Cours d'opérations de Chirurgie p. 88.

(y) LEei) onijekikkig gevolg van eene nekiemde buik-
' breuk heb ik gezien bij een jong Mansperlbon , welke zich

in eenc krankzinnigheid, met een klein final mesje, in den
buik ftak. De daar bij geroepen Heelmeester vond llegts

,
cene eenvoudige wond der uitwendige bekleedfelen en ver-

bond dezelve zonder verdere opmerkzaamheid, in nvee d.a*
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De beroemdlle oude fchrijvers, avicenna, pe-

ter franco, AMliROSIUS PAREUS, II IER O-

NYMUS en WILLEM FARRICIUS, PIGRiTLUS

,

HEYS.
ter en meer anderen wilden , dat men bij de opera-

tie van de breuk niet alleen de uitgezakce deelcn zou

inbrengen, maar ook alle middelen zou aanwenden,

om te beletten, dat zij niet weer op nieuw te voor-

fch jn kwamen. Ik heb (§.4.) ook gezegd, dat de

verwijding door de fnede
, welke zij voltrokken en

welke men tegenwoordig nog oefent ,
tegen deze

grondregels is, wijl de incifie den weg grooter en wij-

der maakt. De, ondervinding en de theorie fieunen mee

elkander overeen, en bewijzen op'eene onbedrieglij-

ke wijze, dat de allengfe en voorzigtige uitrekking

niet alleen het eerüe beding is van den voornaamften

gen was ook deze wond geflooten cn de lijder was fchijn-

öaar geneezen. Dit duurden egter niet lang
; weldra kreeg

de lijder alle de toevallen eencr beklemde breuk; pijn, op-
zwelling van den buik, belette afgang, braaking en hik volg-

de van trap tot trap elkandercn; en hierbij was eene zagte
opzwelling ter plaatze der kwetfing van den buik. Ik (tel-

de den Heelmeester, welke mij dit berigtte, voor, de be-

klecdfelen van den buik, ter plaatfc huner eerfte kwelling
te openen ,

in welk geval ik hem verzekerde, dat hij eene
beknelde breuk tusfehen het buikvlies of’ tusi’chen de (pieren

van den buik zou vinden. De Heelmeester kon egter hier-

toe niet befluiten
; het zij dat cene onvetgeeflijke kleinmoe-

digheid hem terug hield, of wel dat hij deze veiTchijnfelen

aan eene andere oorzaak toefchreef Het gevolg hier van
was, dat deze lijder na de hevigfle toevallen

, eindelijk

ftierf.. Ik verzogt met nog een Geneesheer en den voornoem-
den Chirurgijn, het lijk te openen; wanneer wij, tot be-
fchaaming van dezen laatflen bevonden

, dat een gcdeelt»
darm ttislchen de wond , die het mes in de fchuinfche (pie-

ren des buiks gemaakt had, bekneld zal, cn welk gedeel-
te in cene veel grootcr uitgcflrckthcid naar binnen, geheel
verllorven was. Zou deze lijder, indicn de Operatie
op cene beklemde buikbreuk, volgens de methode van onzen
fchrijver, of door de verwijdering der buikl'piercn met het
mes, bij tijds gedaan was, niet hetlleld zijn geworden .?j
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grondregel, maar ook aan het tweede voldoet, door-

dien men de vezelen , welken de openitjg niaaken , on-

aangeroerd laat , namelijk deze!ven noch doorfbijd,

noch verwijd.

De klemming en de opening der breuk is de eerige

oorzaak niet, welke gevaarlijke toevallen kan verwek-

ken , ’er zijn nog anderen aan den breukzak, wel-

ken de famentrekking door eene vouw, die in eenig

punt vqn de oppervlakte des zaks gO'^ormd worden en

zelfs zig nu of dan op twee onderfeneiden plaatfen,

gelijk aRnaud (*) 'dit aangemerkt heeft, bevin»

den '^z).

De grootfie heelmeesters hebbc\i zulke ink^emmin-

gen gevonden Als zij onder den buikring ,ligg;en,

i

Traité des Hernies T. II. p 6.

