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PLACENTA 8RAEVIA 

H. HUIZcNGA 



PLACENTA PRAEVIA 



STELLINGEN. 

I. 

Aan de keizersnede behoort bij de behandeling van de placenta 
praevia een zeer belangrijke plaats te worden ingeruimd. 

II. 

Bij de behandeling van de placenta praevia kan de methode van 
WILLETT, in daartoe geschikte gevallen, goede diensten bewijzen. 

III. 

Het toedienen van Ermetrine vóór de geboorte van de placenta 
is in het algemeen gevaarlijk. 

IV. 

Operatieve behandeling van de retroflexia uteri is slechts zelden 
geïndiceerd. 

v. 

De sympathische innervatie moet van geen rechtstreeksche be
teekenis worden geacht voor het tot stand komen van de contracties 
der dwarsgestreepte spieren. 

VI. 

De aflevering van sulfanylamide-praeparaten behoort uitsluitend 
op medisch voorschrift te geschieden. 

VII. 

Dat de dermatitis herpetiformis Duhring door een invisibel virus 
wordt veroorzaakt, is twijfelachtig. 

VIII. 

De lengte van de pasgeborene is voor de beoordeeling van de vol
dragenheid het belangrijkste gegeven. 

H 



IX. 

Het histologische beeld van de encephalitis postvaccinalis is niet 
zóó karakteristiek, dat men uitsluitend hierop de diagnose kan 
bevestigen of verwerpen. 

X. 

Histologisch onderzoek van iedere mammatumor is beslist nood
zakelijk. 

XI. 

Thrombose van de sinus longitudinalis superior behoeft, althans 
bij kinderen, niet persé den dood tengevolge te hebben. 

XII. 

Verhooging van de druk in de retina-vaten is een vroegsymptoom 
van de zwangerschapstoxicosen. 
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HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

De bloedingen in de laatste maanden van de zwangerschap en ge
durende de baring zijn verschijnselen, die de verloskundigen steeds 
voor groote moeilijkheden hebben geplaatst ten aanzien van hunne 
behandeling. 

De belangrijkste oorzaak van deze bloedingen, namelijk de insertie 
van de placenta in het onderste uteru�segment, is eerst in 1685 door 
den Franschen obstetricus PAUL PORTAL herkend en beschreven. Dat 
wil niet zeggen, dat men vóór dien tijd het ziektebeeld niet kende, want 
ook in vroegere werken vindt men beschrijvingen van de op het 
ostium liggende placenta. Vóór het verschijnen van PORTALS werk 
was men echter van meening, dat de placenta altijd in de fundus 
uteri was geïnsereerd en men verklaarde de ligging op het ostium 
door aan te nemen, dat de placenta vroegtijdig was losgeraakt en 
daarna naar beneden was gezakt. Deze verklaring, door een mecha
nisme aan te nemen, dat men tegenwoordig kent als de prolapsus 
placentae, die een enkele keer voorkomt bij solutio placentae totalis, 
of ook wel eens bij de placenta praevia centralis, is mogelijk afkom
stig van AMBROISE PARÉ. Door JACQUES GUILLEMEAU, den leerling 
van PARÉ, wordt deze opvatting beschreven en hij wijdt zelfs een 
geheel hoofdstuk van zijn boek aan de behandeling van de voor
liggende placenta. Bij verschillende schrijvers vindt men deze opvatting 
terug, b.v. bij den beroemden FRANÇOIS MAURICEAU, die als oorzaken 
van het loslaten van de placer:ita uitwendig trauma, omstrengeling, 
een zeer korte navelstreng noemt. Ook zijn tijdgenoot PHILIPPE 
PEU, verder PLEVIER, VIARDEL, GUILLAUME MAUQUEST DE LA MOTTE 
stonden op hetzelfde standpunt 

In Nederland was HENDRIK VAN DEVENTER een overtuigd aanhan
ger van de leer van P ARÉ, die hij in zijn in 1701-1724 verschenen 
boek "Manuale Operatiën", verdedigde tegen de aanvallen, die ver
schillende verloskundigen er tegen richtten. Hij baseerde zijn ver-
Hl 
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weer op het feit, dat zijn tegenstanders, naar zijn meening, onvol
doende aandacht schonken aan de door hem beschreven abnormale 
liggingen van de baarmoeder en hij schrijft hierover het volgende : 

"Dat de Na-geboorte met haar Koek altoos in den bodem van de 
,,Lyf-moeder vast sit, denk ik niet dat my iemant ligt zal ontkennen, 
"ten ware dat iemant daar omtrent mogte vragen, waar door ik zoude 
"konne wederlegge de experience van zommige Vroedmeesters ofte 
"Vroedvrouwen, die getuigen, dat ze de Nageboorte somtyds in de zyde 
"en zelfs niet wyt van de1;1 ingang van de Lyf-moeder hebben gevonden 
,,en gehaalt; daar op antwoorde ik, dat het getuigenisse van die Vroed
"meesters ofte Vroedvrouwen by my niet gangbaar ofte aanneemelyk 
"is, omdat die Luiden nooit hebbe geweten nog opgemerkt, dat de 
,,Lyf-moeders scheef in de Lighamen konden leggen, ook niet opge
"merkt hebben, of de bodem van de Lyf-moeders voor, of agter, ofte 
,,aan de een, ofte aan de andre zyde van het Lighaam was geleegen, 
,,en daarom niet te regt hebben konnen oordeelen, hoe of waar de Na
,,geboorte vast was. 

"Ik zal er nog byvoegen dat het my niet vreemd is de Nageboorte 
"te vinden, dan eens tegen de lendenen van de Vrouw digt aan het 
"middenrift, dan eens voor in 't hangen van den buik, dan eens diep 
,,in de regter zyde, en dan ook wel eens ter contrarie in de linker; 
"maar zoude ik daar uit, gelijk anderen, besluiten, dat de Nageboorte 
,,vast was in de zyde of by de mont van de Lyf-moeder? gantsch niet; 
"zoo doen de Luiden die haar handwerk doen, gelyk als de Paarden die 
"blindelings in de Ros-meulens gaan, en niet vooruitsiende altoos 
,,op haar voorige plaatse ront draayen, zonder te weten waar zy zyn." 

Op deze beweringen van VAN DEVENTER is een kritiek geleverd door 
LEVRET, niet alleen gericht tegen de inhoud, maar ook tegen de vorm, 
in 't bijzonder tegen de vergelijking met de molenpaarden, die hij 
,, une comparaison aussi ignoble que mal appliquée" noemt. 

Aangaande de feiten merkt LEVRET zeer terecht op, wijzende op de 
woorden "niet wyt van den ingang,": 

,,Il est étonnant que les yeux de ce Praticien ne se soient pas des
"sillés sur ces derniers mots, ,,près de l'orifice". Car il est impossible 
"que tout et en un même-tems le Placenta d'un Enfant se trouve 
"attaché dans le fond de l'uterus et près de son orifice, quelque degré 
"d' obliquité que puisse acquérir la matrice pendant tous les tems de la 
,,grossesse ;" etc. 

Het was VAN DEVENTER zeer goed bekend, dat men bij bloedingen 
tijdens de ontsluitings periode herhaaldelijk een voorliggende placenta 
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aantreft. Voor de verklaring hiervan staat hij op het standpunt vanP ARÉ: 
,,Gelyk nu een al te sterk Vlies het Kindt in de geboorte kan ver

"hinderen, of het zelve in den doortogt te rug houden, alzoo kan het de 
"Na-geboorte ofte Moeder koek ook doen, dewelke van de Lyf-moeder 
"los zynde, en met zyn zwaarste deel na beneden zakkende, zig als 
,,dan ligtelyk in de geboorte zet, en belet het Kindt om door te ko-
,,men, .... " 

Ten aanzien van de mogelijkheid van een dergelijke verplaatsing 
van de placenta moeten we opmerken, dat de schrijver meende, dat 
het ei "buiten de Moeder-koek nergens aan de Lyf-moeder vast ver
eenigt, maar overal los en vry is." 

Bij VAN DEVENTER vindt men het eerst de term "Praevia placenta" 
in dit verband, een naam dus, die later gegeven werd aan het ziekte
beeld, waarvan hij het bestaan ontkende! 

Het is opmerkelijk te lezen, dat VAN DEVENTER zelfs had waarge
nomen, dat de verwijdering van de voorliggende placenta niet steeds 
zoo gemakkelijk ging als men bij een losliggende nageboorte wel mocht 
verwachten. De verklaring van dit tegenstrijdige verschijnsel kost hem 
blijkbaar geen moeite. Hij zegt namelijk, dat de placenta "zomtydts 
door het geronne bloed zoo vast aan des Lyf-moeders hals, of mont, kan 
aankleven, dat men zoude geloven, dat ze daar mede verenigt was; en 
in zulken geval moet (men) dezelve met de vingeren los maken, be
ginnende altoos aan die zyde, daar zy minst aangekleeft is, en dat op 
dezelve wyze, als wy zullen leren, wanneer wy zullen aanwyzen, 
hoedanig men alle Na-geboortens afhalen kan." 

Men verbaast er zich over, dat het mogelijk is, dat VAN DEVENTER, 
ondanks bovengenoemde waarnemingen, zoo halsstarrig vasthoudt 
aan PARÉ's verklaring van het ontstaan van de voorliggende placenta. 

Ook bij REINIER DE GRAAF leest men, dat de placenta op verschil
lende plaatsen in de baarmoeder geïnsereerd kan zijn, maar niet, dat 
zij op het ostium kan zijn ingeplant. 

PAUL PORTAL, die vele jaren verbonden was aan het Hötel-Dieu 
te Parijs en daar in 1703 is gestorven, gaf in 1685 een w�rk uit, ge
titeld : ,,La pratique des accouchemens, sou tenue d'un grand nombre 
d' observations." 

Hij is de eerste geweest, die gebroken heeft met de oude opvatting en 
hij leerde, dat de placenta in het onderste uterussegment kan zijn 
geïnsereerd, op grond van klinische waarnemingen, die in 1709 door 
SCHACHER door pathologisch-anatomische bevindingen werden beves
tigd. 
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Aanvankelijk schijnt PoRTALs meerring weinig de aandacht te heb
ben getrokken, maar langzamerhand vond zij toch weerklank, b.v. 
bij PETIT, GuYOT, BRUNET, LEVRET. Deze laatste zegt dan ook : 

,, .... car je pose pour un principe certain qu'il n'y a pas un seul point 
"de l'intérieur de la Matrice ou le Placenta ne puisse prendre 

. ,, racme. 
LEVRET maakte ook onderscheid tusschen placenta praevia en an

dere bloedingveroorzakende afwijkingen. Hij vermeldde verschillende 
diagnostische kenmerken van de placenta praevia. Zoo vindt men vol
gens zijn mededeelingen in de vagina meerdere stolsels, die gedeelte
lijk adhaerent zijn aan een vleeschachtige tumor in het ostium. Wan
neer men deze stolsels van de tumoroppervlakte losmaakt, neemt de 
bloeding toe. De tumor zelf, de placenta, voelt aan als "la tête d'un 
petit choufleur". Men moet, zoo zegt hij verder, geweld gebruiken om 
met de toucheerende vinger tusschen ontsluitingsrand en placenta 
in te kunnen dringen. Aangaande de differentiaal-diagnostiek wijst hij 
er op, dat, indien de patiente in partu is, bij de placenta praevia de 
bloeding gedurende een wee toeneemt, om in de weeënpauze te ver
minderen, terwijl men bij bloedingen door andere oorzaken juist vindt, 
dat de bloeding in de weeënpauze optreedt en gedurende de wee ver
mindert of zelfs geheel ophoudt. 

Ook buiten Frankrijk vond de nieuwe opvatting gehoor. In Zweden 
stond JOHAN v AN HOORN, die de leerstellingen van v AN DEVENTER 
en PORTAL in zijn vaderland verbreidde, betreffende de placenta prae
via op het standpunt van de laatste. 

In Engeland spreekt SMELLIE zich duidelijk uit voor de opvatting, 
dat de placenta op het ostium geïnsereerd kan zijn en hij vermeldt ver
scheidene eigen waarnemingen. 

In Duitschland is de wetenschappelijke beoefening van de obstetrie 
eerst veel later begonnen dan in Frankrijk, Engeland of Nederland. 
In de tijden, dat in Parijs b.v. mannen als MAURICEAU werkten, be
rustte de verloskunde in Duitschland nog geheel in de handen van 
de vroedvrouwen en eerst later namen de geneesheeren en heelmees
ters dit gebied van de geneeskunde in bezit. De eerste Duitsche ver
loskundigen van eenige beteekenis waren leerlingen van de beide 
GRÉGOIRE's, van LEVRET, van SMELLIE. Hun inzichten sloten zich 
aan bij die van hun leermeesters en zij namen betreffende de placenta 
praevia het moderne standpunt in. Zoo vindt men bij RoEDERER een 
beschrijving van de diagnostische kenmerken van de placenta praevia. 
Hij wees er tevens op, dat de dood van het kind niet het gevolg is van 
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verbloeding, zooals men algemeen geloofde, maar door asphyxie wordt 
veroorzaakt. 

Als oorzaken van de placenta praevia golden tot in de 19e eeuw nog 
voornamelijk abnormale wijdte van de uterus, bijzonder groot gewicht 
van het ei. 

Zoo vindt men bij STEIN vermeld, dat het ei, in de baarmoederholte 
gekomen, door zijn eigen zwaarte op het ostium valt. ÜSIANDER ge
looft dit ook, maar voegt hieraan toe, dat de vorm van het cavum uteri 
door het binnenkomen van het ei in dien zin verandert, dat het fun
dusgedeelte zich uitzet, terwijl het onderste deel zich samentrekt. Door 
verschillende oorzaken, zooals multipariteit, abortus, sterke bloedin
gen, fluor albus, kan het onderste gedeelte van de uterus dit contractie
vermogen verliezen, waardoor het ei de gelegenheid krijgt tot onder 
in de uterus te vallen, waar het zich innestelt. Zoodoende kan dus 
ook het feit verklaard worden, dat de placenta praevia veel vaker op
treedt bij de multigravida dan bij de primigravida. 

VELPEAU is het hiermede niet eens. Hij meent, dat het ei, dat uit de 
tuba in de uterus wil dringen, de decidua ontmoet, die een verder 
voortgaan belet. Daarom ontwikkelt zich het ei in een tubahoek. In
dien echter de decidua in de richting naar de cervix minder vast zit, 
dan heeft het ei de gelegenheid om in die richting, dus naar het ostium, 
door te dringen. MoREAU voegt hier aan toe, dat de verbinding der 
decidua door tubacontracties opgeheven kan worden en dat deze dus 
de oorzaak zijn, dat het ei gelegenheid heeft, tusschen decidua en 
spierwand in, naar het ostium af te dalen. 

Zeer eenvoudig is de opvatting van STARK : Aangezien de meeste 
kinderen worden verwekt in liggende houding der vrouw, valt het ei 
door zijn gewicht in de fundus uteri. Bij een anteversio uteri komt het 
ei echter in dit geval terecht in het cervix-gedeelte. 

HEGAR schrijft de lage insertie toe aan een abnormale grootte van de 
placenta. 

Volgens DuNAL hangt de insertie van het ei af van het tijdstip der 
bevruchting. Geschiedt deze namelijk op het oogenblik, dat het ei 
reeds in het onderste gedeelte van de uterus is aangekomen, dan ont
staat een lage inplanting. 

Van HOFMEIER en KALTENBACH is de verklaring afkomstig, dat de 
ontwikkeling van het chorion frondosum in de decidua capsularis 
plaats vindt. 

De therapie van de placenta praevia heeft in de loop der tijden zeer 
verschillende aspecten vertoond. 
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Aanvankelijk zal men zich welhaast steeds hebben bepaald tot een 
conservatieve behandeling, waarbij men de bloedingen zooveel moge
lijk trachtte tegen te gaan. Men schreef volstrekte rust voor. Voorzich
tige toediening van koude spijzen en dranken was van belang. Verder 
werden koude overgietingen aanbevolen en koude compressen. Ook 
wrijven van de extremiteiten, warme handbaden en handbaden met 
potasch of mosterd waren gebruikelijk. Men wendde vesicantia aan op 
verschillende deelen van het lichaam, koppen werden op de borsten 
gezet, aderlatingen toegepast. 

Onder de geneesmiddelen nam opium een zeer voorname plaats in. 
Het deed de contracties van de baarmoeder afnemen, waardoor de 
bloeding verminderde. 

SMELLIE vermeldt herhaaldelijk in zijn werken, dat hij opium met 
succes toepast. Ook adstringentia werden veelvuldig gebruikt. LA
MOTTE beveelt het gebruik van "alumen" sterk aan. Verschillende Engel
sche verloskundigen meenden van digitalis goede resultaten te hebben 
gezien. Nog vele andere middelen werden met meer of minder succes 
gepropageerd. 

Dat de slechte resultaten, die echter met deze medicamenteuze 
therapie werden verkregen, naar een betere behandeling deden omzien, 
ligt voor de hand. De ervaring had geleerd, dat de bloeding meestal 
ophield, zoodra kind en placenta geboren waren. Daar nu PARÉ en 
GUILLEMEAU de oude, bijna overal in vergetelheid geraakte methode 
der keering op de voet opnieuw invoerden en haar door hunne geschriften 
bekendheid gaven, is het niet te verwonderen, dat men deze methode 
onmiddellijk gebruikte bij de behandeling van bloedingen gedurende de 
partus. Reeds P ARÉ zelf paste de versie bij deze gevallen toe, terwijl 
GUILLEMEAU zelfs bij voorkeur de keering gebruikte bij de behandeling 
van bloedingen, o.a. in 1599 bij de dochter van zijn leermeester PARÉ. 

MAURICEAU en ook DE LA MOTTE in navolging van hem, gaven 
de raad om zoo mogelijk af te wachten, maar indien de vliezen nog 
stonden, moest men deze, als er ontsluiting was, breken en als 
de bloeding sterker werd, diende men versie en extractie toe · te 
passen. Een onvoldoende ontsloten ostium moest men dan zoover 
oprekken, dat men met de hand in de uterus kon binnendringen. 
DE LA MOTTE leerde, dat men daarbij zoo noodig de placenta moest 
perforeeren. Deze methode van placenta praevia-behandeling, die 
men in navolging van LEVRET en Puzos "l'accouchement forcé" 
noemt, werd door de laatste van deze beiden verworpen. Hij raadt 
aan de vliezen te breken en de cervix te dilateeren, door welke laatste 
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maatregel de weeënwerkdadigheid zou worden versterkt en de par
tus bespoedigd. 

LEVRET is een overtuigd voorstander van "l'accouchement forcé", 
waarbij hij er de voorkeur aan geeft, om niet de placenta te per
foreeren, maar de rand ervan op te zoeken en daar de vliezen te bre
ken, omdat men op deze wijze zoo weinig mogelijk placentaweefsel 
beschadigt en van de uteruswand losmaakt. Hierdoor blijft de bloe
ding zoo klein mogelijk, terwijl men kans heeft, dat het nog vast
zittende gedeelte van de nageboorte voldoende groot zal zijn, om het 
kind in leven te kunnen houden, zoodat de extractie van de vrucht, 
die wel onmiddellijk dient te volgen, wat minder haastig kan ge
schieden. 

JUSTINE SIEGEMUNDIN daarentegen, die de keering toch zeer goed 
kende, paste deze bij bloedingen niet toe, vermeldt haar althans 
niet, als zij het over de voorliggende nageboorte heeft, maar bepaalt 
zich tot het perforeeren van de placenta, zoodat het vruchtwater 
afloopt en zegt zij : ,,darauf ist eine glückliche Geburt von Mutter 
und Kind erfolgtet". 

SIEGEMUNDIN is eigenlijk de eerste geweest, die het nut van het 
breken der vliezen erkende. Aan Puzos komt de eer toe de perfo
ratie van de vliezen als methode te hebben aangeraden. Aan de om
standigheid, dat deze behandelingswijze aanvankelijk ook werd ge
bruikt bij gevallen van placenta praevia, die een ingrijpender therapie 
vereischten en waarbij dus het effect onvoldoende was, moet het 
worden toegeschreven, dat de eenvoudige methode nog vrij veel 
tegenstand ontmoette. Toen de inzichten in het wezen van de pla
centa praevia beter werden, vond echter deze behandelingsmethode 
in daarvoor geschikte gevallen algemeene waardeering. 

Dat het breken van de vliezen zelf in een aantal gevallen de bloe
ding doet ophouden, schijnt aan de aandacht van LEVRET te zijn 
ontsnapt. Die waarneming had VAN DEVENTER wèl gedaan en zijn 
voorschriften wijken dan ook van die van LEVRET af. Na te hebben 
gezegd, dat men de placenta opzij moet schuiven en dan de vliezen 
breken, of, indien dit opzij schuiven niet mogelijk blijkt, men de 
nageboorte zelve moet perforeeren, wijst hij er nadrukkelijk op, 
dat na het afloopen van het vruchtwater de bloeding zal verminde
ren of zelfs geheel zal ophouden. Indien er een schedelligging bestaat, 
zal men trachten de placenta zooveel mogelijk van het ostium weg 
te drukken, of het gat zoo groot mogelijk te maken, zoodat het hoofd 
kan indalen en de baring door "het dringen van de weën" beëin�gd 
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kan worden. Is de ligging abnormaal, dan dient men aanstonds 
versie en extractie te doen. De raad, die door sommigen wordt gegeven 
om de placenta met een "priem ofte hair naalde" door te steken, 
keurt VAN DEVENTER af, wegens het daaraan verbonden gevaar 
het kind te verwonden. Deze handelwijze werd daarna nog weer 
aanbevolen door den Franschen obstetricus FRANÇOIS A. DELEURYE, 
die nog vóór het begin van de baring de placenta met een troicart 
wil perforeeren, om het vruchtwater te laten afloopen, evenals later 
nog de Engelschman RAMSBOTHAM. 

Madame LACHAPELLE raadt ook aan na de versie rustig af te wach
ten en niet te extraheeren, daar de bloeding gewoonlijk staat, wan
neer de stuit in de ontsluitingsopening is gekomen. 

SMELLIE adviseert eenzelfde handelwijze. Hij zegt, dat, indien een 
vrouw in· de laatste vier maanden van de zwangerschap profuse, 
niet te stelpen bloedingen heeft, zonder dat er weeën zijn, men moet 
trachten de verlossing te bewerkstelligen. In een dergelijk geval 
moet men dus na dilatatie van het ostium de uterus ontledigen. 
Indien de vrouw echter in partu is, kan men dikwijls volstaan met 
de vliezen te breken, waardoor de bloeding vermindert en de uit
drijving aan de natuur kan worden overgelaten. Hij vermeldt ook 
eenige gevallen, waarbij na de partus zeer heftige bloedingen zijn 
opgetreden, die afkomstig waren uit cervixscheuren, bij de dilatatie 
ontstaan. 

SMELLIE en ook anderen achtten het raadzaam om met de hand 
tusschen vliezen en uteruswand omhoog te dringen tot de plaats, 
waar zich de voeten van de vrucht bevinden en eerst daar de vlie
zen te breken. 

In plaats van manueele dilatatie van het ostium raadde KILIAN 
aan, om zijdelingsche insnijdingen in de cervix te �aken. 

Vermelding verdient verder nog het voorschrift van SIMPSON, om, 
wanneer het ostium zoo rigide is, dat dilatatie niet gelukt, eerst de 
placenta geheel van de uteruswand los te maken en naar buiten te 
halen, waardoor de bloeding gestelpt zou worden. De vrucht gaat 
hierbij weliswaar vrijwel zeker verloren, tenzij een onmiddellijke ex
tractie kan worden aangesloten, maar tamponnade kan achter
wege blijven, waardoor de kans op infectie veel kleiner is. Geheel 
nieuw was deze behandelingswijze niet, maar door SIMPSON werd zij 
voor 't eerst ernstig aangeraden. De gunstige resultaten, die hij 
ermede verkreeg, werden door de meeste andere verloskundigen echter 
niet bevestigd. 
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Meer waardeering hadden de pogingen, om door een gedeeltelijk 
losmaken van de placenta de bloeding te doen ophouden, die theore
tisch ook beter gefundeerd waren. Op grond van de overweging, 
dat de bloeding slechts zou duren tot er volkomen ontsluiting was, 
adviseerde CREDÉ om het ostium manueel te dilateeren en het gedeelte 
van de placenta, dat bij een spontaan verloop van de baring zou worden 
afgescheurd, van de uteruswand los te maken. Het indalende voorlig
gende kindsdeel zou dan tamponneerend werken. 

CoHEN probeerde door losmaken van de kleinere lap de placenta 
praevia centralis in een lateralis te veranderen. 

PFEIFFER adviseerde om de voorliggende placentalap met de vingers 
kapot te drukken en bij stukjes en beetjes weg te plukken. Ook moest 
de uteruswand digitaal gecomprimeerd worden. 

SEYFFERT raadde aan om het voorliggende gedeelte van de placenta 
los te maken en daarna koude vaginale irrigaties toe te passen ter 
bloedstelping. 