Cz) [Voor weinig tijd, verhaalde mij de zeer ervaaren

llaagfche lleelmeeller Hokfman, een geval van deze zelfde

aart, alhier in ’s Hagv, bij een jongeling, welke zijn Ed.

van eene beklemde liesbreuk opereerde, waargenomen te

hebben. Na dardebiiikringnamelijk doorfneden was, kon
den darm met geen mogelijkheid ingebragc worden,- men
onderzogt derhalven de deden binnen den ring, en men
bevond ointrend een duim breedte binnen denzelven eene be-

klemming om den darm, en welke doorgefiieden zijnde het

uitgcfchoote gedeelte darm, in een oogenblik van zelve

,deed binnen glippen. Opmerkzaam bij dit geval was,
"dat de heer hoffman bij de Operatie geen breukzak vond.

—

Waarfchijnlijk is bij deze breuk het buikvlies gefcheurd ge-

weest; en zou deze opening geene oorzaak der beklemming
hebben kunnen zijn? Hoe het zij , dit geval leert ins-

gelijks, den jongen Heelmeester vooreerst, dat ingeval de
buitenfte beklemming is opgeruimd , ’er egter van bi; ncn
nog eene tweede en fomwijlen meerder beklemmingen kun-

nen plaats hebben, die de inbrenging der breuk volftrekt ón-

mogelijk maaken
;
en ten anderen ziet Hij ook hier uit, dat

bij de Operatie der breuken, niet altoos eene breukzak ge-

vonden word.]

C*) Le Dran Obf. CJiir. T. II. Ohf. LVII. I^LVIII.
ArnaudT'. J/p. óU’sr. Vacher ihid,. Obf. LK ^
LVI. De la Faye Oper. de Dionis edit. 1740. p. 324.
H o I N , T H E v F. N E A u ,

cii anderciL «

I I
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vergenoegen de meesten zig, met de vouw door de

fnede van net inftrumenc open te fpouwcn , ronder de

opening van de breuk te kwetzen en alsdan kunnen zij

den darm zeer gemaklijk inbrengen. De heer de
PEYRON i verhaalt van eene inklemming, welke

iii de nabijheid des buiks lag en door eene vouw ont-

irond, welke het net, dat boven den buikring met het

buikviies vergroeid was, voordbragt (**)• Bij der-

(*) Memoires de Vaecd- roy. de Chirurgie. T. I. p. 693.
De heer hotn heeft mij, des avonds van den 13

december 17ÓÓ eene dcrgelijke vvaarneeming medegedeeld.

,, Voor drie uuren kwam ik eerst uit het hospitaal , al-

„ waar de heer maret mij bij eene breuk in de regte

„ fi.-haamlies riep, welke zedert donderdag morgen inge-

,, klcmd was; eenc breuk, welk een jong menscW zedert

„ zijne kindsheid gehad had- en welke hij altijd zeer ge-

,, maklijk had kunnen inbrengen. Wij oordeelden de epe-

,, ratie allerdringendst en de heer maret volbragt dezel-

,, ve. De buikring veroorzaakte in het geheel geen hin-

,j dernis bij het inbrengen van den darm
; dech dezen,

„ welken men van eenen zak des ncts', voor dat men hem
„ in den buik kon terug brengen , moest losmaaken , kon

,, men op de behoorlijke plaats niet inbonden , wijl men
,, de inkleniming nog niet losgemaakt had. Deze werd

,, door het net twee vinger breed van den buikring voord-

,, gebragt en men moe.st derzclven , om bij dezen hindcr-

,, paal te geraaken, van een fcceiden. Deze hinderpaal

beflond in eenen vastdn band , welke ten minde een

„ halven duim breed vvaj en door een fuik verhard net ge-

„ vormd werd, welk de beide einden van eenc vork van

„ cenen omtrent vier ol' vijf duim langen darm omgaf en

,, iiiklemde. Zodra men dezen band doorgefneden had,

,, ging de 'darm zeer ras in den onderbuik terug. Men ont-

,, dekte in het geheel geen eigenlijken breukzak. Ook
,, kwam ’er geen drop watcragtige vogtigheid uit , voor

,, dat de vouw in den onderbuik doorgefneden was. On-
,, dertusfehen was de regte zijde van den balzak vol van

,, üet gezw'ollen net, w^elk half verrot w^as, en om die re-

,, den wegnam. Naar het fcheen, vormde het net alleen

,, den breukzak cn ik ben verzekerd , dat de inklemming

,, digt bij dezen zak ver boven den buikring was. De heeV

,,
.maret zuu zig gaarn va» wwen verwijder bediend heb-



288 KORTE BESCHOUWING dkh

gelijke inklemmingen -kan ons verwijdend indrument

niet gebruikt worden, wij (lellen het alleen voor, oni

de opening der breuk üitterekken en te verwijden, in

welke gevallen namelijk de inciüe gevaarlijk en dikwijls

van toevallen verzeld is, welken ik in de aantekening^

onder §. i. bl. 76. aangehaald heb.
%

'
I

,, ben, doch het kon hier niet wezen, gelijk gij zelf zier.

„ De lijder verhaalde, dat hij donderdags des morgens ge-.

,, braakt en pijn in het lijf had gehad, zonder dat de breuk

,, naar buiten had gefiaan en beweerde, dat hij eerst des

,, donderdags avonds, als dcnzelfden dag, voor de eerftc

„ maal In den balzak was nedergezakt.” In cenen brief van

den I maart 1767 verhaalde de lieer iiotn mij, dat deze
mcnsch volkomen genezen was, zijnde de wonden omtrent
het midden van februarij toegeweest.

EINDE VAN HET TWEEDE en LAATSTE DEEL.

' /

VER-
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I. PLAAT.

Eerfle afbeci^ :g,

De kleine zak van fijn linnen, welke famcn genaaid,

en aan de beide ringen van den draad des kinbands vast

gemaakt is. Men ziet hier deszeU's onderzijde ,
in welke

de uitfnede B zig bevind, welke, watineer de maehine aange~

legd is, den tongband vat. Door deze uitfnede bevind zig

de wond naar boven door den kleinen zak bedekt ,
11 hoon

dezelve zig tegen over den tongband of nog hooger mo^^t

bevinden.

Tweede afbeelding^

De kinband , welke uit eenen zilveren of ijzeren draad

a. a. gevormd wordt en met eenen hand b. b. b. voorzien .

is, welke aan de armen van den kinband vast genaaid is.

1
*

A. De tong, welke zig in den buidel B. bevind.

B. Een ftuk van den kring, welke geheel anders, dan bij

den kinband van den heer Pi brac gedraaid is, zo, dat

dit gedeelte van eenen kri/ig niet tegen de verhevenheid

der lugtpijp aanfioot en den lijder in het geheel niet hinder-

lijk isT gelijk zeik plaats heeft met de machiene van Pibrac.

Om den kinband op zijne plaats vast te houden , trekt mea
agter het hoofd de beide einden van den band door, kruist

dezelven in den nek en brengt ze weder tot aan het voor-

hoofd, daar mdh ze famennaait. Zie fig. 3.

Derde afbeelding,

De aangelegde machiene.

Vierde afbeelding,
*

'

'Het infiriiment van den heer Du rand tot het doorfnij-

den van het hnornvlif s' bij het ligten van dc graauwe lliai

vülgci s deszeifs r.auurlijke grootte.

'i'
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A. De lancet, welke aan haar voorftc vlakte van haar ein-

de tot Xan de punt gekromd is.

B. Het agtereinde van deze lancet, welke niet gehard ii,

en naar willekeur gebogen kan worden, en waaraan men
de nodige kromte kan f«ven, om een diepliggend oog das

te gemaklijker te kunnen operceren.
^

C. Een zilveren ringje.

_D. Een ebbenhouten handvat, welke agt kanten heeft en

vier duimen lang is.
[> ‘i

' • )I

- afbeelding.' .p,
‘ *

. »
" * I » *

Ds kromme troiscar yan den heer Fleurant, welke
met haare biiigzaame buis voorzien is, om de pisblaas te

doorbooren, naar haare natuurlijke grootte.

f
!

Zesde afbeelding. b- .i;

. fii
'

> .

De bronohotoom van den heer Bauchot, welke met
haare fchede voorzien is.

Zevende Afbeelding.

De zilveren pijp, welke tot cene fchede der broncho*

toom dient.
;* * '*

B. De ledige plek, welke de fnede van de bronchotooni

inneemt, als zij met haare fchede voorzien is,

€

1 : Agtjle afbeelding.

De opening dezer, fchede.