SCHREIER e.a. wenden douches met Liq. ferri sesquichlorati aan. 
COHNSTEIN meende de bloeding te kunnen beheerschen door het 

losgelaten gedeelte van de nageboorte met collodium te bedekken. 
Ook de aortacompressie, tegenwoordig bij de behandeling der 

nabloeding in gebruik, is tegen de placenta praevia bloeding toegepast. 
N IJH0FF gaf op grond van een gunstige ervaring in overweging 

alleen het chorion te perforeeren en het amnion van de placenta
oppervlakte los te maken. Het rekbare amnion zou dan door de 
gemaakte opening prolabeeren en deze vochtblaas zou tamponneerend 
werken. 

Deze methoden hebben alle slechts een historische beteekenis 
en vonden geen navolging. 

Naast het breken van de vliezen en het "accouchement forcé" kwam 
nog een andere methode in gebruik, n.l. de tamponnade. Dit middel, 
dat reeds aan HIPPOCRATES, PAULUS VAN AEGINA en anderen bekend 
schijnt te zijn geweest en ten tijde van DE LA MOTTE zeker al gebruikt 
werd, is door LEROUX voor het eerst doelbewust bij de bloeding 
toegepast, terwijl ook SMELLIE het nut ervan heeft leeren kennen door 
eigen ervaring. LEROUX was ook de eerste, die in de tamponnade 
behalve een methode tot bloedstelping tevens een middel zag om de 
weeën te versterken. Hij vermeldt ook gevallen, waarbij hij waar
nam, dat na de keering en het in de bekkeningang trekken van de 
stuit, de bloeding tot staan kwam en de beëindiging van· de baring 
verder aan de weeën kon worden overgelaten, een feit, waarop ook 
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door DENMAN de aandacht werd gevestigd, echter zonder succes. 
BAUDELOCQUE gaf de raad de cervix mede te tamponneeren. 
Al zijn er ook vele aanhangers der methode, het getal der tegen

standers is niet gering. Als bezwaar gold o.a. de overweging, dat zich 
boven de tampon veel bloed zou kunnen ophoopen, zonder dat men 
dit bemerkte en dat de vrouw derhalv� kon verbloeden. Op grond 
hiervan werd de tamponnade door den beroemden Weenschen obste
tricus BoËR veroordeeld. Voorstanders waren o.a. RITGEN, BuscH, 
KILIAN, NÄGELE, BURNS, BRAUN. 

In Duitschland heeft vooral WIGAND zeer geijverd voor de toepas
sing van de tamponnade, evenals later in Frankrijk TARNIER. 

Tot in de tegenwoordige tijd duurt de strijd over de toepassing 
van de tampon voort. Nu is het ook de vraag, of de tampon de infectie
kansen al of niet vergroot, die de gemoederen bezig houdt. In verband 
met de stijgende toepassing van de keizersnede is deze kwestie natuur
lijk van groot belang. 

De tamponneerende werking van de stuit na de keering, waar
op LER0UX en DENMAN tevergeefs hadden gewezen, werd eerst 
door de publicatie's van J. BRAXTON HICKS in 1864, zij het ook lang
zaam, een algemeen erkend feit. BRAXTON HICKS beschreef nauwkeu
rig de techniek van de naar hem genoemde inwendige keering bij 
geringe ontsluiting. Dat men na volbrachte keering de extractie 
niet behoefde aan te sluiten, dat men deze integendeel beter achter
wege kon laten, is door BRAXT0N HICKS reeds vastgesteld. HOFMEIER 
en BEHM wezen nadrukkelijk op de overbodigheid en het gevaar 
van de extractie bij onvolkomen ontsluiting. 

Hiermede was dus voorloopig een eind gekomen aan "l' accouche
ment forcé", dat van de 16e eeuw af de therapie van de placenta 
praevia had beheerscht. In de laatste tijd is de methode echter van 
verschillende zijden opnieuw gepropageerd en wel het eerst door 
BoNNAIRE en door Boss1, die resp. manueel en met behulp van een 
daartoe geconstrueerde dilatator de snelle ontsluiting van het ostium 
probeerden te bewerkstelligen. Vooral N ederlandsche verloskundigen, 
onder aanvoering van TREUB, hebben de methode BoNNAIRE, gemo
dificeerd door VAN ÜORDT, eenige tijd aangeraden. In 1908 echter 
heeft TREUB zijn vroegere aanbeveling op grond van slechte ervaring 
herroepen. 

In de laatste paar jaren heeft DELMAS de methode nieuw leven 
trachten in te blazen. Zijn "évidement extemporané de l'utérus" 
bestaat in een snelle dilatatie van het ostium onder lumbale anaesthe-
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sie, waarbij verscheuringen van de cervix zouden kunnen worden 
voorkomen. Ook voor de behandeling van de placenta praevia wordt 
de methode aanbevolen. Het is niet aan te nemen, dat deze behan
delingswijze, die hoogstens door zeer ervaren obstetrici in de kliniek 
zou mogen worden toegepast, en waaraan, vooral bij de placenta 
praevia, groote gevaren zijn verbonden, . ooit weer haar vroegere 
belangrijkheid zal terugkrijgen, nu wij over zooveel minder gevaar
lijke middelen beschikken. 

Het nadeel, dat verbonden is aan de behandeling van de placenta 
praevia volgens BRAXTON HICKS, is ongetwijfeld gelegen in het feit, 
dat de kinderlijke mortaliteit zoo buitengewoon groot is. Deze groote 
kindersterfte moet gedeeltelijk hieraan worden toegeschreven, dat 
het kind zijn eigen placenta over een zóó groot gedeelte van de opper
vlakte dicht drukt, dat de zuurstoftoevoer onvoldoende wordt. Voor 
een ander deel van de gevallen is de dood van het kind het gevolg van 
het door HOFMEIER en BERM gegeven voorschrift, dat later ScHRÖDER 
nog weer nauwkeurig preciseerde, om elke poging tot extractie ach
terwege te laten, wegens het gevaar van het ontstaan van een cer
vixscheur. De stuit kan door een ontsluitingsopening worden uitge
dreven, die nog te klein is om het hoofd te laten passeeren. Bij 
de placenta praevia dient elke poging, om het hoofd door de te 
kleine ontsluitingsopening heen te trekken, volstrekt achterwege te 
blijven. 

Zeer krasse termen gebruikt in dit verband STOECKEL, die schrijft, 
dat het gevaar voor het optreden van een cervixscheur door iedere 
bespoediging van de uitdrijving zoo wordt vergroot, dat elke poging 
tot redding van het kind door een vaginale verloskundige operatie 
beschouwd mag worden als "ein Attentat auf die Mutter" ! 

Dat bij een patiente met placenta praevia de kans op verscheuring 
van de cervix veel grooter is dan wanneer de placenta normaal is 
geïnsereerd, mag algemeen bekend worden geacht. De sterke hyper
aemie en rijkdom aan groote vaten, die de insertieplaats van de 
placenta kenmerken, zijn hier in het cervixgedeelte aanwezig. Het 
weefsel is succulent en scheurt gemakkelijk. Er is weinig fantasie 
voor noodig om zich te kunnen voorstellen, tot welk een catastrophe 
een verscheuring in een zoo vaatrijk gebied kan voeren bij patienten, 
die in verreweg de meeste gevallen reeds een meer of minder aan
zienlijk bloedverlies hebben geleden. Zelfs kleine rupturen bloeden 
dikwijls al abnormaal sterk. 

De hierboven genoemde bezwaren, aan de methode van BRAXT0N 
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HICKS verbonden, leidden er toe, dat men er meer en meer toe over
ging om de methode der metreuryse toe te passen. 

Het gebruik van gummiballons bij de placenta praevia behande
ling is ook al vrij oud. E. STEIN adviseerde in 1 849 om de tamponnade 
der vagina, door WrGAND aangeraden, uit te voeren door het inbren
gen van de "tampon vessie" van WELLENBERGH. Om de baring aan 
de gang te brengen werd door HuETER (niet in het bijzonder bij de 
placenta praevia) een met water gevulde kalverblaas in de vagina 
gebracht. C. BRAUN verving deze dierlijke blaas in 1 85 1  door een 
gummiballon, de colpeurynter. Deze colpeurynter werd door MA
DUR0WICZ in 1 861  (volgens mededeeling van zijn hoofdassistent), 
zonder dat dit de bedoeling was, eens in de uterus aangebracht. Door 
voorzichtige tractie werd de colpeurynter naar buiten getrokken, 
waardoor in betrekkelijk korte tijd verwijding van het ostium werd 
verkregen. Ondanks het goede resultaat kon MADUROWICZ, uit vrees 
van cervixscheuren te veroorzaken, niet besluiten de methode verder 
toe te passen. 

MÄURER kwam bij een geval van placenta praevia op de gedachte 
de gummiballon gedeeltelijk in de uterus te leggen, tusschen uterus
wand en de losliggende placentalap, om zoodoende de bloeding met 
meer kans op succes te kunnen bestrijden dan bij vaginale applicatie 
mogelijk leek. De ballon verdween echter (wat niet MÄURERs be
doeling was) in de uterus. Dat bracht hem op het idee om de ballon 
geheel te vullen en er een matige doch constante tractie aan uit te oe
fenen, met de bedoeling op deze wijze de colpeurynter als vochtblaas 
te laten werken, waardoor de weeën versterkt werden en de ontsluiting 
bevorderd. Het resultaat was zeer gelukkig en MÄURER meent, dat 
het middel aanbeveling verdient. 

W. GREDER vermeldt naar aanleiding van MÄURERS publicatie, dat 
hij reeds lange tijd een dergelijke methode voor verwijding van de cer
vix toepast en hij wijst er op, dat de methode niet origineel is, maar 
een modificatie van een door WAHLBAUM, ScHNAKENBERG, TARNIER 
en anderen gebruikte behandelingswijze. 

Reeds in 1 883 had FR. ScHAUTA de intra-uterine colpeuryse, in 
plaats van het gebruik van de blaas en als tampon aanbevolen, in het 
bijzonder bij vroegtijdig gebroken vliezen, wanneer, na een mislukte 
poging tot keering volgens BRAXTON HICKS, een verder afloopen van 
het vruchtwater in het belang van een later ingrijpen verhinderd moest 
worden. Hiervoor kwamen dan in aanmerking dwarsligging, uitgezakte 
navelstreng, placenta praevia partialis. Aan de intra-uterine colpeuryse 
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diende echter steeds een poging tot keering volgens BRAXTON HrcKs 
vooraf te gaan. 

In 1888 is een publicatie verschenen van CHAMPETIER DE RIBES 
over ,,l'accouchement provoqué", waarin hij een verbetering bekend 
maakt van de door TARNIER gebruikte methode tot dilatatie van de 
cervix. Hij raadt daarin aan het gebruik van een nieuwe, door hem be
dachte ballon, die vervaardigd is uit zijde, bedekt met een dun laagje 
caoutchouc. De vorm van deze ballon in gevulde toestand is onveran
delijk. Het apparaat is kegelvormig en heeft een bekkenkromming. De 
omtrek van de basis is ongeveer gelijk aan de circumferentia suboccipi
to-frontalis van het hoofd van een voldragen kind. 

CHAMPETIER DE RIBES had de ballon in achttien gevallen gebruikt, 
voornamelijk bij bekkenvernauwingen, voor het opwekken van een 
partus arte praematurus, waarvoor hij zijn methode ook in de eerste 
plaats had bedoeld. Andere indicaties achtte hij minder belangrijk. 
De ballon werd extra-ovulair ingebracht bij bekkenvernauwingen. Bij 
de placenta praevia gebruikte hij de methode niet. Echter vermeldt hij 
bij de bespreking van de indicaties voor het gebruik van zijn ballon het 
volgende : 

,,Enfin je serais très disposé dans un cas d'hémorragie grave par in
"sertion vicieuse du placenta, même avant tout début de travail, à 
"rompre les membranes là ou je pourrais les atteindre et à placer un 
"ballon dans la cavité de l'oeuf : je suis convaincti que Ie ballon fera un 
,,excellent tamponnement, tout en amenant un travail rapide, rem
"plissant toutes les conditions pour avoir dans ces cas graves Ie meilleur 
,,résultat possible en ce qui conceme l'enfant aussi bien que la mère." 

In 1894 publiceerde A. DüHRSSEN de resultaten van de intra-uterine 
colpeuryse bij een 6-tal gevallen van placenta praevia, die zeer gunstig 
waren : vijf kinderen werden levend geboren, de bloeding kwam in alle 
gevallen prompt tot stilstand. DüHRSSEN brengt de colpeurynter, na 
de vliezen te hebben gebroken, in de eiholte in, wat reeds mogelijk is, 
wanneer de cervix slechts voor één vinger toegankelijk is. Nadat de 
ballon gevuld is, wordt er een matige, permanente tractie aan uitge
oefend. De ballon drukt nu, op dezelfde wijze als het indalende voorlig
gende deel doet, van boven af de losgelaten placentalap tegen de bloe
dende plek van de uteruswand, waardoor een zeer effectieve bloedstel
ping kan worden verkregen. De uitdrijving van de colpeurynter kan 
verder aan de weeën worden overgelaten. Voor extractie is niet de 
minste reden; deze is zelfs gecontraïndiceerd. De lichte tractie dient 
uitsluitend om de ballon voortdurend tamponneerend te laten werken. 
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Nadat de colpeurynter geboren is, kan men óf de spontane geboorte 
van het kind afwachten, óf zonder veel bezwaren versie en extractie 
verrichten, naar gelang van omstandigheden. 

Deze eenvoudige en logische toepassing van de colpeurynter, nu 
beter metreurynter genoemd, die dus geheel geschiedt op de wijze zoo
als CHAMPETIER DE RIBES voorstelde, biedt ongetwijfeld voordeelen 
boven de keering volgens BRAXTON HICKS. 

In de eerste plaats is het inbrengen van de ballon technisch belang
rijk eenvoudiger dan de gecombineerde inwendige keering, die toch 
zonder eenige twijfel tot de moeilijkste handgrepen in de obstetrie be
hoort. De meeste medici zullen niet in de gelegenheid zijn geweest 
eenige ervaring in het toepassen van deze bewerking te verkrijgen. 

In de tweede plaats bereikt men met de metreurynter, dat de ont
sluiting volkomen wordt, wanneer men een voldoende groote maat 
kiest, zoodat de bezwaren van het nakomende hoofd veel minder 
groot zijn, dan bij de keering volgens BRAXTON HICKS. 

Bovendien loopt men bij het inbrengen van de metreurynter niet 
veel kans, dat men placentaweefsel losmaakt, wat bij de gecombineerde 
keering gemakkelijk zou kunnen gebeuren. 

Als nadeel van de ballons wordt genoemd, dat zij moeilijk te steri
liseeren zijn en dat zij een beperkte levensduur hebben. Het kan 
daarom voorkomen, dat de metreurynter de enkele keer, dat men er 
gebruik van wil maken, lek en dus onbruikbaar is. Dit is zonder twijfel 
een bezwaar, dat echter meer geldt voor de toepassing in de algemeene 
practijk dan in de kliniek. In de Groningsche kliniek worden de me
treurynters gesteriliseerd en bewaard in een oplossing van de volgende 
samenstelling : 

Superol 5.0 
Thymol 0. I SO 
Glycer. 
Aq. <lest. aa 500.0 

Na 24 uren in deze oplossing te hebben gelegen is de ballon steriel. 
De metreurynters worden geregeld gecontroleerd en zoo noodig door 
nieuwe vervangen, b.v. wanneer het gummi hard begint te worden. 
Op deze wijze wordt voorkomen, dat de ballon bij het gebruik lek zou 
blijken te zijn. 

De metreuryse geeft, zooals wij later nog zullen zien, voor de kin
deren een belangrijk kleinere mortaliteit dan de keering volgens BRAx
TON HICKS. 

Er zijn ook verloskundigen, die de metreurynter extra-ovulair in-
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brengen. KAUFFMANN en ZIMMERMANN bevelen deze methode aan. Zij 
brengen de ballon in tusschen de uteruswand en de vliezen. Bij het . 
vullen van de ballon worden dan de vliezen van de baarmoederwand 
losgemaakt en de voorliggende placentalap zal tusschen uteruswand 
en metreurynter worden gecomprimeerd. Bij de placenta praevia cen
tralis, waarbij het ostium geheel met placentaweefsel bedekt is en 
de vliezen niet te bereiken zijn, zou de voorliggende placenta tusschen 
ballon en vruchtzak worden dichtgedrukt, terwijl de ballon direct de 
oloeding uit de uteruswand zou tamponneeren. Naar onze meening is 
deze methode niet aan te bevelen. Men heeft groote kans, dat de zich 
ontplooiende ballon de onderste eipool met de placenta omhoog 
schuift, waardoor een steeds grooter gedeelte van de placenta van de 
uteruswand wordt losgetrokken en de bloeding steeds toeneemt, daar 
het allerminst zeker is, dat de druk van de ballon al het bloedende 
weefsel treft. Vooral op de grens van het losgelaten en het nog vast
zittende gedeelte van de placenta zal de ballon geen druk uitoefenen. 
De metreurynter verhindert het bloed om naar buiten te komen en 
men ziet dus geen uitwendig bloedverlies, maar de kans is groot, dat 
in de uterus de bloeding door gaat. Men heeft een toestand veroorzaakt, 
die met de solutio placentae te vergelijken is. Hierbij heeft men zoo nu 
en dan de gelegenheid, om zich ervan te overtuigen, dat de beteekenis 
van de intra-ovulaire druk voor de bloedstelping zeer belangrijk is, 
maar toch niet steeds afdoende. Bovendien is het bij de toepassing bij 
de placenta praevia lateralis lang niet zeker, dat het inbrengen op de 
manier, zooals de schrijvers dat bedoelen, altijd gelukt. 

Reeds in 1899 had W ARNER het voorstel om de Sectio Caesarea ook 
bij de behandeling van de placenta praevia toe te passen krachtig ge
steund. De eerste berichten over toepassing van de operatie komen uit 
Amerika, waar SLIGH en HARRIS omstreeks 1893 ieder een keizersnede 
bij placenta praevia verrichtten. Beide operaties hadden echter voor 
de moeder een ongunstig verloop, wat wel daaraan moet worden toege
schreven, dat men de operatie als laatste redmiddel toepaste, toen an
dere methodes bleken te falen. 

LoDEMANN verrichtte in 1893 de Sectio Caesarea bij een vrouw met 
een osteomalacie, wier bekken in zeer ernstige mate vernauwd was. 
De indicatie tot de operatie was wel in de eerste plaats het abnormale 
bekken; een ernstige bloeding, die door tampons niet was te beheer
schen, gaf de directe aanleiding tot de ingreep. Het kind was zeer 
asphyctisch en het gelukte niet om het bij te brengen. De vrouw genas 
echter, na een betrekkelijk onbelangrijke stoornis in het ziekbed. 
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In 1894 verrichtten BERNA YS en RAFFK0 ieder een keizersnede met 
als eenige indicatie een placenta praevia. De vrouwen genazen beiden. 

LA wsoN T AIT publiceerde in 1899 de ziektegeschiedenis van een 
multipara, bij wie hij met succes de operatie van PoRRO had verricht. 
De aanleiding was gelegen in de omstandigheid, dat de vrouw, bij wie 
een placenta praevia bestond, reeds eenige uren achtereen vloeide, 
terwijl de vliezen gebroken waren, doch het cervix-kanaal gesloten bleef. 
Op grond van deze gunstige ervaring raadt de schrijver aan om bij pla
centa praevia, wanneer de ontsluiting niet vordert, de keizersnede te 
verrichten. 

GILETTE deed in 1901 eveneens de operatie van PoRRO bij een geval 
van placenta praevia. Zoowel de moeder als het kind werden gered. 
GILETTE geeft de voorkeur aan de operatie van PoRRO boven andere 
methode's, omdat zij korter duurt en minder bloedverlies veroorzaakt 
dan de klassieke keizersnede. Dat is van belang, omdat de kans op 
shock hierdoor zooveel mogelijk wordt beperkt. Shock is volgens hem 
n.l. bijna steeds de doodsoorzaak van de vrouwen bij placenta praevia. 

ZINKE verzamelde in 1901 uit de litteratuur 8 gevallen van Sectio 
Caesarea bij placenta praevia, waarbij 2 maal de operatie van PoRR0. 
Bij de berekening van de resultaten laat hij 2 gevallen buiten beschou
wing, daar één hiervan een patiente betrof, bij wie reeds andere metho
des tevergeefs waren toegepast, waardoor de vrouw in een zeer slechte 
toestand verkeerde, terwijl bij de tweede patiente een cervix-carcinoom 
bestond. Na deze correctie is de mortaliteit voor de moeders 17%, 
voor de kinderen 0 %. Daar men met de conservatieve methode's een 
moederlijke mortaliteit vindt van 25% en een kinderlijke van ruim 
65%, komt ZINKE tot de conclusie, dat de Sectio Caesarea volkomen 
verantwoord is in alle gevallen van placenta praevia centralis en vooral 
bij de primigravida, bij sterke bloedingen, als de ontsluiting gering is 
en de tamponnade onvoldoende helpt, of als de ontsluiting niet toe
neemt. 

EHRENFEST meent daarentegen, dat de mortaliteit bij de keizer
snede te hoog is en dat deze operatie de sterfte bij de placenta prae
via, die hij op 3,8%( !) berekent, niet gunstig kan beïnvloeden, temeer 
daar de patienten vóór de operatie meestal in een ongunstige toestand 
verkeeren. 

Kan men van ZINKE zeggen, dat hij uit het kleine materiaal wat al 
te ver gaande conclusies trekt, ook op de redeneering van EHRENFEST 
is wel iets aan te merken. Men bedenke slechts, dat de patienten, die 
in een ongunstige toestand verkeeren, zooals de schrijver meent, 
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dat de operatie-candidaten doorgaans doen, bij een conservatieve 
behandeling wel een belangrijk grootere mortaliteit zullen hebben 
dan 3.8%. 

Ook ScHAUTA spreekt zich in 1903 nog beslist uit tegen de van 
Amerikaansche zij de gegeven raad om de keizersnede bij placenta 
praevia toe te passen. Hij acht het volkomen zeker, dat de mortali
teit bij de moeders niet verminderen zal, integendeel, menige uitge
bloede vrouw zal door de operatie sterven. Maar ook voor de kinderen 
zullen de resultaten niet verbeteren, daar men bij de placenta prae
via meestal met onvoldragen kinderen te maken heeft. Tenslotte zal 
men moeten bedenken, dat de arbeidsgeschiktheid van de vrouwen 
door het buiklitteeken belangrijk wordt verminderd. 

AHLFELD is evenmin en voorstander van de operatieve behande
ling. In zijn bekende leerboek noemt hij de toepassing van de Sectio 
Caesarea bij de voorliggende nageboorte niets minder dan "eine 
Verirrung" en hij acht het zeer gelukkig, dat EHRENFEST tegen deze 
,,Abusus" waarschuwt. 

Mogelijk hebben deze pessimistische opvattingen HENKEL in 1906  
bewogen bij een patiente met een bekkenvernauwing de voorgenomen 
klassieke keizersnede na te laten, toen bleek, dat de vrouw ook een 
placenta praevia had. In plaats daarvan verrichtte HENKEL nu, na 
pubiotomie, een Sectio Caesarea vaginalis. 

Bij een dergelijk geval van placenta praevia bij een nauw bekken, 
dat NrJHOFF in 1907 ter behandeling kreeg, werd wel de klassieke 
keizersnede gedaan, daar NIJHOFF in de placenta praevia een contra
indicatie zag tegen de hebosteotomie, een gedachtengang, die ons 
begrijpelijker is dan die van HENKEL. 

In Italië was de belangstelling voor de operatieve therapie groot 
en de toepassing van de Sectio Caesarea bij de placenta praevia vond 
er al spoedig vele aanhangers. Dat men met de indicatie niet zuinig 
was, blijkt uit een geval van MATTOLI. Deze verrichtte namelijk de 
operatie eens bij een zeer anaemische vrouw, terwijl de vrucht reeds 
was afgestorven. De operatie werd in een keuken, bij zeer slechte 
verlichting, uitgevoerd. De wondgenezing was geheel ongestoord. De 
operatie werd gedaan op grond van de overweging, dat een keering 
wegens de onvoldoende opgerekte weeke baringsweg bij deze bijkans 
verbloede vrouw tot een nieuwe, waarschijnlijk doodelijke bloeding 
aanleiding zou hebben gegeven. In het belang van de moeder vond 
MATTOLI derhalve in dit geval de keizersnede geïndiceerd. 

De opvattingen van ScHAUTA en anderen konden echter ook in 
H2 
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Duitschland de invoering van de keizersnede in  de therapie van de 
placenta praevia niet tegenhouden. 