Negende afbeelding,

Het inrtrument, welk dient om de lugtpijp vast te houdea
en de bronchotoom 'te leiden. A. het halfmaanvormig iftuk,'

waarmede men de lugtpijp vasthoudt. B. het handvat van
het inrtrument, welk 'de operateur tusfehen den duim en den
wijsvinger der linke hand vat.

I
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II. P L A A T.

Eerffe afbeelding.

De verM'ijdcnde gorgcret
, voor de fleenfiiede bij de mans-

perloonen niet: het laage gcrcedfchap
,
hetwelk toegelloten

is, en van de zijde der groeve gezien wordt.

T'-jceede afbeelding.

Hetzelfde inftruinent in deszclfs grootfle verwijding van

de zijde van dcszelfs bolligheid.

A. A. de handvat.

B. de fehrocf, welker knop zo gevormd is, dat men hem
met den duim en wijsvinger kan vatten , zo dat men ze naar

goedvinden kan open en tocfchroeven.

De fchroefmoer, in welke deze fchroef gaat, doorboort

het linke deel van het handvat A- langs deszelfs dikte.

C. (fig. '1 ') een dwarsbalk, welke zig ixsgelijks in eene
uitfnedc bevindt, welke op beide zijden van het handvat AA.
ingegroefd is, om dezen dwarsbalk te vatten Deze dwars-

balk is in her punt C. in den regten arm van het handvat

met een kimgnagel onder en boven vastgemaakt.

D. (fig. !•) Ecii doorgebroken (luk in den dwarsbalk C.

,

, waardoor de cijlinder of de deel der fchroef B. gaat, wan-
neer men de armen van het inftrument opent of toefluit.

Als men de beide armen EE. tegen elkander wil brengen,

gelijk men dit op de eerde figuur kan zien , op dat zij in de-

zen ftand blijven en men kan beletten, dat zij niet open-

gaan, zelfs wanneer men het handvat famendrukt , moet
men de fchroef B. van de linke naar de regte zijde draaijen,

en terwijl men deze fchroef aantrekt, word de dwarsbalk C
op de linke zijde van het handvat A zo vast aangetrokken,

dat de beide armen EE zig niet van elkander kunnen begee-

ven en men kan de gorgcret inbrengen, als of dezelve uit

é6n duk bedond.

E. De flompe tong, waarin de regte arm eiodigt, door

T a
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middel van welken men het inflrument op de groef der fond*
tot in de blaas brengt.

G. Het einde <van den linken arm, welk een weinig toe-

gerond is.

H. M. De helft der groeve met effen zijden, welke in de
.dikte van den linken arm ingevvcrkt is, en welke met de an-

dere helft, die iivde dikte van den regten arm ingegraven is,

de groeve met effen zijden vormt, wanneer de beide armen
door de Ichrocf B, gelijk men lig. i. ziet, aan elkander ge-

bragt en vastgemaakt worden.

I. 1. De ingang in de groef of fleiif, om den traanvormi-

gen knop van de urethrotoom, vaardig en gemaklijk daarin

te kunnen brengen , wanneer de beide armen EE aan elkan-

der gebragt en door de fchroef B. vastgeinaakt zijn.

Derde afbeelding,

De Urethrotoom aan een gekant handvat van ebbenhout

vastgemaakr.

L De knop, welke naar eene traan gelijkt; deze belet,

dat dit inflrument niet uit de lleuf glipt.

M. De grootte der fnede.

N. Het agterfie gedeelte der kling, welke toegerond is,

ten einde zij niet kan fnijden.

I

Vierde afbeelding,

Eene gefloten verwijdend gorgeret voar de fleenfncde bij

vrouvvsperfoonen en voor het hoog® gereedfehap.

Vijfde afbeelding.

Hetzelfde inftrument, zo als het tot eenen zekeren trap

opgefperd verfchijnt.

^

AA. het handvat.

B. De fchroef , om de beide armen EE vast te zettea.

C. De dwarsbalk.

D. Het doorboorde fluk in den dwarsbalk.

I
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De fchroef B cn de dwarsbalk C zijn zo famcngendd en
gevormd, als de Ichrocf en de dwarsbalk van de gorgcret
hg. I.

EE. De armen van het verwijdend indrument.