Een van de meest strijdbare voorstanders is SELLHEIM. Hij wijst 
er op, dat de loslating van de placenta het gevolg is van een optre
dende wanverhouding tusschen de grootte van de placenta en van de 
insertieplaats, tengevolge van een verandering van deze laatste. Bij 
een normale insertie van de placenta ontstaat deze wanverhouding 
eerst in het nageboortetijdperk en bestaat dan in een kleiner worden 
tengevolge van de retractie van de ontledigde uterus. Is de insertie
plaats echter in het onderste uterussegment gelegen, dan treedt reeds 
in het ontsluitingstijdperk en zelfs daarvóór, een vergrooting van 
het oppervlak op, tengevolge van de "Dehriung" van dit passieve 
gedeelte van de baarmoeder. 

Al is het effect van kleiner of grooter worden van de insertieplaats 
op de verbinding van de placenta met de uteruswand gelijk, op de 
bloeding is het zeer verschillend. De verkleining van het oppervlak 
doet de bloeding, die bij het loslaten van de nageboorte ontstaat, 
verminderen, de vergrooting daarentegen leidt tot een vermeerde
ring van de bloeding. 

Hoe grooter derhalve de uitzetting van het onderste uterussegment 
gedurende de baring wordt, hoe slechter de bloedstelping door het 
gebrekkige contractievermogen van dit gedeelte van de uterus bij 
de placenta praevia wordt tot stand gebracht. Men moet derhalve 
de uitzetting van het onderste uterussegment zooveel mogelijk voor
komen. De conservatieve behandelingsmethodes zijn echter in dit 
opzicht machteloos. De aangewezen therapie is een vroegtijdig toe
gepaste Sectio Caesarea. Op deze wijze alleen voorkomt rhen name
lijk, dat het onderste uterussegment in lengte toeneemt en de 
kans op een atonie wordt hierdoor zeer belangrijk verminderd. 

Op grond van bovengenoemde overwegingen komt SELLHEIM tot 
de conclusie, dat men bij placenta praevia zich voor de behandeling 
naar de volgende principes moet richten : 

Bij iedere vrouw, bij wie een placenta praevia is gediagnosticeerd, 
moet men onmiddellijk de keizersnede verrichten, indien het kind 
leeft en er geen infectie bestaat. 

Bij een onvoldragen kind en niet verontrustende bloeding kan men 
probeeren af te wachten tot het kind levensvatbaar is en dan de 
keizersnede toepassen. Is de bloeding echter sterk, dan verrichte 
men keering volgens BRAXT0N HICKS. 

Bij doode vruchten, eventueel ook bij niet levensvatbare kinderen, 
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kan men na de keering, zonder tractie uit te oefenen, probeeren door 
verkleining van de vrucht de baring te bespoedigen, waardoor de 
vergrooting van de insertieplaats van de placenta wordt tegengegaan. 

Komt de vrouw in uitgebloede toestand ter behandeling, zoodat 
men niet kan wachten tot de voor de keizersnede noodzakelijke voor
bereidingen zijn getroffen, dan is men genoodzaakt onmiddellijk 
keering op de voet te doen teneinde de bloeding te stelpen. 

Bij bestaande infectie moet men eveneens keering doen, tenzij men 
terwille van een levensvatbaar kind de "Uterusbauchdeckenfistel" 
wil aanleggen. 

Bestaat alleen het vermoeden, dat de vrouw geïnfecteerd is, dan 
zal men, als de bloeding dat veroorlooft, 1 2-24 uren kunnen afwach
ten en dan naar gelang van omstandigheden kunnen handelen, aan
gezien een beginnende infectie in dat tijdsverloop wel manifest zal 
zijn geworden. 

Ook KRÖNIG beveelt de keizersnede bij de placenta praevia aan, 
daar men hiermede de "Dehnung" van het onderste uterussegment 
voorkomt en de bloeding aldus tot een minimum wordt beperkt. 
Dit is van het allergrootste belang, daar de verbloeding verreweg 
de voornaamste doodsoorzaak bij de placenta praevia is. 

In tegenstelling met SELLHEIM, die de Sectio Caesarea cervicalis 
verkiest, is KRÖNIG echter van meening, dat de klassieke keizersnede 
de voorkeur verdient, omdat hierbij de incisie buiten de insertieplaats 
van de placenta ligt. Tamponnade, welke SELLHEIM herhaaldelijk 
heeft moeten toepassen, kan dan achterwege blijven. Mocht bij de 
klassieke keizersnede de bloeding erg sterk zijn, dan kan men 
zonder bezwaar en in enkele oogenblikken een supravaginale uterus
exstirpatie doen. 

Algemeene instemming vond de toepassing van de keizersnede 
echter niet en als PANKOW b.v. in 1 9 1 0  op een gynaecologenvergade
ring een lans breekt voor de Sectio Caesarea, op grond van de gun
stige ervaringen van KRÖNIG, dan ontmoet hij bij ZWEIFEL, VEIT 
en anderen ernstige tegenstand. 

In 1 9 1 2, op het Internationale Gynaecologencongres in Berlijn, 
blijkt ZWEIFEL echter bij placenta praevia totalis en voldragen kin
deren voor de keizersnede gewonnen te zijn. 

Behalve de abdominale keizersnede is ook de Sectio Caesarea 
vaginalis als behandelingsmethode voor de placenta praevia aange
raden, vooral door DüHRSSEN. Hij paste de operatie toe in combinatie 
met de metreuryse. Veel navolging heeft de methode niet gevonden. 
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KRÖNIG maakte er aanvankelijk met goede resultaten gebruik van. 
Nadat hij echter 2 patienten verloren had door verder scheuren van 
de incisie, waarna een doodelijke bloeding optrad, verliet hij de 
methode en paste verder uitsluitend de klassieke keizersnede toe. 
DöDERLEIN heeft de vaginale Sectio ook veelvuldig gebruikt. Bij 88 
patienten had hij 9 sterfgevallen. Uit de litteratuur verzamelde hij 
159 gevallen, waarbij de moederlijke mortaliteit 11.3%, de kinder
lijke 21.7% bedroeg. 

Langzamerhand is het aantal voorstanders van de keizersnede als 
behandelingsmethode van de placenta praevia toegenomen. De 
tegenstanders zijn echter geenszins verdwenen, al zijn hun gelederen 
gedund. Men vindt onder de tegenwoordige schrijvers sommigen, 
die op het standpunt staan, dat de keizersnede verricht moet worden 
in alle gevallen, waarin het breken van de vliezen niet afdoende is. 
De keering en de metreuryse komen óf in het geheel niet óf alleen bij 
een dood kind of bij een duidelijke infectie nog in aanmerking. An
deren daarentegen zijn van meening, dat de keizersnede slechts bij 
wijze van hooge uitzondering mag worden toegepast. 

In de laatste jaren is het aantal conservatieve behandelingsmethodes 
weer met één vermeerderd. In 1925 maakte J. A. WILLETT namelijk 
de resultaten bekend van een door hem bij 7 gevallen van placenta 
praevia toegepaste methode, om een constante tractie op het hoofd 
bij schedelliggingen uit te oefenen. De overwegingen, dat op deze 
wijze de keering of de metreuryse met de daaraan verbonden be
zwaren in een aantal gevallen vermeden kunnen worden en dat de 
behandeling reeds in een zeer vroeg stadium van de baring kan wor
den toegepast, terwijl de kans op infectie door de geringe ingreep 
nauwelijks vergroot wordt, hadden hem er toe gebracht de methode 
te probeeren. De techniek is zeer eenvoudig. Zoodra het ostium voor 
één vinger toegankelijk is, worden de vliezen gebroken en wordt de 
huid van het kinderhoofd met een van haakjes voorziene tang gepakt. 
De tang wordt bezwaard met een gewicht van 1 à 2 lb., dat over de 
rand van het bed hangt en met een snoer aan de tang is bevestigd. 
Als het hoofd is ingedaald, kan de tang worden afgenomen. WILLETT 
beproefde eerst een tang van MuzEUX, maar deze voldeed niet. Hij ge
bruikte echter met succes een "scalp forceps" van DE MARTELL, die voor 
dit doel alleen wat langer gemaakt moest worden. De resultaten van de 
behandeling waren hoopvol en rechtvaardigden verdere proefnemingen. 

Het schijnt, dat de mededeeling van WILLETT echter niet algemeen 
de aandacht heeft getrokken. 



2 1  

In 1934 publiceerde C. J. GAusz in het Zentralblatt für Gynäkologie: 
"Eine neue, ungefährliche und erfolgreiche Behandlung der Placenta 
praevia", die echter volkomen identiek blijkt te zijn met de door 
WILLETT aangegeven behandeling. GAusz construeerde een speciale 
tang, die in tegenstelling met het door WILLETT gebruikte instrument 
een bekkenkromming heeft. 

Door de publicatie van GAusz kreeg de methode algemeene bekend
heid en sedert dien vindt men talrijke mededeelingen erover in de 
litteratuur vermeld. 

Over het algemeen luidt het oordeel over de methode, die slechts 
bestemd is voor eenvoudige gevallen, nogal gunstig, al zal de tijd 
moeten leeren, of zij zich staande zal weten te houden. DANF0RTH 
keurt haar onvoorwaardelijk af. In de Nederlandsche litteratuur zijn 
eenige publicaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt 
van gunstige resultaten, die met de behandeling volgens WILLETT 
zijn verkregen. 



HOOFDSTUK II 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN 

De placenta p:r;-aevia is een betrekkelijk zelden voorkomende af
wijking, waarvan de frequentie geschat wordt op 1 per 1000 zwanger
schappen. De verschillende opgaven varieeren van 1 : 700 tot 1 : 1500. 

In de klinieken is de frequentie natuurlijk veel hooger. ZWEIFEL 
geeft een verhouding op van 1 : 56 bij 5600 bevallingen. In de kliniek 
van P ANK0W kwam op 7792 bevallingen 127 keer placenta praevia 
voor, dus 1 : 61 . In een verzamelstatistiek van 17367 kliniek-beval
lingen vond P ANK0W een frequentie van 1 : 90 . 

Van 1 Januari 1928 tot 1 Januari 1939 werden in de Groningsche 
kliniek 163 vrouwen met placenta praevia opgenomen. Het totaal 
aantal bevallingen in dit tijdperk bedroeg 5037. Per 31 bevallingen 
kwam derhalve 1 geval van voorliggende nageboorte voor, dus be
trekkelijk veel. 

De placenta praevia komt bij de multigravida vaker voor dan bij 
de primigravida. PANK0W geeft voor zijn eigen 126 gevallen op, 
dat 13,5 % hiervan primigravidae waren, terwijl hij uit een ver
zamelstatistiek van 2885 patienten een percentage van 11.8 berekent. 
Bij 21111 gevallen vond FINDLEY 13.8% eerstbarigen. SzABO trof 
bij zijn 294 patienten 16% primigravidae aan. Een zeer hoog aantal 
primigravidae vond MARR, n.l. 38%. Lage percentages vonden 
o.a. FRITSCH : 6%, ENGELHARD :  7%, PoHL : 8%, FÜTH : 8%. 

Bij ons materiaal waren 12 primigravidae, d.i. ruim 7%. 
De verdeeling van de pa tien ten naar de pariteit is als volgt : 

I-gra vida 12 gevallen IX-gravida 5 gevallen 
II 17 X 5 

III 37 XI " 6 
IV " 18 XII 2 
V " 7 " XIII ;, 9 

VI " 14 " XIV " 2 
VII 15 XV 4 

VIII " 9 XVI 1 
, , 
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Het gemiddelde aantal zwangerschappen bedroeg bij de patienten 
in onze reeks 5.8, de gemiddelde leeftijd der vrouwen was 34 jaar. 
ENGELHARD geeft op 34. 7 j_aar en 7 graviditeiten, TREUB respectievelijk 
33 en 6.5, STRASSMAN 33 en 6.38, SCHOLTEN 33.45 en 6.7. 

Het verschil bij de diverse schrijvers ten aanzien van deze getallen, 
uit welke men kan afleiden, dat de graviditeiten elkaar bij de patienten 
met placenta praevia tamelijk snel opvolgden, is betrekkelijk gering. 

Men verdeelt de placenta praevia gewoonlijk in drie vormen, n.l .  
de centrale of totale, de laterale en de marginale placenta praevia. 
De z.g.n. lage insertie wordt in het algemeen niet tot de placenta 
praevia gerekend en is in dit proefschrift ook niet opgenomen. 

Theoretisch moet men de bovengenoemde indeeling eigenlijk maken 
bij volkomen ontsluiting ; een practische beteekenis is er dan echter 
niet aan te hechten. Men zal immers reeds bij een geringere ont
sluiting tot een ingrijpen worden gedwongen, tengevolge waarvan de 
positie van de placenta ten opzichte van het ostium verandert. Vele 
schrijvers maken daarom de indeeling naar de bevindingen bij ongeveer 
5 c.M. ontsluiting en spreken van een placenta praevia centralis, 
wanneer bij deze ontsluiting het geheele ostium met placentaweefsel 
bedekt is en van een lateralis respectievelijk marginalis, wanneer het 
ostium gedeeltelijk of vrijwel geheel met vliezen is bedekt. Anderen, 
o.a. ScHOLTEN, rekenen tot de placenta praevia centralis dezelfde 
gevallen als hierboven genoemd werden, echter maken zij het onder
scheid tusschen lateralis en marginalis niet steeds bij dezelfde ontslui
ting. ScHOLTEN zegt b.v., dat hij tot de placenta praevia marginalis 
die gevallen heeft gerekend, waarbij de rand der placenta, onver
schillig bij welke ontsluiting, juist tot aan of even over de rand van 
de ontsluitingsopening reikte. Dergelijke verdeelingen zijn natuurlijk 
tamelijk willekeurig en hebben als vergelijkingsmateriaal niet de 
minste waarde. Over het begrip placenta praevia centralis is men het 
dus in het algemeen wel eens en wij zullen ons ook aan deze definitie 
houden. De gevallen, die niet tot deze groep behooren, vatten wij 
samen als placenta praevia partialis. De namen lateralis en marginalis 
zullen zoo noodig gebruikt worden, maar dan met vermelding van de 
ontsluiting ten tijde van het onderzoek. 

Wij vinden voor de placenta praevia centralis percentages opgege
ven, die varieeren van 18% tot 50%, zooals blijkt uit de volgende 
reeks : 



MÜLLER 50.5 % 
NAGEL . . .  40 % 
BOUWER 34.9 % 
FINDLEY 29. 75% 

SILVERSTEIN .  26.5 % 
DORANTH . . 26 % 
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SCHOLTEN . 

MARR • . •  

SzABO . . . 
ENGELHARD 

BüRGER & GRAF 

24.6% 
22 % 
21.8% 
21 % 
18.4% 

Voor ons eigen materiaal bedraagt het percentage centralis-geval
len 30. 

In een belangrijk aantal der gevallen geeft de placenta praevia aan
leiding tot het optreden van een vroeggeboorte. Het is dus interessant 
om in ons materiaal na te gaan in hoeveel gevallen het kind voldragen 
was. Bij de beantwoording van deze vraag komt men voor de moei
lijkheid te staan, dat men moet uitmaken, wanneer een kind voldragen 
genoemd mag worden. De opgave van het tijdstip der laatste men
struatie is niet zeer betrouwbaar in vele gevallen. Ook de schatting 
van de ouderdom der zwangerschap op grond van het uitwendige on
derzoek is geen betrouwbare bepaling. Bij de primigravida zou dit 
mogelijk bruikbare gegevens verstrekken, maar bij een multipara blijft 
het toch in vele gevallen een vage schatting en het meerendeel van de 
patienten met placenta praevia is multigravida. Ook het gewicht van 
het kind brengt ons niet verder. Sommige schrijvers noemen als mi
nimum-gewicht van een voldragen kind 2900, andere 3000 Gram. 
Deze verdeeling heeft naar onze meening een zeer twijfelachtige 
waarde, daar de kindergewichten zoo sterk wisselen. Zeer vele kin
deren toch zijn bij de geboorte belangrijk zwaarder dan 3000 Gram en 
men kan dus van een kind, dat dit gewicht heeft, moeilijk met recht 
beweren, dat het voldragen is. Daar staat tegenover, dat er ook een 
aantal kinderen is, dat bij de geboorte minder weegt dan 3000 Gram 
en waarvan men op grond van andere eigenschappen toch moet aan
nemen, dat ze voldragen zijn. 

ScHOLTEN bepaalt het aantal zwangerschapsweken, in verband met 
de anamnese en met de lengte, het gewicht en de gedragingen van het 
kind, waarbij bijzonder veel waarde wordt gehecht aan de lengte. 
Omdat deze bepaling zoo nu en dan moeilijkheden zal opleveren, daar 
verschillende gegevens, nl. de anamnese en de gedragingen van het 
kind, alsmede het gewicht slechts van betrekkelijke waarde zijn, is er 
naar onze meening bij deze schatting van de leeftijd een te groot sub
jectief element aanwezig, wat aan de waarde als vergelijkingsmateriaal 
afbreuk doet. 
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Een vrij constante en gemakkelijk te constateeren eigenschap van het 
voldragen kind is, dat de lengte zeer weinig verschilt van 50 c .M. 
ScHOLTEN zegt immers ook, dat hij vooral aan de lengte groote waarde 
hecht. Het lijkt ons daarom het beste alleen de lengte van omtrent 
50 c.M. als criterium voor de voldragenheid te nemen. Subjectieve ele
menten worden dan bij de beoordeeling uitgeschakeld, waardoor verge
lijkbare gegevens worden verkregen. Als ondergrens voor de voldragen
heid hebben wij de lengte van 48 c.M. genomen. Men bedenke bij het 
bepalen van de lengte, dat doode kinderen tengevolge van de ver
slapping van spieren en gewrichten ongeveer 2 c.M. langer worden ge
meten dan even groote levende. 

De grens tusschen praematuur en immatuur legt men dikwijls bij 
een gewicht van 1600 Gram. Hiervoor geldt hetzelfde bezwaar als we 
boven aanvoerden met betrekking tot de scheiding in voldragen en 
onvoldragen. Hier is de grens bovendien, zooals ScHOLTEN zeer te
recht opmerkt, beslist te hoog genomen. Hij kiest als ondergrens van 
de levensvatbaarheid een leeftijd van 28 zwangerschapsweken. BüRGER 
en GRAF nemen als grens 32 weken. Volgens de gebruikelijke berekening 
moet een vrucht van 28 weken een lengte hebben van 35 c.M. Wij heb
ben deze lengte als ondergrens van de levensvatbaarheid genomen. 
Ook in verschillende wettelijke bepalingen vindt men deze zelfde 
grens, die overigens eerder te laag dan te hoog ligt. De kleinste vrucht, 
die in de Groningsche kliniek in de laatste tien jaren in leven gehouden 
kon worden, was 36 c.M. lang en zou bij de geboorte (die niet in de 
kliniek heeft plaats gevonden) 980 Gram hebben gewogen. In de eerste 
dagen na de geboorte daalde het gewicht nog zeer belangrijk en bereikte 
een minimum van 760 Gram. 

Wanneer wij de kinderen in ons materiaal op de hierboven voorgestel
de wijze indeelen, dan krijgen we als uitkomst, dat 61 .7% voldragen 
was, 36.5% praematuur en 1 . 8% immatuur. 

Liggingsanomalieën treft men bij de placenta praevia relatief veel 
aan. Hiervoor komen verschillende oorzaken in aanmerking. In de 
eerste plaats hebben de meeste vrouwen reeds één of meer, sommige 
zelfs vele graviditeiten doorgemaakt en het aantal abnormale liggingen 
neemt immers toe met de stijgende pariteit. In de tweede plaats is het 
groote aantal vroeggeboorten van belang, daar bij de partus praema
turus een abnormale ligging frequenter voorkomt dan bij de partus à 
terme. In de derde plaats kan ook de abnormale insertie van de pla
centa de directe oorzaak zijn van de liggingsafwijking, zoowel door de 
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veranderde vorm van de uterusholte als door het feit, dat de voorlig
gende placentalap een gecentreerde ligging van het kind boven de bek
keningang verhindert. 

Verschillende in de litteratuur opgegeven cijfers betreffende de 
ligging bij placenta praevia vindt men in onderstaande tabel. Hierbij 
is geen rekening gehouden met de vraag, of de kinderen al dan niet 
levensvatbaar waren. Auteur Scheden. 1 Stuit!. 1 Dwars!. Afgew. 

ligging 

MüLLER 76% 24 % DoRANTH 73% 24 % BECKMANN . 70 % 5 % 23.8 % 
1 FRIGYESI .  73.6 % 10.9 % 12.7 % 2.7 % PANKOW . 67 % 14.4 % 18.6 % ENGELHARD 52 % 28 % 20 % FINDLEY . 71.19% 13.48% 15.13% SILVERSTEIN 78.1 % 11.5 % 9 % PAGLIARI . 32 % 6 % SZABO 74.7 % 14.3 % 11 % SCHOLTEN 70 % 10.2 % 19.8 % 

Bij ons eigen materiaal vonden we in 160 gevallen de ligging op-
gegeven. De verhouding is als volgt : 

schedelligging . 63.1 % 
stuitligging . . 12.5% 
dwarsligging . 9.4% 
afgew. ligging . 15.0% 

Een gedeelte van dit groote aantal abnormale liggingen moet, zoo
als hierboven reeds werd opgemerkt, worden toegeschreven aan de on
voldragenheid. 

Voor voldragen vruchten in het algemeen vindt men in de litteratuur 
opgegeven, dat de schedelligging voorkomt in 96-97% van de ge
vallen, de stuitligging in 2-31/2%, terwijl men slechts 1/2-1 % dwars
liggingen aantreft. 

Wanrieer wij in ons materiaal de ligging nagaan bij de kinderen, die 
een lengte hadden van 48 c.M. of meer, dan vinden we de volgende 
cijfers : 
Schedelligging . 
Stuitligging . . . . . 

66.6% 
8.0 % 

Dwarsligging . . . . 
Afgeweken ligging . . 

10.7% 
14.7% 
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Het groote aantal liggingsanomalieën is hier dus wel zeer opvallend. 
ScHOLTEN vond, dat het percentage stuitliggingen bij de voldragen 
vruchten in zijn reeks van placenta praevia-gevallen niet noemens
waard verhoogd was. In tegenstelling hiermede zien wij, dat ook het 
aantal stuitliggingen te groot is, maar vooral de dwarsligging en de 
afgeweken liggingen komen bijzonder vaak voor. 

Dat deze abnormale liggingen mede het gevolg zijn van de insertie 
van de placenta in het onderste uterussegment blijkt duidelijk uit de 
omstandigheid, dat het percentage liggingsanomalieën bij de placenta 
praevia totalis veel grooter is dan bij de partiëele placenta praevia. Van 
de 28 vrouwen met een placenta praevia centralis, bij wie het kind vol
dragen was, hadden slechts 16 een normale schedelligging, dus 57%. 
Bij 7 4 vrouwen met een placenta praevia partialis en een voldragen 
zwangerschap werden 52 normale schedelliggingen gevonden, dus on
geveer 72%. 

Onderstaande tabel laat zien, hoe de frequentie was van de ver
schillende liggingen bij de drie vormen van placenta praevia. Centr. Later. Margin. voldr. 

1 
onvoldr. voldr. 

1 
onvoldr. voldr. onvoldr. 

Schedell . .  16 8 41 22 11 3 
Stuitl. 2 5 5 5 1 2 
Dwarsl. 5 3 6 1 - -

Afgew.l. 5 4 1 0  5 - -

Totaal . 28 20 62 33 12 5 

Bij de placenta praevia kan men verwachten, dat een voorliggende 
of uitgezakte navelstreng dikwijls zal voorkomen. In de eerste plaats 
is de navelstreng, althans bij de primair lage insertie van de nageboor
te, in de onmiddellijke nabijheid van het ostium ingeplant en in de 
tweede plaats is bij een liggingsafwijking de bekkeningang niet of on
voldoende door een voorliggend deel afgesloten. 

In ons materiaal troffen we 10 keer een uitgezakte navelstreng aan. 
Men kan bovendien gerust aannemen, dat een aantal keeren een voor
liggen van de navelstreng niet werd opgemerkt, b.v. wanneer de navel
streng op de placenta lag en er bij geringe ontsluiting een Sectio Cae
sarea werd verricht of een metreurynter werd ingebracht. 



HOOFDSTUK III AETIOLOGIE 
Men neemt tegenwoordig wel algemeen aan, dat het ei eerst eenige 

tijd na de bevruchting het vermogen verkrijgt om zich in te nestelen, 
dat het dus een z.g.n. nidatie-rijpheid moet hebben bereikt. Volgens 
ROBERT MEYER maakt het ei van deze nidatie-rijpheid onmiddellijk 
gebruik en nestelt zich in op de plaats, waar het zich dan bevindt. 
Men heeft nu de veronderstelling uitgesproken, dat er een tubair
graviditeit zou ontstaan, wanneer de nidatie-rijpheid te vroeg op
treedt, daarentegen een placenta praevia, wanneer het rijpingsproces 
vertraagd is. 

Ook aan een abnormaal lage inmonding van de tuba heeft men 
het ontstaan van de placenta praevia toegeschreven, evenals aan 
een te korte eileider. 