F. De knop in gedaante van eenen vetdroppel, welken
de einden der armen vormen.

G. (fig. 4.) is de kleine voeg, in welke de urethrotoom
of bistouri ingevoerd wordt, om den pisweg en een gedeelte

van de pisbuis aan de zijden open te fplitten.

De beide randen van deze gorgeret zijn naar derzelver

iiitholing toegekromd, zo. dat de armen, wanneer zij aan

elkander gebragt en door de fchroef B vastgemaakt worden,
gelijk fig. 4. vertoont, als eene voore vormen, welke het

inbrengeh van dezelve tot in de blaas, om het agtergedeel-

te der pisbuis en de fluiefpier van den hals der pisblaas traps-

Avijze te verwijden, ongemeen veel gemaklijker maakt.

Zesde afbeelding.
>

De verwijdende gorgeret voor de opening der breuk.

A. Het handvat , hetwelk bijna even zo gemaakt is, als het
handvat van de gorgeret, fig. 4 en 5.

BB. De armen.

C. De knop in de gedaante van eenen vetdroppel, welke
de einden der beide armen vormen, als zij op elkander ko~

men te liggen.

D. De fchroef > om de beide armen BB vast te zetten.

Alle deze inftrumenten zijn naar derzelver gefialte, grootte

cn der nauwkeurige evenredigheid der deelen onder elkander

voorgcfteld.

III. PLAAT.
£er/ie Afbeelding.

De fieentrekker, w^elkcrs armen de een aan den andere»

gelegd worden, ten einde dcnzelven gemaklijk in de blaas

tc kunnen brengen , om den fteen door het hooge gereei-

fchap uittehaalen.

T 3
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T'voeede Afbeelding.

Hetzelfde inflrumeiit, hetwelk met zijne armen cencn

fleen omvat.

De letters naast de beide figuuren tooiaen altijd dezelfiic

deelen van het inftrumcnt aan , het zij de armen op elkander

liggen, gelijk in de eerde afbeelding, of dat zij open zijn,

gelijk in de tweede afbeelding.

A. De vaste onbeweeglijke arm.

B. De eerde beweeglijke arm.

C. De tweede beweeglijke arm.

D. D. Zijn de knoppen, op welken men de duimen rust,

om de beweeglijke ringen, den eenen naar de regte en den

anderen naar de linke zijde te draaijen
,
en de armen naar de-

zelfde rigting te openen, ten einde zij den deen mogen om-
vatten, gelijk men in de tweede afbeelding ziet.

E. Eene veer . welke eenen der beweeglijke armen in

zijn punt van opfperring vasthoudt.

E. Eene dergelijkc veder, dienende tot hetzelfde einde

voor den anderen beweeglijken arm. Elke dezer veeren

heeft de gedaante van eenen zwaluvvdaart, in eiken ring met
een van haare einden vastgemaakt.

Elke knop is met eene fchroef voorzien en aan het be-

weeglijk einde van elke veer vastgemaakt. Zij eindigen bei-

den, elke in eenen kleinen cijlinder, tvelke van het einde

der veder, daar elke knop vast is, vrij door den ring gaat en

door middel der veder in een gat, dat in de as, waaraan de

ring draait
,
gewerkt is,infchict. Deze beide beweeglijke ar-

men kunnen, wijl zij in den trap der vanelkanderfpcrring, op

welke zij gefield zijn, door de punt van den kleinen cijlin-

der, die zig in het bovengemelde gat, dat in de as is, voegt,

vastgehouden worden, niet uitwijken en zig niet verfchui-

ven. In dezen ftand maaken zij dus, met den onbeweeglij-

ken arm , eenen volkomen driehoek, welke bijzonder ge*

fchikt is , om eenen grooten fteon
;
zo als fig. 2

. , te omvatten.

M. De vaste onbeweeglijke ring, waaraan de vaste arm A
door eene fchroef, welke eveneens is als die, welke met G
geteekend is , vastgemaakt is.

N. De eerfie beweeglijke ring , aan welken de beweeglij-

ke arm B. door de fchroef G. vastgemaakt is; deze fchroef

moet eenen platten knop hebben en in de dikte des arms in-

gelaaten zijir, ten einde het op elkander leggen der armen
niet te hinderen.
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O. De- tweede beweeglijke ring, waaraan de beweeglijke

arm C. door cene Ichroef, even als de fchroef G. vastge-

maakt is.