Deze verklaringen, die op het eerste gezicht wel plausibel lijken, 
houden echter in het geheel geen rekening met de omstandigheid, 
dat de placenta praevia bij de multigravida zoo duidelijk frequenter 
optreedt dan bij de primigravida. Het is moeilijk denkbaar, dat dit 
verschijnsel ergens anders op zou berusten dan op een veranderde 
geaardheid van de uterusmucosa bij de multipara, tengevolge van de 
voorafgegane zwangerschappen. Men moet derhalve bij de verkla
ring van het ontstaan der afwijking de toestand van het uterusslijm
vlies mede in het geding betrekken en het is ook wel zeer begrijpelijk, 
dat de qualiteit van de mucosa uteri niet zonder invloed is op de 
innesteling van het ei en de ontwikkeling van de placenta. 

Nu kan de placenta op twee manieren in het onderste uterussegment 
tot ontwikkeling komen. In de eerste plaats kan zich het ei laag in 
de uterus, in de buurt van het ostium internum anatomicum, innes
telen, zoodat de placenta, indien deze zich min of meer concentrisch 
in de decidua basalis ontwikkelt, voor een grooter of kleiner gedeelte 
geïnsereerd is in het onderste uterussegment. Men noemt dit de pri
mair lage insertie van de placenta. In de tweede plaats is het moge-
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lijk, dat het ei wel op de normale wijze zich in het fundusgedeelte van 
de baarmoeder implanteerde, maar dat de placenta zich excentrisch 
heeft ontwikkeld en daarbij gedeeltelijk in het onderste uterusseg
ment is komen te liggen. Dit is de secundair lage insertie. Wanneer 
men veronderstelt, dat de insertie van de navelstreng de plaats aan
geeft,waar het ei zich heeft ingenesteld (en dit neemt men inderdaad 
aan), dan kan men uit de ligging van die insertieplaats ten opzichte 
van het voorliggende deel der placenta, c.q. de vliesscheur, besluiten, 
of men met een primair dan wel met een secundair lage insertie 
te maken heeft. Bij de eerste ligt de navelstreng-insertie op of nabij 
het voorliggende deel van de placenta, of centraal. In het tweede geval 
echter ligt zij aan de tegenovergestelde zijde van de nageboorte. 

Deze secundair lage insertie is bij slijmvliesafwijkingen van de 
uterus niet moeilijk te verklaren. Men kan verwachten, dat bij een 
slechte voedingsbodem de placenta door een grootere quantiteit de 
minder goede qualiteit zal trachten te compenseeren. In een derge
lijk geval zal dus de placenta groot maar dun zijn, terwijl ook andere 
afwijkingen als een onregelmatige vorm, bij-placenta's, infarcten, 
waarschijnlijk zullen voorkomen. Het is algemeen bekend, dat der
gelijke bijzonderheden bij een voorliggende nageboorte opvallend 
vaak worden aangetroffen, wat als een bewijs mag gelden voor de 
veronderstelling, dat een slechte toestand van de uterusmucosa, 
met name een vermindering van het vermogen tot deciduale reactie, 
praedisponeert voor het ontstaan van een placenta praevia. Dat een 
dergelijke abnormaal groote placenta immers voor een gedeelte ook 
in het onderste uterussegment kan zijn ingeplant, is zeer begrijpe
lijk. Al zullen de voorwaarden voor de ontwikkeling van de nage
boorte in het isthmusgedeelte in het algemeen ongunstiger zijn dan in 
de fundus, hier biedt de veranderde corpusmucosa een zoo slechte 
voedingsbodem, dat de voeding van het ei een mede in gebruik nemen 
van het onderste uterussegment noodig maakt. 

Een bijzondere vermelding verdient hier de theorie van HOFMEIER, 
nl. dat de placenta zich ten deele ontwikkelt in de decidua capsularis. 
Dat deze mogelijkheid inderdaad bestaat, wordt door preparaten 
van HOFMEIER zelf en van J OLL Y bewezen. Door de ontwikkeling van 
de placenta in de decidua capsularis van de onderste eipool aan te 
nemen, kan men ook het voorkomen van de placenta praevia cen
tralis, die dus het ostium geheel bedekt, verklaren. De vraag, of de 
decidua capsularis een meer of minder vaste verbinding gaat vormen 
met de decidua vera van de andere zijde, kan men daarbij in het 
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midden laten. Het feit, dat men dikwijls het gemakkelijkst tusschen 
uteruswand en placenta kan indringen aan die zijde, waar de kleinste 
placentalap ligt, zou ervoor kunnen pleiten, dat de verbinding niet 
erg innig is. Naar onze meerring is het echter ook niet onmogelijk, dat 
de vlokken door de decidua capsularis heen groeien en in de decidua 
vera binnendringen. 

Behalve dat de slechte toestand van de mucosa uteri aanleiding 
kan zijn tot het ontstaan van een groote placenta en aldus een placenta 
praevia kan veroorzaken, vindt men ook nog de mogelijkheid genoemd, 
dat de mucosa-afwijking moeilijkheden in een bepaalde richting in 
de weg legt aan de pogingen van het ei, om de decidua te splitsen in 
een decidua capsularis en een decidua basilaris, waarbij een excen
trische ontwikkeling in de richting van de minste weerstand zou op
treden. Het is denkbaar, dat dit de richting is naar het onderste 
uterussegment. De oude verklaring van VELPEAU komt ons hierbij 
in de gedachte. 

Om de primair lage insertie te verklaren, kunnen wij gebruik 
maken van de ontdekking van HöHNE, dat de trilhaarbeweging van 
het corpusslijmvlies bij hypertrofie van de mucosa bijzonder sterk 
is. Deze ongewone activiteit van het trilhaar kan er toe leiden, 
dat het ei eerst in het onderste gedeelte van de uterus gelegen
heid krijgt om zich in te nestelen. Het is bekend, dat een derge
lijke slijmvlieshypertrofie na herhaalde zwangerschappen juist voor
komt. Verder is de wijdte van het cavum uteri van belang voor het 
ontstaan van de primair lage insertie. In normale gevallen liggen 
de plooien van de dikke praegravide mucosa zoo dicht tegen elkaar, 
dat het cavum uteri vrijwel verdwenen is, wat één van de oorzaken 
is van het feit, dat het ei zich gewoonlijk in de fundus uteri innestet. 
De multipariteit kan een verwijding van het cavum uteri tengevolge 
hebben, b.v. door een verminderde tonus van de uterusspier. In dit 
geval zal dus het actieve trilhaar de gelegenheid krijgen, het ei snel 
in de richting van het ostium internum anatomicum te verplaatsen, 
waar het wordt tegengehouden, omdat het cervixkanaal in den regel 
slecht toegankelijk is en het zich tenslotte kan innestelen. 

Voor de nidatie van het ei in de isthmus speelt mogelijk de graad 
van ontwikkeling van de isthmusmucosa een rol, die, evenals de cycli
sche verandering van dit gedeelte van het uterusslijmvlies, individueel 
sterk wisselend is. Het is derhalve zeer goed mogelijk, dat bij een 
zwakke praemenstrueele proliferatie van het slijmvlies het isthmus-
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kanaal niet volkomen is afgesloten, waardoor het e1 m dit anders 
slecht toegankelijke gedeelte van de uterus kan geraken. Hiervoor 
pleit de omstandigheid, dat een primaire isthmusplacenta zoo dikwijls 
een placenta accreta is. Het ontstaan van de placenta accreta schrijft 
men immers toe aan een onvoldoende dikte van de decidua. De 
hechtvlokken dringen dan door het dunne slijmvlies heen, tot, of 
zelfs in de spierwand van de baarmoeder. 

Voor de functioneele minderwaardigheid van de uterusmucosa, 
die aanleiding geeft tot het ontstaan van de secundair lage insertie 
van de placenta, komen verschillende oorzaken in aanmerking, welke 
men mees�al kan vinden in de anamnese, die in gynaecologisch op
zicht dikwijls niet vlekkeloos is. Zoo blijkt het herhaaldelijk, dat de 
vrouwen vroeger zijn gecuretteerd, of dat ze een endometritis, o.a. 
door kraambedinfecties, of een abortus provocatus hebben door
gemaakt, terwijl ook andere afwijkingen van het endometrium, b.v. 
tengevolge van submuqueuze myomen, een aetiologisch moment 
vormen. Ook een vroegere manueele verwijdering van de placenta of 
een abortus vindt men als oorzaak opgegeven. Het komt ons echter 
waarschijnlijker voor, dat deze niet een oorzaak, maar een gevolg zijn 
van een anomalie van het endometrium, uitgezonderd natuurlijk de 
gevallen, waarbij door bovengenoemde gebeurtenissen een infectie is 
ontstaan. Een aangeboren functioneele minderwaardigheid van het 
uterusslijmvlies is naar alle waarschijnlijkheid als oorzaak van de 
placenta praevia eveneens van belang. Dat daarvan ook een abortus 
het gevolg kan zijn, ligt voor de hand en wanneer wij ons de oorzaak 
van de placenta accreta herinneren, is het niet moeilijk te begrijpen, 
dat deze eveneens bij een slechte decidua verwacht kan worden. 

Resumeerende komen we dus tot de volgende opvattingen omtrent 
het ontstaan van de voorliggende nageboorte : 

1 .  De multipariteit kan aanleiding geven tot het ontstaan van een 
hypertrofie van de uterusmucosa, tengevolge waarvan de activiteit 
van het trilhaarepitheel versterkt is. Hierdoor wordt de kans vergroot, 
dat, indien tevens het cavurn uteri door de mucosa niet geheel is 
opgevuld, het ei eerst in de buurt van het ostium intemum anato
micum de gelegenheid krijgt zich in te nestelen, waardoor een primair 
lage insertie van de placenta kan ontstaan. 

2. Verkeert het endometrium in een toestand van functioneele 
minderwaardigheid, hetzij aangeboren, hetzij verkregen door vroe
gere gynaecologische afwijkingen, dan bestaat er kans op het op
treden van een secundair lage insertie van de placenta. 
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Herhaaldelijk vindt men de opvatting genoemd, dat de multi
pariteit de oorzaak zou zijn van een atrofie van de mucosa uteri. 
HöHNE e.a. toonden aan, dat men echter juist hypertrofie vindt. 
Het is trouwens ook een algemeen voorkomend verschijnsel, dat een 
orgaan of weefsel, waaraan hooge eischen worden gesteld, hierop 
reageert met een hypertrofie. Dat dit hypertrofische weefsel func
tioneel minder waard kan zijn, bewijzen ons meerdere voorbeelden 
uit de pathologie. Ook aan de uterusspier kunnen wij dit b.v. waar
nemen. Men denke slechts aan de stijgende kansen op atoni� bij het 
toenemen van de pariteit. 

Dat derhalve bij een multipara het uterusslijmvlies b.v. aan zijn 
vermogen tot deciduale reactie meer of minder heeft ingeboet is zeer 
wel denkbaar. Dat hiervan een secundair lage insertie van de pla
centa het gevolg kan zijn, weten wij uit hetgeen op de vorige bladzijden 
vermeld werd. 

Het is op grond van bovenstaande overwegingen duidelijk, dat wij 
niet moeten verwachten, dat de beide stellingen, die wij over het 
ontstaan van de placenta praevia formuleerden, voor alle gevallen 
opgaan, maar dat zij beschouwd moeten worden als richtlijnen bij 
de verklaring van de afwijking. 



HOOFDSTUK IV 

EIGEN MATERIAAL 

Bij de behandeling van de placenta praevia werden in de Groning
sche kliniek, in het laatste decennium, zoowel conservatieve als 
operatieve methodes toegepast. In verreweg de meeste gevallen werd 
de conservatieve behandeling verkozen, zonder dat men echter kan 
spreken van een principieel conservatieve therapie. 

Bij ieder geval van placenta praevia, dat ter behandeling kwam, 
werd naar gelang van omstandigheden bepaald welke therapie hier 
de voorkeur verdiende. 
Bij de keuze van de te volgen behandeling werd rekening gehouden 
met het feit, of het kind al dan niet voldragen was. Verder speelde de 
toestand van de patiente een rol. Ook de sterkte van de weeën was 
van invloed, evenals de vraag, of de vrouw een primi- dan wel een 
multigravida was. Tenslotte werden de volgende richtlijnen in het 
algemeen in acht genomen : 

1 .  Sectio Caesarea komt uitsluitend in aanmerking bij gevallen 
met een geheel of nagenoeg geheel voldragen kind, waarvan de hart
tonen goed zijn. 

2. De vliezen worden niet gebroken vóór de ontsluiting voldoende 
groot is om, bij een niet indalen van het voorliggende deel, een me
treurynter te kunnen inbrengen. 

3. Mocht bij een geringere ontsluiting de bloeding eenigszins be
langrijk zijn, dan worden cervix en vagina getamponneerd, in af
wachting van een zoodanige ontsluiting, dat men tot het breken van 
de vliezen mag overgaan. In deze tamponnade wordt geen absolute 
contra-indicatie voor een eventueele Sectio Caesarea gezien. 

4. Metreuryse verdient de voorkeur boven de keering volgens 
BRAXTON HICKS. Deze laatste methode komt uitsluitend in aanmer
king in geval van nood, wanneer om de een of andere reden, b.v. tijd
gebrek, voor inbrengen van de metreurynter geen gelegenheid is. In 
de laatste 7 jaren werd bij de placenta praevia geen keering volgens 
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BRAXT0N HrcKs meer verricht. Bij metreuryse wordt de ballon steeds 
intra-ovulair ingebracht. 

5. Dilatatie van de cervix volgens BoNNAIRE, of andere met het 
"accouchement forcé" gelijk te stellen behandelingsmethodes, komen 
niet in aanmerking, evenmin de vaginale keizersnede. 

6. De spontane baring wordt afgewacht. Voor partus arte prae
maturus is een placenta praevia geen indicatie. 

In het nageboortetijdperk werd eveneens gehandeld naar gelang 
van omstandigheden. Tenzij de bloeding een ingrijpen in het spontane 
beloop noodzakelijk maakte, werd afgewacht, tot de placenta los lag. 
Trad een bloeding op, dan werd al vrij spoedig overgegaan tot een 
manueele verwijdering van de placenta, eerder dan bij een normale 
insertie van de nageboorte zou geschieden. 

Ontstond er na de geboorte van de placenta een bloeding, of ging 
een reeds aanwezige bloeding door, dan werd door injecties van 
pituitrine en secale gepoogd deze tot staan te brengen. Indien dit niet 
gelukte, volgde tamponnade van uterus en vagina met vioformgaas. 

De laatste tijd wordt in de kliniek, bij atonische nabloedingen, steeds 
Ermetrine ingespoten, gewoonlijk met zeer goede resultaten. Over de 
werking van Ermetrine bij bloedingen uit het onderste uterussegment 
hebben wij ons nog geen oordeel kunnen vormen, daar het aantal 
gevallen nog te klein is. 

In de ziektegeschiedenissen, die hierna volgen, is van de behandeling 
der nabloedingen uitsluitend de tamponnade vermeld. De injecties 
van tonusverhoogende middelen zijn niet genoemd. 

Wij hebben ons materiaal naar de behandelingswijze m de vol-
gende groepen ingedeeld : 

A .  Géén behandeling. 
B. Vliezen breken. 
C. Tamponnade als eenige therapie. 
D. Beentje afhalen bij stuitligging. 
E. Keering volgens BRAXT0N HICKS. 
F. Metreuryse. 
G. Sectio Caesarea abdominalis. 
H. Met een andere dan één der hierboven genoemde methodes 

behandelde gevallen van placenta praevia. 
Bij deze indeeling werd geen rekening gehouden met het feit, of bij 

geringe ontsluiting tamponnade van cervix en vagina werd toegepast. 
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Groep A. 
' 

De spontane partus, waarbij de vliezen bij volkomen of nagenoeg 
volkomen ontsluiting zijn gebroken, kon bij 16 patienten worden afge
wacht. Bij één van de vrouwen mogen we eigenlijk niet van een 
spontane baring spreken, daar er een dwarsligging bestond en het 
kind door versie en extractie werd geboren. Aangezien de vliezen 
hier echter bij volkomen ontsluiting pas werden gebroken en de 
placenta praevia geen bijzondere maatregelen vereischte, meenen wij 
toch, dat het geval in deze groep moet worden ondergebracht. Ook 
het geval No. 154, dat een partus immaturus was en waarbij het ei, 
in toto, spontaan werd uitgedreven, hebben we tot deze groep ge
rekend. 

We laten hier de ziektegeschiedenissen in het kort volgen. 

5. XI-para, 36 jaar. Bij de vorige zwangerschap bestond er een placenta 
praevia lateralis, waarvoor een keizersnede is verricht. In deze zwanger
schap trad geen bloeding op. In het ontsluitingstijdperk is de bloeding 
zeer gering. Er bestaat echter een placenta praevia centralis. Het kind, 
dat voldragen is, wordt tegelijk met de placenta geboren en heeft met zijn  
hoofd de  nageboorte geperforeerd. De  placenta i s  zeer groot en  dun en 
bevat meerdere fibreus geworden gedeelten. Ook het gedeelte, dat op het 
ostium heeft gelegen, is fibreus. Nageboortetijdperk en kraambed ver
loopen normaal. De verplegingsduur na de bevalling is 1 4  dagen. 

37. VI-para, 38 jaar. Patiente heeft gevloeid in de zwangerschap en bij het 
begin van de baring. Bij opname is er geen bloeding meer. De cervix laat 
een vinger door. De rand van de placenta is juist te voelen. In het ont
sluitingstij dperk is de bloeding slechts zeer gering. De vliezen worden bij 
volkomen ontsluiting gebroken. De harttonen, die aanvankelijk goed 
waren, verdwenen bij het toenemen van de ontsluiting. Er wordt een 
levenloos kind geboren, dat een lengte heeft van 48 c.M. Er is een atoni
sche nabloeding. De placenta wordt verwijderd met de handgreep van 
Credé. Na injecties van pituïtrine en secale houdt de bloeding op. Het 
kraambed is ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 15 dagen. Er 
was een insertio velamentosa. :Óe dood van het kind moet zeer waar
schijnlijk worden toegeschreven aan druk van het hoofd op de navel
strengvaten. 

7 1 .  III-para, 28 jaar. De vrouw heeft in de zwangerschap gevloeid. Ze heeft 
een platvernauwd bekken ; de conj . vera bedraagt 8¼ c.M. In het ontslui
tingstijdperk een geringe bloeding. Bij 3 c.M. ontsluiting is er eert klein 
randje �an de placenta te voelen. De vFezen worden bij 9 c.M. gebroken, 
terwijl het losstaande hoofd op de bekkeningang gefixeerd wordt. Daar
na spontane uit:drijvfug van een levend kind van 4-6 c.M. Placenta prae-
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via marginalis. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. De verple
gingsduur na de bevalling is 1 2  dagen. 

8 1 .  IV-para, 34 jaar. Opname wegens bloeding bij het begin der baring. Bij 
binnenkomst wordt de zwangerschap geschat op 34/35 weken. Er zijn 
goede harttonen, de ontsluiting is 2 c.M. Placenta praevia lateralis. De 
bloeding is nu slechts gering. De vliezen breken spontaan bij volkomen 
ontsluiting, waarna een levend kind van 43 c.M. wordt geboren, dat in 
de couveuze verpleegd wordt. Bij het kind ontwikkelt zich later een hy
drocephalus, het blijft echter in leven en wordt in betrekkelijk goede · 
toestand ontslagen. Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzonder
heden. Verplegingsduur na de bevalling 24 dagen. Na 1 2  dagen kon pa
tiente reeds het bed verlaten, ze bleef echter zoo lang terwille van het 
kind. 

87. UI-para, 22 jaar. Bloeding in de zwangerschap. Spontane partus in sche
delligging. De vliezen breken bij volkomen ontsluiting. Levend kind van 
50 c.M. lengte. Placenta praevia marginalis. Nageboortetijdperk en 
kraambed zijn normaal. Verplegingsduur na de bevalling 1 1  dagen. 

90. !II-para, 26 jaar. Bloeding in de zwangerschap. Spontane partus in sche
delligging. De vliezen worden bij volkomen ontsluiting gebroken. Pla
centa praevia marginalis. Tijdens de baring geen bloeding. Levend kind 
van 52 c.M. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Verplegingsduur 
na de bevalling 1 1  dagen. 

9 1 .  !-para, 24 jaar. De vrouw heeft in de laatste week van de graviditeit 
gevloeid. Tijdens de baring, die normaal en in achterhoofdsligging ge
schiedt, is er geen bloeding. Placenta praevia marginalis. De vliezen 
breken spontaan bij nagenoeg volkomen ontsluiting. Levend kind van 
50 c.M. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Verplegingsduur na 
de bevalling 1 2  dagen. 

104. VIII-para, 42 jaar. In het begin van de baring een tamelijke bloeding. 
De huisarts stuurt patiente daarom naar de kliniek. Bij opname is er 
8 c.M. ontsluiting, een volkomen stuitligging en slechts een geringe 
bloeding. Placenta weefsel is nu niet meer te voelen. De vliezen zijn gebro
ken. Het kind wordt weldra geboren. Het leeft en is 47 c .M. lang. Nage
boortetijdperk en kraambed zijn normaal. Placenta praevia marginalis. 
Verplegingsduur na de bevalling 1 4  dagen. 

105. XIII-para, 4 1  jaar. Lichte bloeding in het ontsluitingstijdperk. Placenta 
praevia lateralis. Dwarsligging. Bij volkomen ontsluiting worden de vlie
zen gebroken, waarna een versie en extractie wordt verricht. Het kind 
leeft en is 49 c.M. lang. Nageboortetijdperk en kraambed ongestoord. Het 
haemoglobinegehalte bedroeg na de partus 35 S. Verplegingsduur na de 
bevalling 1 9  dagen. 
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1 09. X-para, 40 j aar. Patiente wordt wegens bloeding in de zwangerschap 
door de huisarts getamponneerd en naar de kliniek verwezen. Bij opname 
op 8/X is er 5 c.M. ontsluiting, geen bloeding, geen placentaweefsel te 
voelen. De vrouw heeft geen weeën. Op 2 1 /X krijgt ze weeën en begint 
de bloeding weer, die echter niet ernstig is. Bij 7 c.M. ontsluiting is er 
een randje van de placenta te voelen. De vliezen worden bij bijna volko
men ontsluiting gebroken. Daarna spontane uitdrijving van gemelli, 
beiden in schedelligging. De kinderen zijn 49 en 46c.M. lang. Nageboorte
tijdperk en kraambed normaal. Placenta praevia marginalis. Haemoglo
binegehalte na de bevalling 4 1  S. Verplegingsduur p. p. 21 dagen. Pat . 
kon reeds 1 2  dagen p. p. het bed verlaten, maar bleef langer in de kliniek, 
omdat de kinderen nog niet goed groeiden. 

1 1 0. VI-para, 30 jaar. De vrouw vloeit bij het begin van de baring en wordt 
daarom door de huisarts getamponneerd en naar de kliniek gezonden. 
Bij opname is er 4 c.M. ontsluiting, een placenta praevia lateralis en een 
schedelligging. Dé bloeding is gering. Spontane baring. De vliezen breken 
bij bijna volkomen ontsluiting. Levend kind van 50 c.M. Nageboorte
tijdperk normaal. De voorliggende placentalap is geïnfarceerd. In het 
kraambed wordt een placentairpoliep verwijderd. Verplegingsduur na 
de bevalling 1 7 dagen. 

1 1 8 .  V-para, 36 jaar. Patiente is opgenomen wegens pernicieuze zwanger
schapsanaemie. Het haemoglobinegehalte was 20%. Ze krijgt een bloed
transfusie. Geen bloeding in de zwangerschap. Bij het begin der baring, 
in de 38ste week, wordt bij 4 c.M. ontsluiting een placenta praevia latera
lis gevonden. Er is echter geen bloeding. Spontane geboorte van een levend 
kind van 47 c.M. Nageboortetijdperk normaal. De voorliggende pla
centalap was geïnfarceerd. In het kraambed snelle stijging van het 
haemoglobinegehalte. Verplegingsduur na de bevalling 32 dagen. 

1 3 1 .  XI-para, 42 jaar. Patiente wordt ingestuurd wegens bloeding tijdens de 
baring. Bij opname blijkt er een afgeweken schedelligging te bestaan. Er 
is volkomen ontsluiting, een placenta praevia lateralis, een matige bloe
ding. De harttonen zijn niet met zekerheid te hooren. Nadat de schedel 
uitwendig op de bekkeningang is geplaatst, worden de vliezen gebroken. 
Daarna wordt een levend kind geboren, dat 40 c.M. lang is. Vervolgens 
wordt een tweede kind uitgedreven, in de vliezen. Het is 39 c .M. lang. 
Het hart klopt goed, maar het gelukt niet het kind aan het ademen te 
krijgen. Het eerste kind sterft 9 uren na de geboorte. Nageboortetijdperk 
en kraambed normaal. Verplegingsduur p. p. 1 1  dagen. 

139. VII-para, 37 jaar. Bloeding in de zwangerschap. Bij opname schedellig
ging, 7 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis, staande vliezen, 
geen bloeding. Het vruchtwater loopt af bij volkomen ontsluiting. Le
vend kind van 49 c.M. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Ver
plegingsduur na de bevalling 1 1  dagen. 
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1 42. XIII-para, 42 j aar. Bloeding in de zwangerschap. Dadelijk na opname 
breken de vliezen bij volkomen ontsluiting, waarna spontane partus 
praematurus, stuitligging. Er is een placenta praevia marginalis . Het 
kind is 38 c.M. lang en sterft drie dagen na de geboorte. Nageboorte
tijdperk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur p. p. 1 3  dagen. 

1 54. !II-para, 29 jaar. Wordt binnengestuurd wegens bloeding in de zwanger
schap. Ze heeft tijdens het vervoer naar de kliniek tamelijk veel bloed 
verloren. Korte tijd na de opname wordt het geheele ei met intacte 
vliezen uitgestooten. De placenta komt vooraan. Er was een placenta 
praevia centralis. Het kind, dat dood is, heeft een lengte van 24 c.M. 
Kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 1  dagen. 

Van de 16 vrouwen uit deze groep hadden twee een placenta praevia 
centralis. Op het oogenblik, dat de vliezen braken, bestond er bij 6 
vrouwen een placenta praevia lateralis, bij 8 een marginalis. 

De vrouwen zijn alle genezen ontslagen. De gemiddelde verplegings
duur na de bevalling was 1 5½ dag. 

Bij één der vrouwen trad een atonische nabloeding op, die, na 
verwijdering van de placenta volgens CREDÉ, met pituitrine en secale 
injecties kon worden gestelpt. In alle andere gevallen was het nage
boortetijdperk normaal. 

Bijzonderheden in het kraambed deden zich bij twee patienten voor. 
Eén hiervan kreeg een placentairpoliep, die op de tiende dag p.p. werd 
verwijderd; de andere had een pernicieuze zwangerschapsanaemie, 
waardoor het kraambed 32 dagen duurde. 

Van de 1 8  kinderen waren 10 voldragen, 7 praematuur en 1 imma
tuur. Van alle drie groepen werd één kind levenloos geboren. De 
gemelli van geval No. 1 09 hebben we tot de voldragen kinderen 
gerekend. 

Bij het voldragen kind (No. 37) werd de dood waarschijnlijk ver
oorzaakt door druk van het hoofd op de navelstrengvaten. 

Van de 6 praemature kinderen, die levend werden geboren, stier
ven twee kort na de geboorte, nl. No. 13 1 negen uren en No. 1 42 
drie dagen p. p. De andere kinderen verlieten de kliniek in goede 
toestand. 

Groep B. 

In deze groep zijn ondergebracht 40 gevallen, bij welke de vliezen 
bij .  onvolkomen ontsluiting spontaan of kunstmatig zij n gebroken. 
Bij een aantal van de gevallen met een spontane ruptuur van de vlie-
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zen. zou mogelijk de baring óók zonder ingrijpen zijn verloope:t;1., wan
neer de vliezen tot volkomen ontshiiting intact waren gebleven. 
Aangezien dit echter niet met zekerheid is uit te maken, hebben we 
tusschen spontaan en kunstmatig breken van de vliezen geen onder
scheid gemaakt. 

Hieronder volgen de uittreksels uit de ziekt�geschiedenissen. 

1 .  X-para, 42 jaar, komt in partu binnen. Er is een placenta praevia latera
lis. Het kind, dat dood is, ligt in aangezichtsliggi1;1g ; er is een uitgezakte 
hand. Patiente vloeit njet meer. De baring verloopt spontaan. Nageboor
tetijdperk en kraambed zijn ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 
1 2  dagen. 

2. Hl-para, 35 jaar, komt in partu binnen wegens bloeding. Er is 7-8 c.M. 
ontsluiting en een placenta praevia lateralis. De vliezen worden gebroken. 
Daarna normale baring in schedelligging. Levend en voldragen kind. 
Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzonderheden. Verplegings
duur p. p. 1 2  dagen. 

6. II-para, 21. jaar; bij opname ruim 2 c.M. ontsluiting. Het ostium is geheel 
met placentaweefsel bedekt. Er is een geringe bloeding. Later neemt de 
bloeding toe. Er is dan 6 c.M. ontsluiting en een placenta praevia latera
lis. De vliezen worden gebroken, waarna de baring spontaan en zonder 
verder bloedverlies verloopt. Het kind leeft en is 49 c.M. lang. Nageboor
tetijdperk en kraambed normaal. Verplegingsduur na de partus 1 3  da
gen. 

1 1 . X-para, 43 jaar. Opname wegens bloeding. Er is een placenta praevia 
lateralis. De baring verloopt geheel spontaan. l)e vliezen zijn bij onvol
komen ontsluiting en zonder dat het bemerkt is, gebroken. Levend kind 
van 50 c.M. In het kraambed een lichte temperatuursverhooging zonder 
aantoonbare oorzaak. Verplegingsduur na de bevalling 22 dagen. 

13. VII-para, 29 jaar. De vrouw heeft reeds in de zwangerschap wat ge
vloeid. Bij het begin van de baring wordt de bloeding echter erger. Tam
ponnade door de huisarts, waarna de vrouw naar de kliniek wordt ver
voerd. Er is dan 4 c.M. ontsluiting en een placenta praevia lateralis. 
Goede harttonen. De vliezen worden gebroken. Daarna sterft het kind af, 
zonder dat de oorzaak hiervan gevonden wordt. De baring verloopt ver
der normaal. Het kind is 52 c.M. lang. Nageboortetijdperk en kraambed 
ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling was 22 dagen, daar patiente 
over pijn in het been klaagde en met het oog op een eventueele thrombo
se wat langer geobserveerd werd. 

1 6. V-para, 28 jaar, heeft in de graviditeit geyloeid. Bij 2 c.M. �mtsluiting 
voelt men placentaweefsel. Er is practisch geen bioeçJ.ing. De vliezen 
breken spontaan bij 6 c.M. ontsluiting. Het kind, dat in aangezichtslig-
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ging ligt, sterft tijdens de partus. Het is 48 c.M. lang en heeft een gebar
sten encephalo-meningocèle op het achterhoofd. Nageboortetijdperk 
en kraambed normaal. Verplegingsduur p. p. 1 2  dagen. 

2 1 .  II-para, 34 jaar. Bij opname 5 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis, 
schedel met een segment ingedaald. De vliezen worden gebroken, daar de 
vrouw vloeit. Daarna geen bloeding meer en spontane baring van een 
levend kind van 50 c.M. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Ver
plegingsduur na de bevalling 13 dagen. 

23. XIII-para, 43 jaar. Bij opname 6 c.M. ontsluiting, placenta praevia la
teralis. Er is een bloeding. De vliezen worden gebroken, waarna de bloe
ding staat. De harttonen blijven goed, maar het kind komt wit asphyc
tisch ter wereld en kan niet worden bijgebracht. De dood van het kind, 
dat voldragen is, is waarschijnlijk het gevolg van het feit, dat de navel
streng slechts 38 c.M. lang was en een dubbele omstrengeling vormde. 
Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Verplegingsduur na de be
valling 13 dagen. 

24. IV-para, 3 1  jaar. Tamponnade door de huisarts wegens een geringe bloe
ding in de graviditeit. Opname. Drie dagen later begint de baring. Er 
treedt een bloeding op. Bij 4 c.M. ontsluiting is er een placenta praevia 
lateralis. De vliezen worden gebroken, waarna de bloeding staat. Verder 
spontane baring. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Levend kind 
van 50 c.M. Verplegingsduur na de bevalling 1 6  dagen. 

25. XIII-para, 44 jaar. De vliezen breken spontaan bij onvolkomen ont
sluiting. Bij 6 c.M. ontsluiting is er een placenta praevia lateralis. De 
vrouw heeft gedurende de partus koorts. Het kind, dat voldragen is en 
spontaan geboren wordt, is gemacereerd. Wegens een nabloeding moet 
de placenta, die stinkt, manueel worden verwijderd. Tamponnade van 
uterus en vagina met vioformgaas is noodzakelijk. Subcutaan infuus 
van physiologische zoutoplossing na de partus. Haemoglobinegehalte p. 
p. 28 S. Koorts in het kraambed tot veertien dagen na de bevalling. 
Verplegingsduur p. p. 42 dagen. 

26. VIII-para, 32 jaar. Bij 6 c.M. ontsluiting is er een placenta praevia mar
ginalis. Geringe bloeding. De vliezen worden gebroken. Daarna spontane 
geboorte van een levend kind van 53 c.M. Verplegingsduur na de beval
ling 25 dagen. 

3 1 .  !II-para, 24 jaar. Bij 2 c.M. ontsluiting nogal eenige bloeding, placenta 
praevia lateralis. Tamponnade van cervix en vagina. Na 41ft uur is de 
tampon doorgebloed en wordt verwijderd. Er is nu 3 c.M. ontsluiting. 
De vliezen worden gebroken, waarna de partus spontaan verloopt. Het 
k ind, dat 47 c.M. lang is, heeft een omstrengeling van de navelstreng. 
Het wordt wit asphyctisch geboren en kan niet worden bijgebracht. 
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Nageboortetijdperk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur n a  de 
partus 14  dagen. 

32. XII-para, 39 jaar. Opgenomen 2/XI met een matige bloeding, die weldra 
staat. Patiente is niet in partu. Op 3/XII breken de vliezen spontaan. Er 
is 2 c.M. ontsluiting en een placenta praevia lateralis. Geen bloeding. De 
baring vordert niet. Koude rilling. De volgende dag spontane uitdrijving. 
De harttonen blijven tot op het einde van de uitdrijving goed. Het kind, 
dat voldragen is, wordt echter levenloos geboren. Er is een dubbele om
strengeling. Nageboortetijdperk : 15 minuten na de geboorte van het kind 
eenige bloeding. De placenta zit nog vast. Nadat de uterus door massage 
van de fundus tot een goede contractie is gebracht, worden er een 
paar stolsels uit gedrukt. Eenige tijd later weer wat bloeding. Daar 
de vrouw meer bloed verliest dan wenschelijk is en wat anaemisch begint 
te worden, gaat men over tot manueele verwijdering van de nog steeds 
vastzittende placenta, 35 minuten na de geboorte van het kind. Uterus 
en vagina worden daarna met vioformgaas getamponneerd. De toestand 
der vrouw gaat echter snel achteruit en 15 minuten nadat de placenta 
was verwijderd, succombeert ze. 
Obductie : Anaemia. Volvulus sigmoideus (zonder darmveranderingen) . 
Splenitis acuta. Degeneratio parenchymatosa hepatis. Fibrosis pancrea
tis. 

36. VII-para, 36 jaar. Opgenomen wegens bloeding. De portio laat één 
vinger door. Het ostium is geheel met placentaweefsel bedekt. Er is ee
nige bloeding. De vrouw is anaemisch. Pols 144/min. Subcutaan infuus 
van NaCl-oplossing. Tamponnade van cervix en vagina. Daarna goede 
weeën. De tampon wordt na eenige tijd uitgedreven. Er is dan 3 c.M .  
ontsluiting en  een placenta praevia lateralis. De  vliezen worden gebro
ken. Spontane geboorte van een kind van 46 c.M. lengte, dat dood is. De 
placenta volgt onmiddellijk na het kind. Gedurende de baring was er 
steeds een geringe bloeding. Waarschijnlijk is er een loslating van de 
placenta opgetreden, waardoor de dood van het kind is veroorzaakt. 
Geringe anaemie p. p. Kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de 
bevalling 22 dagen. 

39. VII-para, 37 jaar. Bij opname wordt de diagnose gesteld op hydro
cephalus. Het ostium laat één vinger door en is met placentaweefsel 
bedekt. De baring begint 25 dagen na de opname. Er treedt een bloeding 
op. De ontsluiting is 2-3 c.M. Er wordt een tampon ingebracht, die na 
eenige uren doorgebloed is. De vrouw is matig anaemisch. Na verwij
dering van de tampon blijkt er 5 c.M. ontsluiting te zijn. Placenta praevia 
centralis. Perforatie van de hydrocephalus, door de placenta heen. Er 
zakt een navelstreng uit, die niet klopt. Daarna spontane uitdrijving 
van het voldragen kind. Manueele verwijdering van de placenta en tam
ponnade van uterus en vagina. Intraveneus infuus van Bayliss-oplossing. 
Haemoglobinegehalte na de bevalling 22 S. Ongestoord kraambed. Ver
plegingsduur p. p. 26 dagen. 
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43. I-para, 30 jaar. Opname wegens bloeding in de zwang�rschap. De gravidi
teit wordt op 35 weken geschat. Geen ontsluiting. Veertien dagen na de 
opname begint de baring. Geringe bloeding. Bij 5 c.M. ontsluiting is er 
een placenta praevia lateralis. De vliezen worden gebroken. Spontane 
uitdrijving van een levend kind van 46 c.M. Nageboortetijdperk en 
kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 2  dagen. 

66. V-para, 3 1  jaar. Het kind ligt in stuitligging. In het ontsluitingstijdperk 
eenige bloeding. De vliezen breken spontaan bij 7 c.M. ontsluiting. Er is 
dan een placenta praevia marginalis. Levend kind van 5 1  c.M. Matige na
bloeding. Ongestoord kraambed. Verplegingsduur na de bevalling 1 4  
dagen. 

69. III-para, 35 jaar. Opname wegens bloeding in de zwangerschap. Mini
male bloeding tijdens de baring. De vliezen breken spontaan bij 5 c.M. 
ontsluiting. Placenta praevia marginalis. Levend, voldragen kind. 
Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Verplegingsduur na de be
valling 1 1  dagen. 

70. VIII-para, 35 jaar. Bloeding in het ontsluitingstijdperk. Nauw bekken. 
C. V. is 9¼ c.M. Bij 3 c.M. ontsluiting is er een placenta praevia margi
nalis. De vliezen breken spontaan bij 6-7 c.M. ontsluiting. De bloeding, 
die niet sterk was, houdt daarna op. Levend kind van 52 c.M. Lichte 
anaemie p. p. Nageboortetijdperk en kraambed ongestoord. Verple
gingsduur na de bevalling is 1 8  dagen. 

75 . I-para, 25 jaar. Patiente heeft in de zwangerschap gevloeid. In het ont
sluitingstijdperk opnieuw bloeding. De harttonen verdwijnen reeds in 
het begin van de baring. Bij 4 c.M. ontsluiting worden de vliezen gebro
ken. Daarna nog geringe bloeding en spontane uitdrijving van een dood 
kind, dat 50 c.M. lang is. Placenta praevia marginalis. Nageboortetijd
perk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 4  
dagen. 

77. V-para, 3 1  jaar. Opgenomen wegens bloeding tijdens de baring. Bij bin
nenkomst een afgeweken schedelligging, positieve harttonen, 3 c.M. 
ontsluiting en een placenta praevia lateralis. De bloeding houdt weldra 
op. Om de ontsluiting te bevorderen, wordt de cervix getamponneerd. 
Eén uur later zijn er goede weeën. De tampon wordt verwijderd. De 
ontsluiting neemt langzaam toe. Er treedt geen bloeding meer op. Bij 
8 c .M. ontsluiting worden de vliezen gebroken, nadat het hoofd op de 
bekkeningang gefixeerd is. Het kind is 48 c.M. lang en leeft . Er is een 
matige nabloeding. Kraambed normaal. Verplegingsduur na de bevalling 
2 1  dagen. 

79. VI-para, 36 jaar. Bij opname wordt de graviditeit geschat op 35 weken. 
De vrouw heeft een platvernauwd bekken, conj . vera 8 c .M. Er is een 
schedelligging. De harttonen zijn goed. Er is 2 c .. M. ontsluiting, een ta-
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melijke bloeding, een placenta praevia lateralis. Tamponnade van cervix 
en vagina. Na een uur is de tampon doorgebloed en wordt verwijderd. 
De anaemie neemt toe. De ontsluiting is 4 c.M. Een smalle rand placenta 
is te voelen. De vliezen worden gebroken. De bloeding staat daarna. Er 
wordt een levend kind geboren van 42 c.M. Het haemoglobinegehalte 
bedraagt p. p. 40 S. Nageboortetijdperk en kraambed ongestoord. De 
vrouw verlaat 40 dagen na de bevalling de kliniek. Na 21  dagen stond ze 
reeds op, maar is eerst later vertrokken om het kind. 

82. IV-para, 28 jaar, opgenomen op 1 7/X wegens bloeding in de zwanger
schap. De vrouw is niet in partu. Op 24/XI krijgt ze weeën en treedt een 
lichte bloeding op. Bij 5 c.M. ontsluiting is er een placenta praevia latera
lis en worden de vliezen gebroken. Daarna een spontane partus. Het 
kind leeft en heeft een lengte van 50 c.M. Wegens een nabloeding wordt 
de placenta verwijderd met behulp van de handgreep van Credé, waarna 
pituïtrine en secale worden ingespoten en de bloeding tot staan komt. 
Haemoglobinegehalte p. p. 34 S. Ongestoord kraambed. Verplegings
duur na de bevalling 15 dagen. 

85. VIII-para, 39 jaar, opgenomen op 20/II wegens bloeding in de zwanger
schap. Er is dan een schedelligging; de vrouw is niet in partu. Zes dagen 
later begint de baring. Het bloedverlies is gering. Bij 7 c .M. ontsluiting is 
er een placenta praevia lateralis. De vliezen worden gebroken. Daarna 
spontane uitdrijving van een levend kind van 54 c.M. Nageboortetijd
perk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 8  
dagen. 

88. !-para, 22 jaar. Opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap. Er is 
een graviditeit van 35 weken. Schedelligging, positieve harttonen, 4 c.M. 
ontsluiting, placenta praevia lateralis. Matige bloeding, die weldra op
houdt; geen weeën. Twee dagen later treden er weeën op. De vliezen bre
ken bij onvolkomen ontsluiting. Tijdens de baring practisch geen bloe
ding. Er wordt een levend kind geboren, dat 40 c .M. lang is en in de cou
veuze goed groeit. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Verple
gingsduur na de bevalling is 14  dagen. 

1 13. IV-para, 34 jaar. Bloeding in het begin van het ontsluitingstijdperk. De 
graviditeit wordt op 36 weken geschat. Bij 4 c.M. ontsluiting is er een 
placenta praevia lateralis. Spontane baring in schedelligging zonder 
verder bloedverlies. De vliezen zijn bij onvolkomen ontsluiting gebroken 
zonder dat dit bemerkt is. Levend kind van 48 c.M. Nageboortetijdperk 
en kraambed ongestoord. De placentalap, die op het ostium heeft gelegen, 
is geheel atrofisch. Verplegingsduur na de bevalling 1 1  dagen. 

1 1 9 .  V-para, 33 jaar. In het begin van het ontsluitingstijdperk eenige bloe
ding. Er is een schedelligging, 4 c.M. ontsluiting en een placenta praevia 
lateralis. De vliezen worden gebroken. :paarna een spontane partus, zon
der bloeding, waarbij een levend kind van 43 c .M .  lengte wordt geboren. 
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Nageboortetijdperk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de 
bevalling 25 dagen. Patiente was opgenomen wegens albuminurie en hy
pertensie. 

1 27. UI-para, 33 jaar. De vrouw is opgenomen wegens eclampsia gravidarum. 
Tijdens de baring wordt een placenta praevia lateralis gevonden. Spon
tane partus in achterhoofdsligging met vroegtijdig afloopen van het 
vruchtwater en bloeding in het ontsluitingstijdperk. Levend kind van 48 
c.M. Nageboortetijdperk normaal. Verplegingsduur na de bevalling 38 
dagen (eclampsie) . 

1 33. UI-para, 35 jaar. Opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap, op 
21/XI . De vrouw is niet in partu . Er is geen bloeding meer. Op 2/XII 
treedt er plotseling een tamelijk sterke bloeding op. Bij onderzoek blijkt 
er 5 c.M. ontsluiting te zijn en een placenta praevia lateralis. De vliezen 
worden gebroken, waarna de bloeding ophoudt en de baring verder spon
taan verloopt. Het kind leeft en is 5 1  c.M. lang. Nageboortetijdperk en 
kraambed normaal. Verplegingsduur na de bevalling 14 dagen. 

1 36. UI-para, 41 jaar. Geen bloeding. Er is een placenta praevia marginalis. 
De vliezen breken spontaan bij 6 c.M. ontsluiting. Baring in schedellig
ging. Levend kind van 5 1  c.M. Nageboortetijdperk en kraambed nor
maal. Verplegingsduur na de bevalling 1 1  dagen. 

1 37. UI-para, 27 jaar. Bloeding tijdens de baring zeer gering. De vliezen bre
ken spontaan bij 6 c.M. ontsluiting. Er is dan een placenta praevia mar
ginalis. Het kind wordt in schedelligging geboren en sterft tijdens het 
laatste gedeelte van de uitdrijving, mogelijk tengevolge van de bestaande 
omstrengeling. Het heeft een lengte van 5 1  c .M. Nageboortetijdperk 
normaal. In het kraambed albuminurie en cystitis. Verplegingsduur na 
de bevalling 25 dagen. 

1 40. VII-para, 37 jaar. In het ontsluitingstijdperk een geringe bloeding. Bij 
5-6 c.M. ontsluiting is er een placenta praevia lateralis. De vliezen wor
den gebroken. Daarna spontane partus in schedelligging, waarbij een 
levend kind van 44 c.M. wordt geboren. Nageboortetijdperk en kraam
bed normaal. De placentalap, die op het ostium lag, is geïnfarceerd. 
Verplegingsduur na de bevalling 14 dagen. 

1 43. VIII-para, 45 jaar. Partus praematurus in achterhoofdsligging, met vroeg
tijdig afgeloopen vruchtwater. Geringe bloeding gedurende de partus. 
Placenta praevia marginalis. Er wordt een levend kind van 42 c.M. ge
boren, dat 1 0  uren later plotseling sterft. Nageboortetijdperk en kraam
bed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 1  dagen. 

1 44. UI-para, 41 jaar. Geringe bloeding in het ontsluitingstijdperk. De vliezen 
breken vroegtijdig. Er is een placenta praevia marginalis. Levend kind 
van 43 c.M. Nageboortetijdperk en kraambed ongestoord, behoudens 
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een lichte albuminurie. De vrouw heeft een uterus myomatosus. Haemo
globinegehalte p. p. 55% .  De verplegingsduur na de bevalling is 22 
dagen. 

1 45. !-para, 26 jaar. Bloeding in het ontsluitingstijdperk. Bij 2 c.M. ontslui
ting is er geen placentaweefsel te voelen. Er wo.rdt een tampon in cervix 
en vagina ingebracht, die vijf uren later uitgedreven wordt. Daarna 
treedt weer een flinke bloeding op. Er is nu 6 c.M. ontsluiting en een 
placenta praevia lateralis. De vliezen worden gebroken, waarna de sche
del indaalt en de bloeding staat. Er wordt een levend kind van 40 c.M. 
geboren, dat na enkele uren sterft. Daarna een tweede kind, dat in stuit
ligging ligt en dood is. Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzon
derheden. Haemoglobinegehalte p. p. 45 % . Verplegingsduur na de be
valling 19 dagen. 

1 47. VIII-para, 44 jaar, opgenomen op 3 1 /VII, wegens bloeding. De gravidi
teit is dan 36/37 weken oud. De vrouw is niet in partu en vloeit niet 
meer. Op 1 8/VIII treden er lichte weeën op, er is een geringe bloeding. 
Bij onderzoek blijkt, dat er 4-5 c.M. ontsluiting is met gebroken vliezen 
en een placenta praevia lateralis. Na injectie van physoglandine wor
den de weeën sterker en staat de bloeding. Er wordt een levend kind 
geboren van 50 c.M. Er treedt een nabloeding op ; de placenta wordt 
verwijderd volgens Credé, waarna uterus en vagina worden getampon
neerd. Haemoglobinegehalte p. p. 40% . Ongestoord kraambed. Ver
plegingsduur na de bevalling 25 dagen. 

1 5 1 .  II-para, 34 jaar. Bloeding in het begin der baring. Bij 4 c.M. ontsluiting 
is er een placenta praevia lateralis. De vliezen worden gebroken, waarna 
de bloeding staat. Bij toenemende ontsluiting blijkt, dat er een voor
hoofdsligging bestaat, die gedeeltelijk ingedaald is. Daar manueele 
correctie niet gelukt en de baring niet vordert, wordt een forcipale ex
tractie verricht. Het kind, dat dood is, heeft een lengte van 50 c.M. Het 
haemoglobinegehalte na de bevalling is 40% .  In het kraambed een me
tritis. Verplegingsduur p. p. 27 dagen. 

1 57. VI-para, 34 jaar. Bloeding in het ontsluitingstijdperk. Bij 7 c.M. ont
sluiting is er een placenta praevia lateralis. De vliezen worden gebroken, 
waarna de bloeding staat. Het kind wordt in achterhoofdsligging geboren ; 
het leeft en is 50 c.M. lang. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. 
Verplegingsduur na de bevalling is 1 2  dagen. 