Wanneer de beide beweeglijke armen in derzclvcr op-

fperringspiintcn door de punt des cijüncters van eiken knop,
welke in het gat der as ingaat, vastgemaakt zijn, vat men
den knop met den duim en wijsvinger en trekt hem naar

zig toe, om de beweeglijke armen te Tarnen te Taan en on-

der den vasten arm terug te brengen
,

gelijk de eerfte figuur

aantoont. Den knop op deze wijze terugtrekkende, gaat de
punt van don e/jlinder uit het gat, waarin hij door de veder

vast gehouden Vvérd, en alsdan kan men ook aanfionds den
ring naar willekeur draaijen , om den eenen beweeglijken

arm ouder den vasten te Icgjen , en op deze wijze kan
men de beide beweeglijke armen onderden vasten brengen.

De hoek of as
,
welke van het eenc einde tot het ande-

re door de greep doorgaat en de rol , aan welke dc beide

beweeglijke armen draaijen, vormt, is agter door de /.chroef

H. en voor door de fchroef 1. in bet hegt vast. De loeide

beweeglijke ringen, welken zig aan de as bevinden, waar-
op zij zig naar willekeur laaren draaijen, worden door het

ftuk L. ,
dat met de fchroef 1. de as van het infirument be-

grenst, nauwkeurig aan elkander gelvopden en va'stgemaakt.

Deze Ichroef gaar gehefel vrij in een ‘gat, fietwelk^in het

midden van het Tuk L. gemaakt is, om zig in eene fchroef-

moor, welke in het middenpunt van den uitgang der as ge-

draaid is, te draaijen en vast re maaken. De fchroef H. is

op dezelfde wijze jn cene fchroefmocr, weike zig aan het

agtereinde van den hoek, die door dc greep doorgaat, be-

vind, vastgemaakt.
|

j

De greep is van ebbenhout en zo gewerkt, dat men zc te

deeg kan vasthouden Dc andere Tukken zijn van gepolijst

Taal. De arnicn zijn dun, zeer buigzaam cn in het geheel
niet gehard; men kan den driehoek, walken z'j na de los-

Biaaking vormen, zonder veel moeite, enkel met de handen
naar willekeur vergrooten cn verkleinen. Dienvolgens is

cen Tecntrekkcr, als figuur i en 2
,
genoegzaam, om cenen

grooten en middenmaatigen Teen uitcehaalen, daordien men
zijne armen behoorlijk en naar maatc va» den ointrck des

Teens kan opfperren.

Derde Jjfbeelding,

Ecne tang, welker armen, even als dc kromme vroed-

meesters tang van den hi-cr Li.vkkt, van eikaiiuer geno-
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ï <en en weer famengefchroefd kunnen worden. Met deze
tang heb ik door het hooge gereedfchap eenen Heen , die

meer dan elf oneen woeg, zo als die tusfehen de lepels der

tang afgcbeeld is, uitgehaald.

A. De as met eenen fchroefgang; B. de fchroefmoer,

welk® met den} fchroefgang op de as gefchroefd wordt.

, \

Vierde Afbeelding.

Deze figuur verbeeld het mes met de bolle fnede tot los-

maaking der leden
;

[tot de doorfnijding, bij de afzetting

van grootc ledematen, gebruiklijk,] het is nauwkeurig naar

deszelfs grootte en ‘ evenredigheden geteekend,

A. De' kling of de lemmer.

B. De zilveren ring.

C. De greep van ebbenhout.

De ftecl der kling is niet in de greep vast geklonken , maar

is vierkant en vult de greep volkomen, en wordt daarenbo-

ven door den knop p., welke tevens de plaats van cenc

fchreefmoer békleed en op den fchroefgang, waarin de ftecl

uitgaat, gefchroefd wordt , vastgemaakt. Men kan de kling

met eene kleipe tang aan en affchroeven en de Operateur

kan naar willekeur eene grooter of kleiner kling in de plaats

krengen.
'

' IV. P‘ L A A T.
^

.

I. 2. 3. 4. 5. 6 en 7. Afbeeldingen.
ï

Deze figuuren verbeelden het nieuwe infirument van do«
heer Levret, om de afbindisgen in diepe plaatzen, als

in de raoederfchede enz. te brengen.

1
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