1 6 1 .  VI-para, 34 jaar. Bij opname graviditeit van 34 weken. Er is 3 c.M. ont
sluiting, een placenta praevia lateralis en een geringe bloeding. Het 
kind ligt in schedelligging. Het bekken is platvernauwd. Bij 6 c.M. 
ontsluiting wordt de bloeding wat sterker. De vliezen worden gebroken. 
Daarna staat de bloeding. Er wordt een levend kind van 43 c.M. gebo
ren. Nageboortetijdperk normaal. In het kraambed een thrombophlebi
tis. Verplegingsduur na de bevalling 28 dagen. 
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1 63. IV-para, 27 jaar. Bij opname schedelligging, à terme. Er is 5 c.M. ont
sluiting, een placenta praevia lateralis en een matige bloeding. De hart
tonen zijn onregelmatig. Korte tijd later neemt de bloeding toe. De vlie
zen worden gebroken en de vrouw krijgt een intraveneus infuus van 
Bayliss-oplossing. Harttonen zijn nu niet meer te hooren. Er wordt een 
kind van 50 c.M. lengte geboren, dat dood is. Nageboortetijdperk nor
maal. Haemoglobinegehalte p. p. 30% ,  Het kraambed is gestoord : geu
rende lochia en een cystitis. Verplegingsduur na de bevalling 39 dagen. 

Van de veertig vrouwen, die !ot deze groep behooren, zijn 39 ge
nezen ontslagen. Eén vrouw succombeerde aan een atonische nabloe
ding, na manueele verwijdering van de placenta en tamponnade van 
uterus en vagina. 

De gemiddelde verplegingsduur na de bevalling was 19 .5 dagen. 
Bij één der vrouwen bestond een placenta praevia centralis. Bij 

30 werd de diagnose gesteld op placenta praevia lateralis toen de 
vliezen braken en bij 9 op placenta praevia marginalis. 

Behalve bij de vrouw, die succombeerde, trad nog bij 6 andere 
vrouwen een atonische nabloeding op. Tweemaal werd hier de pla
centa manueel verwijderd, tweemaal met de handgreep van CREDÉ. 
Tamponnade van uterus en vagina werd in drie der gevallen verricht. 
Bij de overige patienten was het nageboortetijdperk normaal. 

Kraambedstoornissen worden bij 8 vrouwen vermeld, namelijk de 
volgende : 

Lichte temperatuursverhooging zonder bekende oorzaak (No. 11). 
Pijnlijk been; andere thromboseverschijnselen ontbreken (No. 13). 
Koorts gedurende 14 dagen na de bevalling (No. 25). 
Albuminurie en hypertensie, reeds voor de baring bestaande (No. 

119). 
Eclampsia gravidarum, die p.p. vrij snel genas (No. 127). 
Metritis (No. 15 1). 
Thrombophlebitis (No. 161). 
Geurende lochia en cystitis (No. 163). 
Een meer of minder sterke anaemie na de partus wordt opgegeven 

bij de volgende gevallen : 25, 36, 39, 70, 77, 82, 144, 145, 147, 151 
en 163. 

Van de kinderen waren 29 voldragen en 12 praematuur. Hiervan 
werden respectievelijk 11 en 3 kinderen levenloos geboren. Twee 
levend geboren, praemature kinderen stierven enkele uren na de ge
boorte. De andere levend geboren kinderen verlieten de kliniek in 
goede toestand. 
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Groep C . 
• 1 

Bij drie patienten bestond de behandeling uitsluitend in tampon
nade. Van deze vrouwen zijn twee genezen ontslagen. Eén stierf kort 
na de opname aan verbloeding. Hieronder volgt van ieder der vrou
wen een verkorte ziektegeschiedenis. 

27. IV-para, 34 jaar. Opname 24/VI wegens bloeding. Er is 3 c.M. ontslui
ting, de vliezen staan. Links is de placenta juist te voelen. Er is een voet
ligging, de bloeding is opgehouden. Op 28/VI breken de vliezen spontaan. 
De bloeding is gering, er zijn geen weeën. Op 30/VI neemt de bloeding 
toe. Het kind ligt nu in schedelligging. De navelstreng is uitgezakt en 
wordt met behulp van een tampon gereponeerd. 's Avonds krijgt de 
vrouw een koude rilling. Ze vloeit niet. Er wordt een poging gedaan tot 
keering volgens BRAXTON HlcKs, bij 4-5 c.M. ontsluiting, maar deze 
gelukt niet. Er treedt echter een bloeding op. Daarom wordt een nieu
we tampon ingebracht. Daarna een spontane uitdrijving van een dood 
kind in schedelligging. De lengte is 42 c.M. Nageboortetijdperk en 
kraambed normaal. Verplegingsduur na de bevalling 1 9  dagen. 

38. III-para, 35 jaar, opgenomen op 5/III wegens bloeding in de zwanger
schap. Bij binnenkomst wordt de graviditeit geschat op33 weken. Het 
kind ligt in schedelligging. De vrouw is niet in partu en vloeit niet meer. 
Op 1 1  /III treedt een bloeding op. Het ostium is voor één vinger door
gankelijk en geheel met placentaweefsel bedekt. Tamponnade van cervix 
en vagina. De tampon is 9 uren later doorgebloed en wordt vervangen. 
De ontsluiting is nu 3--4 c.M. Er zijn geen weeën. Vijf uren later is de 
tampon opnieuw doorgebloed. De ontsluiting bedraagt thans 7-8 c.M. 
en het ostium is nog geheel door de placenta bedekt. De bloeding is 
opgehouden en patiente heeft nu weeën. Korte tijd later is de ontsluiting 
volkomen. De placenta wordt doorboord en het kind door versie en ex
tractie geboren. Het is wit asphyctisch en kan niet worden bijgebracht. 
De lengte is 44 c.M. Nageboortetijdperk normaal. Haemoglobinegehalte 
p. p. 32 S. In het kraambed heeft de vrouw koorts zonder dat een oor
zaak hiervoor kan worden gevonden. Verplegingsduur na de bevalling 
26 dagen. 

158. I-para, 20 jaar. Opname wegens bloeding in de zwangerschap. De gravidi
teit wordt geschat op 36 weken, het kind ligt in stuitligging. Er zijn geen 
harttonen te hooren. De ontsluiting is 2-3 c.M. en er is een placenta 
praevia. lateralis. Ongeveer 15 minuten na binnenkomst in de kliniek 
krijgt de vrouw een zeer heftige bloeding. Er wordt oogenblikkelijk een 
tampon ingebracht. Tegelijkertijd wordt een intraveneus infuus van 
Bayliss-oplossing gegeven en worden voorbereidingen getroffen voor een 
bloedtransfusie. De vrouw succombeert echter reeds ruim een kwartier 
na het begin van de bloeding. 
In het obductieverslag wordt als doodsoorzaak vermeld : Haemorrhagia 
gravissima letalis ex vulhere plaèentae praeviae causa. 
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Groep D. 

Bij 8 vrouwen, bij wie het kind in stuitligging lag, bestond de be
handeling in  het afhalen van een beentje na breken van de vliezen. 

Hieronder volgen de uittreksels van de ziektegeschiedenissen. 

9. II-para, 23 jaar. Bloeding in de zwangerschap. Bij opname is er een afge
weken stuitligging. De ontsluiting bedraagt 2 c.M. Wegens de bloeding 

worden cervix en vagina ·getamponneerd. Eenige tijd later, als patiente 

tamelijk  anaemisch is geworden, wordt de tampon, die doorbloed is, ver

wijderd. De vliezen worden gebroken, waarna een beentje wordt afge

haald. De ontsluiting was toen 5 c.M. Na de ingreep verdwijnen de hart

tonen, die steeds goed waren gebleven, vrijwel onmiddellijk. Eenige uren 

later wordt de romp van het kind uitgedreven. Het hoofd wordt door de 

onvolkomen ontsluiting nog tegengehouden en komt eerst een uur later 

naar buiten. Het nageboortetijdperk is normaal. De toestand van de 

vrouw is na de partus slecht. Ze krijgt een druppelclysma en herstelt 

zich daarna vrij spoedig. De lengte van het kind was 47 c.M. In het 
kraambed deden zich, behalve de anaemie, geen bijzonderheden voor. 

De verplegingsduur na de bevalling was 1 4  dagen. Op het oogenblik, 

dat de vliezen werden gebroken, bestond er een placenta praevia latera

lis. In de ziektegeschiedenis staat nadrukkelijk vermeld, dat in dit geval 

geen keizersnede werd verricht, omdat het kind niet voldragen was. 

1 7. !II-para. 22 jaar. Heeft bij het begin van de baring gevloeid en is daar

om naar de kliniek verwezen. Het vruchtwater was reeds bij de eerste 
weeën afgeloopen. Bij opname wordt gevonden, dat er een matige bek

kenvernauwing bestaat, conj . vera 91/2 c.M. Er is 4 c.M. ontsluiting en 

een placenta praevia lateralis. De vliezen zijn gebroken, er is een stuit

ligging met een uitgezakte navelstreng en een geringe bloeding. Wegens 
de prolapsus funiculi wordt prophylactisch een beentje afgehaald. Daarna 

verdwijnen de harttonen echter vrijwel onmiddellij k. Van een extractie 

kan geen sprake zijn. Het doode kind wordt spontaan uitgedreven. Het 

is 50 c.M. lang. De navelstreng is op het voorliggende deel van de pla

centa geïnsereerd. Nageboortetijdperk en kraambed waren geheel nor

maal. De verplegingsduur na de bevalling bedroeg 12  dagen. 

1 9. !II-para, 28 jaar, opgenomen wegens bloeding bij het begin van de ba

ring. Men vindt een graviditeit van 36 weken, stuitligging, goede hart

tonen. Er is 4 c.M. ontsluiting, placenta praevia centralis. Geen weeën, 

geen bloeding. Tamponnade van cervix en vagina. De tampon is twee 

uren later doorgebloed en wordt vervangen door een nieuwe. Deze is na 

acht uren ook doorgebloed en wordt verwijderd. Er is nu 6 c.M. ontslui

ting. Patiente vloeit en collabeert. Na perforatie van de placenta wordt 

een beentje afgehaald, waaraan een lichte tractie wordt uitgeoefend. 

De bloeding staat. De harttonen zijn enkele oogenblikken later niet meer 

te hooren.  Het doode kind, dat 44 c.M. lang is, wordt snel uitgedreven. 
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Nageboortetijdperk normaal. Haemoglobinegehalte. na de partus be
draagt 36 S. In het kraambed een lichte angina. Verplegingsduur na de 
bevalling 32 dagen. 

40. XVI-para, 40 jaar, wordt opgenomen wegens bloeding tijdens de baring. 
Er is 4 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis, stuitligging. Af en toe 
eenige bloeding. Temp. 38.9. Als de bloeding wat sterker wordt, haalt 
men na breken van de vliezen een beentje af. De harttonen blijven goed. 
Na enkele uren wordt de stuit uitgedreven. Het hoofd kan echter de 
ontsluitingsrand niet passeeren en komt pas ¼ uur later te voorschijn. 
Het kind, dat dood is, is 48 c.M. lang. Wegens bloeding wordt de pla
centa manueel verwijderd, waarna uterus en vagina worden getampon
neerd. Het haemoglobinegehalte is na de partus 43 S. In het kraambed 
wordt een placentairpoliep verwijderd. Verplegingsduur na de bevalling 
25 dagen. 

58. IX-para, 36 jaar, opgenomen wegens bloeding in het begin van de ba
ring. Er is 4 c.M. ontsluiting, een placenta praevia centralis, stuitligging. 
Goede harttonen. Geen bloeding, geen weeën. Drie dagen later plotse
ling een heftige bloeding. Tamponnade. De ontsluiting neemt echter 
niet toe, maar de tampon bloedt twee keer door. Daarom wordt een 
beentje afgehaald, na perforatie van de placenta. De harttonen zijn 
daarna niet meer te hooren. Het kind, dat een lengte heeft van 46 c.M. 
en dood is, wordt ¼ uur later uitgedreven. Normaal nageboortetijdperk. 
In het kraambed lichte temperatuursverhooging, zonder aantoonbare 
oorzaak. Verplegingsduur na de bevalling was 15 dagen. 

60. XV-para, 42 jaar opgenomen wegens bloeding. Er is 4 c.M. ontsluiting, 
een placenta praevia lateralis, stuitligging. Geen harttonen. Tamponnade. 
Een 1/1 uur later, bij 6 c.M. ontsluiting, wordt na het breken van de vlie
zen een beentje afgehaald. Het kind, dat 35 c.M. lang is, wordt daarna 
snel uitgedreven. Hydrops foetalis, maceratie. Na de partus een intra
veneus infuus van 700 cc. Bayliss-oplossing. Het haemoglobinegehalte 
na de partus was 25 S. Het kraambed is ongestoord en de vrouw verlaat 
2 1  dagen na de bevalling de kliniek. 

62. II-para, 28 jaar, opgenomen wegens bloeding in d� zwangerschap. De 
partus begint met een geringe bloeding en het afloopen van het vrucht
water. Bij een ontsluiting van drie c.M. is het ostium gedeeltelijk 
met placentaweefsel bedekt. Tamponnade. De harttonen zoo nu en dan 
wat langzaam. De tampon is een uur later doorgebloed en wordt ver
wijderd. Daarna een beentje afgehaald. Enkele oogenblikken later zijn 
de harttonen niet meer te hooren. De stuit wordt na een uur uitgedreven. 
Het hoofd kan de ontsluitingsopening echter nog niet passeeren en komt 
pas na een ¼. uur te voorschijn. De lengte van het kind is 50 c.M. Na
geboortetijdperk en kraambed zijn normaal. Verplegingsduur na de be
valling 12 dagen. 

H4 
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1 46. IX-para, 33 jaar. Bij opname is er een graviditeit van 30 weken. Veer
tien dagen later treedt er een lichte bloeding op. Het vruchtwater loopt 
af, waarna de bloeding staat. Eenige tijd later opnieuw bloeding. Er is nu 
5 c.M. ontsluiting, een placenta praevia lateralis en een stuitligging. Er 
wordt een beentje afgehaald. Daarna geen bloeding meer. Het kind, dat 
43 c.M. lang is, wordt sp<;>ntaan uitgedreven. Het is wit asphyctisch en 
kan niet worden bijgebracht. Haemoglobinegehalte p. p. 48% .  Nage
boortetijdperk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 
1 1  dagen. 

De acht vrouwen van deze groep zijn allen genezen ontslagen. De ge
middelde verplegingsduur na de bevalling was 18  dagen. 

Bij 4 vrouwen werd in het begin van de behandeling tamponnade 
van cervix en vagina toegepast. 

Een placenta praevia lateralis werd 6 maal aangetroffen, de beide 
andere keeren een placenta praevia centralis. 

Manueele verwijdering van de nageboorte, gevolgd door tamponnade 
van uterus en vagina was één keer noodzakelijk. 

Bij één vrouw was het kraambed gestoord tengevolge van angina, 
bij een andere trad een temperatuursverhooging op, waarvan de oor
zaak niet gevonden kon worden. Bij de andere vrouwen deden zich in 
het kraambed geen stoornissen voor, uitgezonderd bij sommigen een 
meer of minder sterke anaemie. 

Van de 8 kinderen waren 3 voldragen en 5 praematuur. Alle kinderen 
werden levenloos geboren. Bij één ervan was een uitgezakte navelstreng 
mogelijk de oorzaak van de dood, een ander kind was reeds voor de 
aanvang van de baring afgestorven. Bij de overige 6 kinderen moet 
de dood worden toegeschreven aan de behandelingsmethode. Vier 
keer verdwenen de harttonen vrijwel onmiddellijk nadat het beentje 
was afgehaald, één keer bleven ze goed tijdens de uitdrijving, maar 
stierf het kind, daar de ontsluiting, waardoor de romp gepasseerd 
was, voor het hoofd nog te gering bleek en bij één kind tenslotte klopte 
het hart bij de geboorte nog wel zwak, maar het gelukte niet het kind 
bij te brengen. 

Groep E. 

De keering volgens BRAXTON HrcKs werd in 4 gevallen toegepast. 
Tot deze groep rekenen wij ook twee patienten, bij wie wegens de 
wat grootere ontsluiting een gewone inwendige keering verricht kon 
worden, zonder dat onmiddellijke extractie echter mogelijk was. 

12. VIII-para, 4 1  jaar, afgeweken schedelligging. Bij 4 c.M. ontsluiting 
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22. 

42. 

5 1  

treedt een bloeding op. Placenta praevia lateralis. De vliezen worden 
gebroken en een keering volgens BRAXTON HICKS wordt verricht. De 
harttonen blijven goed en de bloeding staat. Spontane uitdrijving wordt 
afgewacht. Het kind leeft en is 5 1  c.M. lang. Nageboortetijdperk en 
kraambed normaal. Verplegingsduur na de bevalling 13  dagen. 

IV-para, 32 jaar, opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap, op 
28/XII. Er bestaat een afgeweken schedelligging, de harttonen zijn po
sitief. Patiente is niet in partu. Op 1 9/I beginnen de weeën. Er is weinig 
bloeding. De vliezen breken spontaan bij 4 c.M. ontsluiting. Bij onder
zoek vindt men een placenta praevia lateralis en uitgezakt handje en 
navelstreng naast een hoogstaande schedel. De foetale harttonen blijven 
aanvankelijk goed, maar een tijdje later worden ze minder goed en wordt 
een versie verricht. De harttonen herstellen zich echter niet en zijn even 
later niet meer te hooren. Spontane uitdrijving van het doode kind, dat 
voldragen is. Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzonderheden. 

Verplegingsduur na de bevalling 14 dagen. 

XIII-para, 39 jaar, wordt opgenomen wegens bloeding in de zwanger
schap. Er is een schedelligging, de harttonen zijn goed. De bevalling 
begint ruim een week later. Er treedt reeds dadelijk een vrij erge bloe
ding op. De graviditeit wordt niet voldragen geacht. Bij 4 c.M. ontslui
ting blijkt er een placenta praevia lateralis te bestaan. De vliezen worden 
gebroken. Het hoofd daalt echter niet in en de bloeding gaat door. Daar
om wordt eenige oogenblikken later een versie verricht, waarna de bloe
ding staat. De harttonen, die tot nu toe goed waren, zijn daarna niet 
meer te hooren. Spontane uitdrijving van het doode kind, dat 46 c.M. 
lang is. Nageboortetijdperk en kraambed normaal. Verplegingsduur p. p. 
18 dagen. 

II-para, 35 jaar, wordt ingestuurd wegens bloeding in het begin van de 
baring. Er is een afgeweken schedelligging, 2 c.M. ontsluiting en een ta
melijke bloeding. Patiente collabeert. Er wordt een tampon ingebracht 
in cervix en vagina en een subcutaan infuus van physiologische keuken
zoutoplossing gegeven. Opnieuw collaps. Intraveneus infuus van Bayliss
oplossing. Het haemoglobinegehalte is 35 S. De tampon bloedt door. 
Er is nu 4 c.M. ontsluiting en een placenta praevia lateralis. Weer een 
flinke bloeding. Na breken van de vliezen wordt een keering volgens 
BRAXTON H1cKs verricht. De bloeding staat nu. Patiente krijgt een 
bloedtransfusie. Bij toenemende indaling van de stuit en sterker weeën 
verdwijnen de harttonen. De uitdrijving gaat spontaan. Het kind is dood 
en heeft een lengte van 54 c.M. De placenta wordt manueel verwij derd. 
Geen nabloeding. Kraambed ongestoord. Hgb. p. p. 25 S. Verplegings
duur na de bevalling 29 dagen. 

49. VII-para, 39 jaar ; bij opname graviditeit van 32 weken, naar schatting. 
Is anaemisch. Bayliss-infuus intraveneus. Er is 2 c.M. ontsluiting, een 
schedelligging. Goede harttonen. Tamponnade van cervix en vagina. 
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Na een uur is de tampon doorgebloed en wordt verwijderd. De ontsluiting 
is nu 4 c .M. en het geheele ostium is met placentaweefsel bedekt. Na 
perforatie van de placenta wordt een keering volgens BRAXTON H1cKs 
gedaan. Een lichte tractie aan het beentje doet de bloeding ophouden. 
Patiente krijgt een subcutane infusie van NaCl-oplossing en later een 
bloedtransfusie. De partus verloopt verder spontaan, de harttonen 
waren na de keering niet meer te hooren; tevoren waren ze goed. Het 
kind is voldragen. De placenta wordt manueel verwijderd. Daarna tam
ponnade van uterus en vagina met vioformgaas. Hgb. p. p. 3 1  S. In 
het kraambed een cysto-pyelitis. Verplegingsduur na de bevalling 4 1  
dagen. 

64. XI-para, 46 jaar. Bij opname wordt de graviditeit geschat op 32 weken. 
Er is een afgeweken schedelligging. De foetale harttonen zijn regelmatig 
maar zeer langzaam. Er is 2-3 c.M. ontsluiting en een placenta praevia 
lateralis. De vrouw vloeit. Tamponnade van cervix en vagina. Zeven 
uren later is de tampon doorgebloed. De harttonen zijn niet meer te 
hooren. De ontsluiting is 4 c.M. Na breken van de vliezen wordt een kee
ring volgens BRAXTON H1cKs gedaan. De uitdrijving van het kind 
wordt aan de weeën overgelaten. Er is geen bloeding meer. Het kind is 
47 c.M. lang. Hgb. p. p. 33 S. Nageboortetijdperk normaal. Lichtge
stoord kraambed. Verplegingsduur na de bevalling 1 7  dagen. 

De zes vrouwen, die tot deze groep behooren, zijn dus allen genezen 
ontslagen. 

De gemiddelde verplegingsduur na de bevalling was 22 dagen. 
Bij drie vrouwen bestond bij een zeer geringe ontsluiting reeds 

een ernstige bloeding, die tamponnade van cervix en vagina noodig 
maakte, daar voor een keering de ontsluiting nog niet voldoende was. 
Bij deze vrouwen was er na de bevalling een belangrijke anaemie. 

Placenta praevia lateralis kwam 5 keer voor, centralis één keer. 
Bij één van de vrouwen was een manueele verwijdering van de na

geboorte, gevolgd door tamponnade van uterus en vagina noodig. 
Bij een andere werd de placenta eveneens manueel verwijderd, maar 
kon de tamponnade achterwege blijven. 

Als kraambedstoornis vinden we in één geval cysto-pyelitis vermeld, 
in een tweede geval een lichte temperatuursverhooging zonder aan
toonbare oorzaak. Andere kraambedstoornissen waren er niet. 

Voor de kinderen waren de resultaten ongunstig. Van de 6 kinderen 
waren er 4 voldragen en 2 praematuur. Slechts één voldragen kind 
werd levend geboren. Bij één kind moet de dood vermoedelijk worden 
toegeschreven aan een uitgezakte navelstreng, terwijl bij een ander 
kind de harttonèn reeds vóór de keering niet meer te hooren waren. 
De overige drie stierven in aansluiting aan de keering. 
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Groep F. 

In 50 gevallen werd metreuryse toegepast. Bij een gedeelte hiervan 
is aan de metreuryse voorafgegaan de tamponnade van cervix en 
vagina. 

Wij laten eerst de verkorte ziektegeschiedenissen volgen. 

1 8. 3 1 -jarige II-para, die bij het begin van de baring voor het eerst vloeide. 
De ontsluitingsopening (3 c.M.) ,  is bijna geheel met placentafweefsel 
bedekt. Er bestaat een afgeweken schedelligging. Tamponnade van 
cervix en vagina. Als de tampon doorgebloed is, wordt deze verwijderd. 
De vliezen worden gebroken en de kleinste metreurynter wordt intra
ovulair ingebracht. Na uitdrijving hiervan een grootere ballon inge
bracht. Als deze is uitgedreven, daalt het hoofd in en verloopt de 
baring verder spontaan. Er wordt een levend en voldragen kind gebo
ren .  Na het eerste inbrengen van de ballon is er geen bloed meer ver
loren. Nageboortetijdperk normaal. Verplegingsduur na de partus 
1 7  dagen. 

28. XV-para, 4 1  jaar, wordt 19/VII opgenomen wegens bloeding in de 
zwangerschap. Er bestaat een dwarsligging. Geen weeën: 27 /VII meent 
de vrouw, dat ze vruchtwater verliest. Er is 2 c.M. ontsluiting, het 
ostium is met placentaweefsel geheel bedekt. Af en toe komt er een 
beetje bloed. Tamponnade. Harttonen zijn niet te hooren. Als de ont
sluiting iets is toegenomen, wordt een metreurynter ingebracht, extra
ovulair. Na uitdrijving van de ballon versie en extractie met perfo
reeren van het nakomende hoofd. Het kind is voldragen en licht ge
macereerd. Manueele verwijdering van de placenta en intraveneus 
infuus van Bayliss-oplossing. Het haemoglobinegehalte was na de 
partus 20 S. Gestoord kraambed zonder aantoonbare oorzaak. Ver
plegingsduur na de bevalling 62 dagen. 

29. XI-para van 39 jaar, wordt wegens bloeding in de graviditeit opge
nomen op 4/IX. Er is een dwarsligging. Geen bloeding, geen weeën. 
Af en toe geringe bloeding tot het begin der baring op 30/X. Bij 3 
c.M. ontsluiting treedt er een bloeding op. Placenta praevia lateralis. 
Tamponnade. Als de tampon doorgebloed is, blijkt er 6 c.M. ontslui
ting te zijn.  De groote metreurynter wordt ingebracht ; de bedoeling 
was intraovulair, maar de zeer slappe vliezen zijn ongemerkt vóór de 
ballon omhooggegaan, zoodat deze extraovulair kwam te liggen. Na 
uitdrijving van het instrument versie en extractie. Het kind is voldra
gen en leeft. Wegens bloeding manueele verwijdering van de placenta 
en tamponnade van uterus en vagina. Pat. is anaemisch. Verplegings
duur na de bevalling 33 dagen. 

33. VII-para, 28 jaar, opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap. 
Bij binnenkomst op 8/XI wordt de graviditeit geschat op 30 weken. 
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Harttonen +,  geen bloeding of weeën. Op 1 5/XI bloeding en weeën. 
Bij 3 c.M. ontsluiting is het geheele ostium met placentaweefsel bedekt. 
Tamponnade van cervix en vagina. De tampon bloedt door. Patiente 
wordt anaemisch. De tampon wordt verwijderd. Er is 4 c.M. ontslui
ting. Na perforeeren van de placenta een kleine metreurynter ingebracht. 
Subcutaan infuus van physiologische zoutsolutie. De bloeding gaat 
door. Nadat de metreurynter is uitgedreven, wordt een groote inge
bracht. Daarna staat de bloeding, maar de toestand gaat achteruit en 
de vrouw succombeert zonder verlost te zijn.  
Obductie: Placenta praevia totalis. Metreurynter ligt, door de placenta 
heen, tegen de voorliggende schedel. Sterke graad van anaemie. Intra
uterien slechts zeer geringe bloeding. 

34. XIV-para van 4 1  jaar, is bij het begin der baring gaan vloeien. De huis
arts tamponneert en stuurt de vrouw naar de kliniek. Bij binnenkomst 
is de tampon doorgebloed. De vrouw is zeer anaemisch, maar vloeit 
niet. Er is een schedelligging, de harttonen zijn goed. Intraveneus 
infuus van Bayliss-oplossing. Er is 4 c.M. ontsluiting, placenta praevia 
lateralis. Na perforatie van de vliezen wordt de kleine metreurynter 
ingebracht. Patiente krijgt nog 1 ¼ L. NaCl-oplossing subcutaan. 
Een uur later wordt de kleine metreurynter uitgedreven en vervangen 
door de groote. De harttonen zijn daarna niet meer te hooren. Patiente 
heeft geen weeën en vloeit niet. De volgende morgen krijgt ze een bloed
transfusie. Eenige uren later wordt de ballon uitgedreven. Versie en 
extractie van het kind, dat dood en voldragen is. De placenta volgt 
dadelijk spontaan. Tamponnade van uterus en vagina. Sterke anaemie 
na de partus : hgb. 25 S. Verplegingsduur na de partus 75 dagen, dub
belzijdige thrombose. 

4 1 .  II-para van 27 jaar, wordt opgenomen wegens bloeding in de gravidi
teit. De dag na de opname begint de baring en treedt er een lichte bloe
ding op. Schedelligging, harttonen goed. Temp. 38.3 ; hgb. 55 S. De 
volgende dag een tamelijke bloeding. Twee c.M. ontsluiting ; placenta 
praevia lateralis. Tamponnade; 1 2  uren later flinke bloeding ; tampon 
verwijderd en na perforatie van de vliezen een kleine metreurynter 
ingebracht. Harttonen worden onregelmatig en zijn eenige tijd later 
niet meer te hooren. Als de metreurynter uitgedreven is, wordt een 
groote ingebracht. Patiente krijgt 1 ¼  L. NaCl-oplossing subcutaan. 
Na uitdrijving van de ballon wordt versie en extractie gedaan. Het 
kind is voldragen en dood. Wegens bloeding manueele verwijdering 
van de placenta, gevolgd door tamponnade. Hgb. 35 S. Verplegings
duur p.p. 22 dagen. 

44. VI-para van 39 jaar, wordt 1 8/X opgenomen wegens bloeding in de 
zwangerschap, die tot de 30e week is gevorderd. Veertien dagen later 
een nieuwe bloeding. Er is 2 c.M. ontsluiting. Harttonen dubieus. Tam
ponnade. De volgende dag wordt de tampon verwisseld. De ontsluiting 
is niet toegenomen. Er is een placenta praevia lateralis. Nog een dag 



55 

later bloedt de tampon door. Na perforatie van de vliezen wordt een 
metreurynter ingebracht, waarbij een niet kloppende navelstreng 
uitzakt. Het kind ligt in stuitligging. Nadat de ballon is uitgedreven, 
wordt een beentje afgehaald, waarna het kind spontaan en gelijk met 
de placenta wordt geboren. Het is 40 c.M. lang. Nageboortetijdperk 
en kraambed zonder bijzonderheden. 

48. 43-jarige VII-para, die in de zwangerschap reeds eerder vloeide, komt 
in een zeer slechte toestand, bijna leeggebloed, in de kliniek. Er is 4 
c.M. ontsluiting en het geheele ostium is met placentaweefsel bedekt. 
Na perforatie van de placenta wordt een metreurynter ingebracht. 
Patiente krijgt een intraveneus infuus van Bayliss-oplossing, zout
solutie subcutaan, een bloedtransfusie en zuurstof, doch succ'ombeert 
spoedig. De graviditeit was 36 weken oud. 
Obductie: Uterus gravidus van 36 weken. Placenta praevia. Anaemie 
van de inwendige organen. 

50. XI-para, 38 jaar, opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap, 
komt 14  dagen later in partu. Bij 3 c.M. ontsluiting wordt een pla
centa praevia lateralis gevonden. Stuitligging. Tamponnade. Twee uren 
later is de tampon doorgebloed. De ontsluiting is nu 6 c.M. Perforatie 
van de vliezen en inbrengen van een metreurynter. Na uitdrijving van 
de ballon extractie van het kind, dat voldragen is. Het is wit asphyc
tisch en niet bij te brengen. De placenta volgt snel. Tamponnade om 
een verder bloedverlies te voorkomen, daar de toestand van de vrouw 
zeer matig is. Intraveneus infuus van Bayliss-oplossing. Hgb. p.p. 
45 S. Verplegingsduur na de bevalling 22 dagen. 

5 1 .  VI-para, 34 jaar, wordt in de 32e zwangerschapsweek opgenomen 
wegens bloeding. Vijf dagen later begint de baring. Er treedt een flinke 
bloeding op en patiente dreigt te collabeeren. Er is 6 c.M. ontsluiting 
en een placenta praevia centralis. Na perforatie van de placenta wordt de 
groote metreurynter ingebracht ; subcutaan infuus van physiologische 
zoutoplossing. Als de ballon uitgedreven is, wordt versie en extractie 
verricht. Het kind, dat 45 c.M. lang is, is diep asphyctisch en kan niet 
meer bijgebracht worden. Manueele verwijdering van de placenta. 
Hgb. p.p. 30 S. Verpleging 27 dagen. 

53. III-para, 30 jaar, wordt opgenomen wegens bloeding in de 28e week 
van de zwangerschap. Patiente is in partu. Ze heeft 3 c.M. ontsluiting, 
placenta praevia lateralis. De foetale harttonen zijn goed. Patiente 
vloeit en wordt getamponneerd. De tampon bloedt weldra door. Col
laps. Intraveneus infuus van Bayliss-oplossing. De ontsluiting is nu 
4 c.M. Na perforatie van de vliezen wordt een metreurynter ingebracht, 
waarna de bloeding staat. De vrouw krijgt nog 1 ¼ L. zoutsolutie 
subcutaan. Na uitdrijving van de ballon versie en extractie. Het kind 
is 36 c.M., het is diep asphyctisch en kan niet worden bijgebracht. 
Manueele verwijdering van de placenta en tamponnade van uterus en 
vagina. Hgb. na de partus 25 S. Verplegingsduur na de bevalling 21 dagen. 
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55. UI-para, 28 jaar, wordt in de 30e week van de zwangerschap opgeno
men daar ze in partu is en vloeit. Er is 3 c.M. ontsluiting. Placenta 
praevia lateralis, positieve harttonen. Tampon ingebracht, die echter 
snel doorbloedt. De vrouw wordt anaemisch. De ontsluiting is gevor
derd tot 4-5 c.M. Vliezen gebroken en groote metreurynter ingebracht. 
De harttonen zijn kort hierna niet meer te hooren. De bloeding staat. 
Na uitdrijving van de metreurynter volgt het kind, dat 40 c.M. lang is, 
vrijwel dadelijk, in schedelligging. Nageboortetijdperk en kraam

bed zijn ongestoord. Verplegingsduur p.p. 1 3  dagen. 

56. II-para van 20 jaar wordt getamponneerd uit de polikliniek binnen

gestuurd. Er is 4 c.M. ontsluiting en een placenta praevia lateralis. 
Metreuryse na perforatie van de vliezen. Na uitdrijving van de ballon 
versie en extractie van een levend praematuur kind. Nageboortetijd

perk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur p.p. 1 2  dagen. 

67. II-para, 37 jaar, die reeds eerder vloeide, wordt na tamponnade door 

de huisarts ingestuurd, daar ze weer vloeit en in partu is. De graviditeit 
wordt op 35 weken geschat. Er is 4 c.M. ontsluiting en een placenta 
praevia lateralis. Lichte bloeding. Tamponnade. De tampon wordt 

driemaal verwisseld wegens doorbloeden. De ontsluiting is daarna 5 
c.M. Harttonen goed. Na perforeeren van de vliezen wordt een metre
urynter ingebracht, daar patiente anaemisch is geworden. De hart
tonen zijn daarna niet meer te hooren. 1 ¼  L. NaCl-oplossing subcutaan. 
Na uitdrijving van de ballon versie en extractie van het doode kind, 
dat 45 c.M. lang is. Manueele verwijdering van de placenta. Intra

veneus infuus. Hgb. 25 S. Kraambed gestoord. Verplegingsduur p.p. 
33 dagen. 

74. !II-para, 30 jaar, platvernauwd bekken. C. V. 91/ 2 c.M. Bij opname 2 
c.M. ontsluiting placenta praevia lateralis. Patiente is à terme. Eenige 
oogenblikken na de opname een flinke bloeding. Tamponnade van 
cervix en vagina. De vrouw wordt wat anaemisch. De tampon bloedt 
langzamerhand door en wordt na twee uren verwijderd. Er is nu 

4-5 c.M. ontsluiting en een groote lap placenta weefsel is in het ostium 
te voelen. Weer treedt er een flinke bloeding op, derhalve intra-ovulaire 
metreuryse, nadat patiente eerst een intraveneus infuus van Bayliss
oplossing heeft gekregen. De bloeding staat. Na uitdrijving van de 
ballon versie en extractie. Het kind leeft en is voldragen. Nageboorte
tijdperk en kraambed ongestoord. Hgb. p.p. 29 S. Verplegingsduur 
na de bevalling 24 dagen. 

76. 29-jarige IV-para. Bij opname wordt de graviditeit geschat op 36 

weken. Geen bloeding meer. De volgende dag een tamelijke bloeding. 
Er is 4 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis en een voorliggend 
handje.  Tampon ingebracht, die een uur later is doorgebloed. Daarom 
metreuryse na perforatie van de vliezen. De bloeding staat daarna. 
De harttonen worden onregelmatig, maar blijven hoorbaar. Twee uren 
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later wordt de ballon uitgedreven. Versie en extractie. Hierbij treedt 
een loslating van de placenta op, die tegelijk met het kind wordt geboren. 
Het kind is voldragen ; het maakt nog enkele adem bewegingen, maar 
kan niet worden bijgebracht. Hgb. p. p. 37 S. Verplegingsduur 1 7 
dagen. 

80. IV-para, 42 jaar, opgenomen 8/IX, wegens bloeding in de zwangerschap. 
Graviditeit geschat op 34 weken. Portio laat één vinger door, het 
ostium is met placenta-weefsel bedekt. 1 9/IX flinke bloeding. Er is 
nu 3 c.M. ontsluiting. Tamponnade. Als de tampon doorgebloed is, is 
de ontsluiting 4 c.M. en het geheele ostium met placentaweefsel be
dekt. Weer een flinke bloeding. Een nieuwe tampon bloedt direct 
door. Daarom metreuryse na perforatie van de placenta. De hart
tonen zijn korte tijd hierna niet meer te hooren. Geen bloeding meer. 
Na uitdrijving van de metreurynter versie en extractie van een kind 
van 45 c.M. Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzonderheden. 
Hgb. p.p. 40 S. Verplegingsduur na de bevalling 12 dagen. 

83. II-para van 24 jaar, wordt door de huisarts getamponneerd en inge
stuurd. Er is 3-4 c.M. ontsluiting. Placenta praevia lateralis. Hart
tonen zijn niet te hooren. Algemeene toestand van de vrouw is zeer 
matig. Anaemie en een slechte pols. Na breken van de vliezen wordt de 
metreurynter ingebracht. Patiente krijgt 1 L. Bayliss intraveneus. Na 
uitdrijving van de ballon versie en extractie van een voldragen kind. 
Manueele verwijdering van de placenta. Hgb. p.p. 27 S. Verplegings
duur na de bevalling 32 dagen. In het kraambed lichte temperatuurs
verhooging zonder aantoonbare oorzaak. 

86. IX-para, 35 jaar. Bij opname graviditeit à terme, afgeweken schedel
ligging, 4 c.M. ontsluiting, placenta praevia centralis, geen bloeding 
meer, zwakke weeën. Acht uren later een tamelijk sterke bloeding, 
die weldra heftig wordt. Er is nu 7 c.M. ontsluiting, er zijn nog geen 
vliezen te voelen. Patiente dreigt te zullen collabeeren. Na perforatie 
van de placenta wordt een metreurynter ingebracht, waarna de bloe
ding staat en de harttonen niet meer te hooren zijn. Subcutaan infuus 
van twee liter physiologische keukenzoutoplossing. Als de metreurynter 
uitgedreven is, wordt versie en extractie verricht. Het kind, dat dood 
is, is 5 1  c.M. lang. Manueele verwijdering van de placenta en tampon
nade van uterus en vagina met vioformgaas. Na ¼ uur is de tampon 
doorgebloed. De toestand van de vrouw gaat zeer snel achteruit en ze 
succombeert na enkele oogenblikken. Bij de obductie blijken de in
wendige organen zeer anaemisch te zijn. In Let onderste uterussegment 
zitten nog resten placentaweefsel en zijn openstaande en verscheurde 
vaten te zien. Placenta isthmica accreta. 

89. 38-jarige VII-para, wordt opgenomen wegens bloeding in het begin 
der baring. Afgeweken schedelligging, weinig bloeding, geen weeën. 
Een paar uren later een tamelijk sterke bloeding. Tamponnade. Tam-
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pon de volgende dag weer verwijderd. Een dag daarna erge bloeding. 
Er is nu 4 c.M. ontsluiting ; placenta praevia lateralis. Harttonen goed. 
Het hoofd staat gecentreerd. De vliezen worden gebroken. Daar de 
weeën echter slechts zeer zwak zijn, daalt het hoofd niet in. Er treedt 
opnieuw een sterke bloeding op, derhalve metreuryse.  De bloeding 
staat daarna. De harttonen zijn na het inbrengen van de ballon direct 
verdwenen. Na uitdrijving van de metreurynter versie en extractie 
van het voldragen kind. Nageboortetijdperk ongestoord. Hgb. p.p. 
30 S .  Verplegingsduur na de bevalling 29 dagen. Koorts in het kraam
bed, zonder aantoonbare oorzaak. 

92. VI-para, 32 jaar, opgenomen wegens bloeding, 19/VI; graviditeit van 
35-36 weken, afgeweken schedelligging, harttonen goed, geen weeën. 
Er is 2 c.M. ontsluiting, het ostium is met placentaweefsel bedekt. De 
partus begint 7 /VII met een geringe bloeding. Inwendig onderzoek 
als boven. Tamponnade. De tampon is acht uren later doorgebloed, 
maar de bloeding staat. Tien uren later opnieuw bloeding. De ontslui
ting is zoover toegenomen, dat na perforatie van de placenta, die het 
geheele ostium bedekt, een metreurynter ingebracht kan worden.  De 
kinderlijke harttonen blijven goed. Als de ballon uitgedreven is, daalt 
het hoofd in. Er is een uitgezakte navelstreng. Door expressie wordt 
het kind geboren. Het is levend. De lengte is 46 c.M. Hgb. p .p. 43 S. 
Verplegingsduur na de bevalling 14 dagen. In het kraambed koude 
rilling en koorts zonder aantoonbare oorzaak. 

93. 34-jarige III-para, wordt ingestuurd wegens bloeding. Bij opname 
afgeweken schedelligging en positieve harttonen, 4 c.M. ontsluiting, 
placenta praevia centralis, geen bloeding of weeën. Drie dagen later 
een flinke bloeding. Er is nu 5 c.M. ontsluiting. Metreuryse na perfo
ratie van de nageboorte. De bloeding staat daarna ; de harttonen zijn  
dubieus. Na uitdrijving van de  metreurynter volgt het kind, dat dood 
is en 44 c.M. lang, in achterhoofdsligging. Er blijkt nog een tweede 
kind te zijn, dat in stuitligging ligt en door extractie levend geboren 
wordt. Het is 43 c.M. lang. Manueele verwijdering van de placentae. Die 
van het eerste kind lag voor, de tweede zat in de fundus. Hgb. p.p. 37 S. 
Verplegingsduur na de bevalling 48 dagen. In het kraambed een pyelitis. 

94. UI-para, 3 1  jaar, wordt opgenomen wegens bloeding. Er bestaat een 
dwarsligging. De ontsluiting is 7 c.M. en het ostium is voor het grootste 
gedeelte met placentaweefsel bedekt. Matige bloeding. Na perforatie 
van de vliezen wordt de metreurynter ingebracht. Ook de placenta 
moet hierbij gedeeltelijk worden doorboord. De bloeding staat nu. 
Na uitdrijving wordt een voldragen kind door versie en extractie ge
boren. Het is diep asphyctisch, maar kan worden bijgebracht. Nage
boortetijdperk zonder bijzonderheden. Hgb. p.p. 43 S. Kraambed on
gestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 8  dagen. Het kind heeft 
zeer waarschijnlijk een epiphysiolysis van het linker femur en wordt 
overgeplaatst naar de chirurgische kliniek. 
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95. VI-para, 36 jaar, op 1 5/IX opgenomen wegens bloeding in de zwan
gerschap. De graviditeit is 34 weken, het kind ligt dwars. Patiente is 
niet in partu. Een week later treedt er een vrij sterke bloeding op. 
De ontsluiting is 2 c.M. en er is placentaweefsel te voelen. Tampon
nade. De volgende dag is de tampon doorgebloed. Er is nu 5 c.M. ont

sluiting en het geheele ostium is met placentafweefsel bedekt. Er 
wordt een nieuwe tampon ingebracht, die na 2¼ uur doorbloedt. Er 
is nu 7 c.M. ontsluiting en nog zijn geen vliezen te voelen. De pla
centa wordt doorboord en er wordt een metreurynter ingebracht, 
waarna de bloeding staat. De harttonen zijn dubieus geworden. Nadat 
de ballon uitgedreven is, wordt versie en extractie verricht. Het kind, 
dat 44 c.M. lang is, is zeer asphyctisch en kan niet worden bijgebracht. 

Manueele verwijdering van de placenta. Daar de vrouw steeds wat 
blijft vloeien, wordt eenige tijd later een tampon in uterus en vagina 
gebracht en een subcutaan infuus van 1 ¼  L. NaCl-oplossing gegeven. 
De tampon bloedt door en wordt vervangen door een nieuwe, die na 

ruim 1/4 uur eveneens doorbloedt. De vrouw is inmiddels in een zeer 
slechte toestand geraakt en succombeert korte tijd later, nadat nog 
tevergeefs is getracht om door aortacompressie de bloeding tot staan 
te brengen. Bij de obductie werden openstaande vaten in het onderste 
uterussegment gevonden. 

96. XIII-para, 36 jaar, wordt wegens bloeding opgenomen op 28/IX. De 
graviditeit wordt op 36 weken geschat. Het haemoglobinegehalte is 

30 S. Patiente krijgt een bloedtransfusie van 500 cc. citraatbloed. Ze 
is niet in partu. 1 7/X is het hgb. 50 S.  Op 22/X treedt er een bloeding 
op. Er is 2-3 c.M. ontsluiting, geen placentaweefsel te voelen. Tam
ponnade. De volgende dag wordt de tampon verwijderd. De ontslui
ting is nu 5-6 c.M. en het ostium is halverwege met placentaweefsel 
bedekt. De vliezen worden gebroken, maar het hoofd daalt niet in en 
er treedt weer een flinke bloeding op. Daarom metreuryse. Nu geen 
bloeding meer. De harttonen zijn nog wel te hooren, maar worden 
onregelmatig. Een uur later is de metreurynter uitgedreven. Versie 
en extractie van een levend kind van 47 c.M. Manueele verwijdering 
van de nageboorte en tamponnade van uterus en vagina met vioform
gaas. Hgb. p.p. 40 S. Verplegingsduur na de bevalling 24 dagen. Het 

kraambed was ongestoord. 

97. 32-jarige UI-para, opgenomen wegens bloeding in het begin van de 
baring, is à terme en heeft 2 c.M. ontsluiting. Het ostium is met pla
centaweefsel bedekt. Schedelligging, harttonen goed. Geen weeën 

meer, geen bloeding. De volgende dag treedt er een bloeding op. Er 

is 3-4 c.M. ontsluiting. Een tampon ingebracht, die een uur later is 
doorgebloed. Er zijn nu geen harttonen meer te hooren. De ontsluiting 
is 5 c.M. en het ostium is geheel met placenta bedekt. Na perforatie 
van de placenta wordt een metreurynter ingebracht, waarna de bloe
ding staat. Als de ballon uitgedre ven is, versie en extractie van het 

kind, dat voldragen is. Hgb. p.p. 4 1  S. Kraambed en nageboortetijdperk 
verloopen normaal. Verplegingsduur na de bevalling 1 7  dagen. 
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98. VII-para, 38 jaar, opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap. 
Bij binnenkomst schedelligging en positieve harttonen. Geen bloeding, 
geen ontsluiting. Veertien dagen later plotseling een flinke bloeding. 
Er is 4 c.M. ontsluiting en een place·nta praevia lateralis. Geen hart
tonen. Na perforatie van de vliezen een metreurynter ingebracht, 
waarna de bloeding staat. Het blijkt even later, dat de metreurynter 
omhoog gaat en dat het hoofd er langs indaalt. De ballon wordt ver
wijderd, waarna het kind in achterhoofdsligging wordt geboren. Wegens 
nabloeding wordt de placenta met de handgreep van CREDÉ verwijderd. 
Daarna geen bloeding meer. Het kind is 52 c.M. lang. De dood was het 
gevolg van de omstandigheid, dat het kinderhoofd de groote vaten 
van de placenta, die alle naar de zijde van de vliesscheur liepen, heeft 
dichtgedrukt. Hgb. p.p. 47 S. Verplegingsduur na de bevalling 1 3  
dagen. Ongestoord kraambed. 

99. III-para, 26 jaar. Bij het begin der baring bloeding. Er is 3 c.M. ont
sluiting, een schedelligging, placenta praevia lateralis. Goede hart
tonen. De bloeding staat weldra. Vijf uren later sterke bloeding; 4 c.M. 
ontsluiting. Tampon ingebracht, die na enkele minuten doorgebloed 
is. Harttonen irregulair. Metreuryse na perforatie van de vliezen. 
Daarna geen bloeding meer. Harttonen niet meer te hooren. Na geboorte 
van de ballon versie en extractie. Het kind is voldragen. Hgb. p.p. 29 S. 
Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzonderheden. Verplegings
duur na de bevalling 20 dagen. 

1 00. IV-para, 35 jaar, bloeding in de zwangerschap en bij het begin van 
de baring. Bij 6 c.M. ontsluiting is bijna het geheele ostium door pla
centaweefsel bedekt. Metreuryse na perforatie van de vliezen. Hart
tonen blijven goed. Na uitdrijving van de metreurynter versie en 
extractie van een levend en voldragen kind. Placenta verwijderd met 
de handgreep van CREDÉ. Hgb. p.p.  53 S. Nageboortetijdperk verder 
normaal. Kraambed ongestoord. Verplegingsduur p.p. 1 3  dagen. Pa
tiente heeft een platvernauwd bekken. Conj . vera ruim 9 c.M. 

1 03. III-para, 35 jaar. Bij opname graviditeit van 38 weken, schedelligging 
met positieve harttonen, geringe bloeding. Er is 4 c.M. ontsluiting 
en een placenta praevia lateralis. Een paar uren later wat meer bloe
ding. De ontsluiting is nu 5 c.M. Na perforatie van de vliezen metre
uryse. Geen bloeding meer, de harttonen blijven goed. Als de ballon uitge
dreven is, versie en extractie van een levend kind van 49 c.M. Hgb. 
p.p. 39 S. Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzonderheden. 
Verplegingsduur na de bevalling 1 7  dagen. 

1 06. 37-jarige, III-para. Bij opname schedelligging à terme, met positieve 
harttonen; 4 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis. Wegens toe
nemende bloeding bij 6 c.M. ontsluiting metreuryse na perforatie van 
de vliezen. De harttonen zijn daarna niet meer te hooren. Na uitdrij
ving van de metreurynter, 1 ¼ uur later, versie en extractie. Het kind 
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is dood e n  voldragen. Toestand van d e  vrouw n a  d e  partus matig. 
Hgb. 35 S. Tamponnade van uterus en vagina. Intraveneus infuus van 
Bayliss-oplossing geeft veel verbetering. Kraambed ongestoord. Ver
plegingsduur na de bevalling 1 6  dagen. 

1 07. VII-para, 40 jaar, bij opname, wegens bloeding in de zwangerschap: 
graviditeit van 34 weken, stuitligging, geringe bloeding. Niet in partu. 
Vier dagen later een tamelijk sterke bloeding. De vliezen breken spon
taan· bij 5 c.M. ontsluiting. Het ostium is bijna geheel met placenta
weefsel bedekt. Het kind ligt nu dwars. Metreurynter ingebracht. De 
harttonen blijven goed. Als de ballon uitgedreven is, versie en extractie 
van een kind van 44 c.M., dat zeer asphyctisch is en niet bijgebracht 
kan worden. Nageboortetijdperk en kraambed ongestoord. Geen anae
mie. Verplegingsduur na de bevalling 1 2  dagen. 

1 08. XIII-para, 36 jaar, wordt 29/VIII opgenomen wegens bloeding in de 
zwangerschap. De graviditeit is 24 weken. Stuitligging, geen ontsluiting, 
geen bloeding meer. De baring begint 5/IX. Eenige bloeding, 5 c.M. ont
sluiting. Het geheele ostium is met placentaweefsel bedekt. Na het on
derzoek plotseling een heftige bloeding. Metreuryse na perforatie van 
de placenta doet de bloeding ophouden. Subcutaan infuus van 1 L. 
physiologische keukenzoutoplossing. De vrouw succombeert vrij plot
seling, 1/ 2 uur na het inbrengen van de ballon. Het kind wordt onmiddel
lijk geëxtraheerd, maar is reeds overleden, het is 38 c.M. lang. Het ob
ductieverslag vermeldt als doodsoorzaak van de moeder verbloeding 
tengevolge van een placenta isthmica increta. 

1 1 1 . V-para, 27 jaar, door de huisarts getamponneerd wegens bloeding bij 
het begin van de baring. Bij opname schedelligging, positieve harttonen, 
4 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis, behoorlijke bloeding. Me
treuryse, waarna de bloeding staat. Harttonen zijn na de ingreep niet 
meer te hooren. Na uitdrijving van de ballon versie en extractie. Het 
kind is voldragen en dood. Hgb. p. p. 35 % .  Nageboortetijdperk en 
kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 2  dagen. 

1 12. X-para, 49 jaar. Bij opname graviditeit geschat op 34 weken. Schedel
ligging met positieve harttonen, 3 c.M. ontsluiting, placenta praevia la
teralis en geringe bloeding. Als de weeën sterker worden, wat meer bloe
ding. Bij 5-6 c.M. ontsluiting metreuryse, waarna geen bloeding meer. 
De harttonen worden langzaam. Als de metreurynter uitgedreven is, 
versie en extractie van een kind van 47 c.M., dat wit asphyctisch is en 
niet bijgebracht kan worden. De placenta komt tegelijk met het kind 
naar buiten. Er blijkt een placenta praevia centralis te hebben bestaan. 
De vliezen boven het ostium waren een deel van een hiaat tusschen de 
cotyledonen. Hgb. p. p. 48 S. Kraambed ongestoord. Verplegingsduur 
na de bevalling 1 6  dagen. 

1 1 4. VII-para, 33 jaar. Bij opname wordt de graviditeit o p  32-34 weken ge-
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schat. Er is een schedelligging. Positieve harttonen, 4 c.M. ontslui
ting, placenta praevia lateralis, weeën en bloeding. Na perforatie van 
de vliezen wordt een metreurynter ingebracht. Daarna geen bloeding 
meer. De harttonen, die aanvankelijk goed bleven, verdwijnen als de 
metreurynter verder uitgedreven wordt. Na geboorte van de ballon 
versie en extractie van een kind van 47 c.M. Hgb. p. p. 4 1  °/4 .  Nageboor
tetijdperk en kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 
1 7  dagen. 

1 1 5. IV-para, 23 jaar, bij opname een uterus gravidus van 28 weken, stuit
ligging, geen harttonen, geringe bloeding. Patiente is niet in partu. De 
volgende dag plotseling een sterke bloeding. 4 c.M. ontsluiting. Het ge
heele ostium met placentaweefsel bedekt. De metreurynter wordt snel 
ingebracht, in der haast extra-ovulair. Daarna geen bloeding meer. Na 
uitdrijving van de metreurynter volgt de intacte vruchtzak. Hgb. p. p. 
55% .  Kraambed ongestoord. Verplegingsduur na de partus 16  dagen. 

1 1 6 . VI-para, 29 jaar. Bij opname schedelligging, harttonen positief, weinig 
weeën, geringe bloeding. Later neemt de bloeding toe. Er is dan 3 c.M. 
ontsluiting en het geheele ostium is met placenta weefsel bedekt. Tampon 
ingebracht, die echter snel doorbloedt. De toestand van de vrouw is 
slecht. Metreuryse na perforatie van de placenta. Daarna intraveneus 
infuus van Bayliss-oplossing. De bloeding staat nu . Na uitdrijving van 
de metreurynter versie en extractie, waarbij blijkt, dat de vliezen intact 
waren. De ballon heeft dus extra-ovulair gelegen. Harttonen werden na de 
ingreep niet meer gehoord. Het kind is dood en voldragen. Tamponnade 
van uterus en vagina. Hgb. p. p. 36°/4 .  In het kraambed een phlegmasia 
alba dolens dextra. Verplegingsduur na de bevalling 47 dagen. 

1 1 7. III-para, 22 jaar. Bij opname op 25/I schedelligging, graviditeit van 34 
weken. Harttonen positief. Ostium voor één vinger doorgankelijk, vlie
zen en placentaweefsel te voelen. Geen weeën, geen bloeding. De partus 
begint op 4/III . Na eenige tijd een flinke bloeding. 5 c.M. ontsluiting. De 
vliezen worden gebroken, maar de bloeding gaat door. Harttonen goed. 
Metreurynter ingebracht. Harttonen blijven regelmatig. Als de ballon 
uitgedreven is, volgt het kind zeer spoedig in achterhoofdsligging. Het 
leeft en is voldragen. Hgb. p. p. S0°/4 . Nageboortetijdperk en kraambed 
zonder bijzonderheden. Verplegingsduur na de bevalling 1 0  dagen. 

1 2 1 .  III-para, 30 jaar, opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap op 
1 7  /III. Bij binnenkomst graviditeit geschat op 36 weken. Schedelligging, 
harttonen positief. Geen ontsluiting, geen weeën. Patiente vloeit niet 
meer. De partus begint 26/III. Bij de eerste weeën treedt reeds een bloe
ding op, die echter gering is. Vijf uren later is er 2 c.M. ontsluiting, het 
geheele ostium is met placentaweefsel bedekt. De vrouw begint wat 
bleeker te worden. Daar het kind niet voldragen wordt geacht, geen 
Sectio Caesarea. Tamponnade. Als de tampon doorgebloed is en verwij 
derd wordt, is de ontsluiting 4 c.M. Er zijn nog geen vliezen te voelen.  
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Harttonen inmiddels negatief. Metreuryse na perforatie van de placenta. 
Na uitdrijving van de ballon, een uur later, versie en extractie. Het kind 
is dood en 52 c.M. lang. Tamponnade van uterus en vagina, als de pla
centa geboren is, daar verder bloedverlies wegens slechte toestand van 
de vrouw voorkomen moet worden. Hgb. p. p. 34% .  In het kraambed 
linkszijdige phlegmasia. Verplegingsduur na de bevalling 5 1  dagen. 

122. !II-para, 33 jaar, opgenomen 23/III, wegens bloeding. Nog niet à terme. 
Er is 2 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis. Tamponnade wegens 
bloeding. De tampon wordt de volgende dag verwijderd. De partus be
gint 7/IV. Bloeding. Bij 4 c.M. ontsluiting metreuryse na breken van de 
vliezen. Als de ballon 21/ 2 uur later wordt uitgedreven, daalt het hoofd 
onmiddellijk in en wordt het kind in achterhoofdsligging geboren. Het 
leeft en heeft een lengte van 44 c .M. Hgb. p. p. 30% ,  Nageboortetijdperk 
en kraambed zonder bijzonderheden. Verplegingsduur na de bevalling 25 
dagen. 

1 24. UI-para, 34 jaar, wordt 1 9/IV opgenomen, daar ze gevloeid heeft. Er is 
een schedelligging en de graviditeit is 38 weken oud. Harttonen goed. 
De vrouw is niet in partu. Op 25/IV plotseling een heftige bloeding. De 
ontsluiting is 3 c.M. en er is een placenta praevia lateralis. Tamponnade. 
De tampon kan 10 uren later verwijderd worden, daar de bloeding staat. 
Harttonen zijn niet meer te hooren. Zes uren later begint de vrouw op
nieuw te vloeien. Er is nu 4 c.M. ontsluiting. Metreuryse na perforatie 
van de vliezen. Na uitdrijving van de ballon versie en extractie van een 
levend kind van 49 c.M. Wegens nabloeding worden uterus en vagina 
getamponneerd. Hgb. p. p. 50% . Ongestoord kraambed. Verplegings
duur na de partus 14  dagen. Het kind sterft 1 0  uren na de geboorte. Bij 
de obductie wordt een hersenbloeding gevonden. 

1 28. IX-para, 37 jaar. Bij opname schedelligging van 34 weken. Positieve 
harttonen. Er is 4 c.M. ontsluiting en het ostium is bijna geheel met pla
centa weefsel bedekt. Flinke bloeding. De vrouw is anaemisch en colla
beert. Metreuryse na perforatie van de vliezen. De bloeding staat daarna. 
De harttonen zijn na de ingreep niet meer te hooren. Na uitdrijving van 
de ballon daalt het hoofd in en het kind, dat 42 c.M. lang is, wordt in 
achterhoofdsligging geboren. Het is dood. De navelstreng is over een af
stand van 20 c.M. dichtgedrukt geweest. Nageboortetijdperk normaal. 
Hgb. p. p. 50% .  In het kraambed een pyelitis. Verplegingsduur na de 
bevalling 37 dagen. 

1 29 .  !-para, 21 jaar, bij opname wordt de graviditeit geschat op 34 weken. 
Het kind ling in schedelligging, de harttonen zijn positief. Er is 2 c .M. 
ontsluiting en een geringe bloeding. Als de bloeding wat erger wordt, 
tamponnade van cervix en vagina. De tampon wordt bij 5 c .M. ontslui
ting verwijderd. Het ostium is grootendeels met placentaweefsel bedekt. 
Metreuryse. De harttonen blijven aanvankelijk nog goed, maar worden 
later onregelmatig. Na uitdrijving van de metreurynter versie en ex-



64 

tractie. Het kind is gesuccombeerd ; de lengte is 42 c.M. Hgb. p. p. 56% .  
Nageboortetijdperk en kraambed zijn  normaal. Verplegingsduur n a  de 
bevalling 13 dagen. 

132. VIII-para, 36 jaar. Bij opname stuitligging. De graviditeit wordt onvol
dragen geacht. Harttonen goed. Er is 3 c.M. ontsluiting en er zijn geen 
vliezen te voelen. Zes dagen later heeft patiente weeën en vloeit ze. Bij 
5 c.M. ontsluiting wordt, na perforatie van de placenta praevia centralis, 
een metreurynter ingebracht. Harttonen zijn daarna niet meer te hoo
ren. De bloeding staat. Na uitdrijving van de metreurynter daalt de 
stuit in en wordt spontaan geboren. Kind is dood en heeft een lengte van 
50 c.M. Hgb. p. p. 50% . Nageboortetijdperk en kraambed zonder bij
zonderheden. Verplegingsduur na de bevalling 1 7  dagen. 

138. !II-para, 28 jaar. Bij opname, 16/III, schedelligging van 36 weken. Posi
tieve harttonen. Er is 2 c.M. ontsluiting en een placenta praevia lateralis. 
Geen weeën, geen bloeding meer. Op 29/III loopt het vruchtwater af. Er 
is geen bloeding. De ontsluiting is 4 c.M. Harttonen goed. Het hoofd kan 
waarschijnlijk wel langs de placenta indalen. De weeën zijn van geen 
beteekenis. 2/IV nog steeds geen weeën. Koude rilling en daarna een 
temperatuur van bijna 40° . Harttonen goed. Er wordt een metreu
rynter ingebracht. Daarna krijgt de vrouw goede weeën. De harttonen 
zijn nu niet meer te hooren. Na uitdrijving van de metreurynter versie en 
extractie. Het kind verschijnt tegelijk met de placenta. Het is dood en 
heeft een lengte van 48 c.M. Flinke nabloeding maakt tamponnade 
van uterus en vagina noodzakelijk. Hgb. p. p. 35% .  In het kraambed 
daalt het hgb.-gehalte nog tot 28% en krijgt patiente een bloedtransfu
sie. Verder maakt ze een dubbelzijdige thrombose door. Verplegingsduur 
na de bevalling 58 dagen. 

1 4 1 .  VI-para, 35 jaar. Bij opname schedelligging en positieve harttonen. Er 
is 4 c.M. ontsluiting. Een dunne rand van de placenta is te voelen. Geen 
weeën. Vier uren later treedt er een flinke bloeding op. De vliezen worden 
gebroken.  Het hoofd wil echter niet indalen. Er is een uitgezakt handje. 
Metreurynter ingebracht. Daarna geen bloeding meer. De harttonen 
blijven goed. Als de ballon geboren is, wordt versie en extractie ver
richt. Het kind leeft en is voldragen .  Nageboortetijdperk en kraambed 
zonder bijzonderheden. Verplegingsduur p. p. 1 0  dagen. 

148 .  IV-para, 36 jaar. Bij opname wordt de graviditeit op 36 weken geschat. 
Er is een afgeweken schedelligging. Goede harttonen en een ontsluiting 
van 2 c.M. Alleen maar placenta te voelen. Tamelijk sterke bloeding. 
Tamponnade. De tampon is drie uren later doorgebloed ;  de harttonen 
zijn inmiddels negatief geworden. Er is nu 4 c.M. ontsluiting en een pla
centa praevia centralis. Metreuryse na perforatie van de placenta. Na 
uitdrijving van de metreurynter versie en extractie. Het kind is 47 c.M. 
lang. Hgb. p .  p. 42%.  Nageboortetijdperk en kraambed zonder bijzon
derheden. Verplegingsduur na de bevalling 20 dagen. 
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1 49. II-para, 32 jaar. Bij opname schedelligging met positieve harttonen, 2 
c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis. Bij 4 c .M. ontsluiting metreu
ryse, daar de bloeding toeneemt. Bloeding daarna over ; nu geen hartto
nen meer te hooren. De ballon wordt bij onvolkomen ontsluiting uitge
dreven. Versie en extractie met perforatie van het nakomende hoofd. 
Lengte van het kind 48 c.M. Het blijkt, dat er een placenta praevia cen
tralis bestond, waarvan een gedeelte, dat boven het ostium lag, vliezig 
was. Hgb. p. p. 34% .  Nageboortetijdperk en kraambed zonder bij 
zonderheden. Verplegingsduur na  de  partus 20  dagen. 

1 52. VI-para, 46 jaar, heeft bij opname een graviditeit van 34 weken. Het 
kind ligt in schedelligging en de harttonen zijn positief. De vrouw is niet 
in partu. De volgende dag weeën en toenemende bloeding. Er is 2 c.M. 
ontsluiting, overal placentaweefsel. Als de bloeding sterker wordt, tam
ponnade. De tampon is vier uren later doorgebloed. De vrouw heeft een 
matige pols . Intraveneus infuus van Bayliss-oplossing. Er is nu 4 c.M. 
ontsluiting en een placenta praevia centralis. Na perforatie van de pla
centa wordt een metreurynter ingebracht. Deze is vijf uren later uitge
dreven. Er is een uitgezakte navelstreng, die niet meer klopt. Versie en 
extractie van het doode kind, dat 44 c.M. lang is. De placenta komt met 
het kind naar buiten. Tamponnade van uterus en vagina. Verplegings
duur na de bevalling 1 6  dagen. 

Van deze groep zijn 5 vrouwen overleden, gedurende of onmiddellijk 
na de partus, allen tengevolge van verbloeding. 

De gemiddelde verplegingsduur na de bevalling was bij de 45 vrou
wen, die genezen ontslagen werden, 23½ dag. 

Bij 19 vrouwen bestond een placenta praevia centralis, bij de 
overige 31 een placenta praevia lateralis. 

In 4 gevallen werd de metreurynter extra-ovulair ingebracht ; 
het was echter ook in deze gevallen de bedoeling, om de ballon in de 
eiholte te brengen. 

Bij 30 vrouwen werden vóór de metreuryse cervix en vagina getam
ponneerd. 

Een atonische nabloeding trad 19 keer op. Manueele verwijdering 
van de placenta werd in 10 gevallen toegepast, verwijdering van de 
placenta volgens CREDÉ in 2 gevallen. Bij 14 vrouwen werden uterus 
en vagina na de partus getamponneerd. 

Een belangrijke anaemie na de bevalling bestond bij 21 van de 
genezen vrouwen. 

Kraambedstoomissen werden bij 11 vrouwen vermeld, namelijk 
de volgende: 

H5 

Koorts zonder bekende oorzaak : 26, 67, 83, 89 en 92. 
Thrombose: 34, 116, 121 en 138. 
Pyelitis: 93 en 128. 
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In het geval No. 138 had de vrouw gedurende de partus reeds een 
temperatuur van 40.0 . 

Van de 51 kinderen waren 27 voldragen, 23 praematuur en 1 imma
tuur. 

Levend geboren werden slechts 14 kinderen, namelijk 9 voldragenen 
en 5 praematuren. Van de voldragen kinderen is één 10 uren na de 
geboorte aan een hersenbloeding gesuccombeerd, zoodat 13 kinderen 
de kliniek in goede toestand verlieten. 

Bij 12 voldragen en 13 onvoldragen kinderen, die levenloos werden 
geboren, werd waargenomen, dat de harttonen vóór het inbrengen 
van de metreurynter goed waren en eerst daarna het kind dus is af
gestorven. Bij het grootste gedeelte van deze laatste kinderen waren 
de harttonen reeds korte tijd na de metreuryse niet meer te hooren. 

Groep G. 

De keizersnede werd bij 36 vrouwen met placenta praevia verricht. 
Hieronder volgen de ziektegeschiedenissen. 

3. IV-para, 27 jaar, is opgenomen wegens bloeding in de zwangerschap. 
De partus begint 29 dagen na de opname. Er bestaat een dwarsligging 
en reeds bij 2 c.M. ontsluiting is er een vrij sterke bloeding. De hart
tonen zijn goed. Er wordt een klassieke keizersnede verricht in aether
narcose. Er blijkt een placenta praevia centralis te bestaan. Het kind 
leeft en heeft een lengte van 50 c.M. Het ziekbed is ongestoord en 
patiente kan 2 1  dagen na de operatie genezen ontslagen worden. 

4. IV-para, 24 jaar, heeft een platvernauwd bekken. Bij 3 c.M. ontslui
ting treedt een flinke bloeding op. Het geheele ostium is door placenta
weefsel bedekt. Er wordt een klassieke Sectio Caesarea verricht in 
aethernarcose. Het kind leeft en is 48 c.M. lang. Na de operatie is 
patiente zeer anaemisch : hgb. 22 S. In het kraambed maakt ze een 
angina door. De wond is p.p.i. genezen. Verplegingsduur na de beval
ling 43 dagen. 

7. I-para, 25 jaar. Bij 2 c.M. ontsluiting een flinke bloeding. De schedel 
staat hoog en afgeweken. Patiente is nogal anaemisch. Het haemoglo
binegehalte is 45 S. Er wordt een klassieke keizersnede verricht in 
aethernarcose. Het kind leeft en is voldragen. Er bestond een placenta 
praevia centralis. In het kraambed maakt de vrouw een lichte psychose 
door. De wondgenezing geschiedde per primam. Verplegingsduur na 
de bevalling 27 dagen. 

8. XIII-para, 46 jaar. Het kind ligt dwars. De baring begint tien dagen na 
de opname, die wegens vermoeden op placenta praevia naar aanleiding 
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van een bloeding in de zwangerschap, geschiedde. Bij 3-4 c.M. ont
sluiting reeds een flinke bloeding. De vrouw is anaemisch. Er wordt 
een klassieke Sectio Caesarea gedaan, waarbij blijkt, dat er een pla
centa praevia centralis aanwezig is. Het kind leeft en is 461/1 c.M. lang. 
Wondgenezing ongestoord. Verpleging na de operatie gedurende 23 
dagen. 

1 0. VI-para, 38 jaar. Bij het begin der baring bestaat er een afgeweken 
schedelligging. Bij 2 c.M. ontsluiting een vrij sterke bloeding. Boven 
het ostium is niets anders dan placentaweefsel te voelen. Patiente 
krijgt een subcutaan infuus van physiologische keukenzoutoplossing, 
waarna een klassieke keizersnede wordt verricht, in aethernarcose. 
Er was een placenta praevia centralis. Het kind, dat leeft, is 51 c.M. 
lang. De wondgenezing is ongestoord en de vrouw kan 22 dagen na 
de operatie de kliniek verlaten. 

15. III-para, 25 jaar, die in de zwangerschap reeds vloeide, krijgt bij het 
begin der baring een bloeding. De huisarts tamponneert en stuurt de 
vrouw naar de kliniek. Bij opname is ze anaemisch. Het kind ligt in 
stuitligging, de harttonen zijn goed. Er is 3 c.M. ontsluiting en het 
ostium is geheel met placentaweefsel bedekt. Er wordt een klassieke 
Sectio Caesarea gedaan, waarbij gevonden wordt, dat het ostium juist 
nog door de nageboorte bedekt wordt. Bij een iets grootere ontsluiting 
zou men vliezen hebben gevoeld. Het kind is bij de geboorte zeer diep 
asphyctisch en kan niet meer worden bijgebracht. Bij het begin van de 
operatie waren de harttonen nog aanwezig, maar niet van een normale 
frequentie. De lengte van het kind was 46 c.M. Verplegingsduur na de 
operatie 27 dagen. Wondgenezing p.p.i. Lichte temperatuursverhoo
ging zonder aantoonbare oorzaak. 

20. X-para, 44 jaar. Patiente is opgenomen wegens bloeding in de zwan
gerschap. De baring begint 45 dagen na de opname. Reeds in het begin 
loopt het vruchtwater af. Er bestaat een dwarsligging. De ontsluiting 
is 4 c.M., er is een placenta praevia centralis en een bloeding. In aether
narcose wordt een klassieke keizersnede verricht, waarbij een levend 
kind van 5 1  c.M. lengte wordt geboren. De operatie vindt plaats op 
22/I. Reeds twee dagen na de operatie krijgt de vrouw koorts. 
3 1 /I is de temperatuur 39.9. In de rechter long zijn rhonchi te hooren. 
6/II heeft de vrouw nog voortdurend hooge koorts. Hgb. 32 S. 
1 2/II thrombophlebitis linker bovenbeen. Infiltraat aan de hals. 
1 8/II het infiltraat aan de hals gaat terug. De thrombophlebitis ver
toont neiging te gaan verweeken. 
25/II het absces aan de linker dij perforeert. De temperatuur blijft 
hoog. 
1 /III nu een thrombophlebitis aan het andere been. Etterige afschei
ding uit de vagina. 
1 1  /II! empyeem aan de linker kant gepuncteerd . 
21/III absces aan het linker onderbeen. 
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2/IV nog steeds hooge temperatuur, koude rillingen. De algemeene 
toestand gaat achteruit. 
1 8/IV de vrouw succombeert. 
Bij de obductie werd gevonden: thrombophlebitis van de venae iliacae, 
hypogastricae, iliacae commun. ,  renales en cava inf. Endo-, myo- en 
parametritis purulenta. Oöphoritis purulenta. Nephritis interstitialis 
purulenta. Splenitis acuta Multipele huidabscessen Uitgebreide pneu
monische haarden. Vergroeiïngen van de uterus met een darmlis en 
met het omentum, waaronder zich een etterhaard bevindt, die naar het 
cavum uteri voert. De buikwond was per primam genezen. 

30. VIII-para, 34 jaar, wordt opgenomen, omdat ze in de zwangerschap 
heeft gevloeid. De baring begint vier weken na de opname. De vrouw 
vloeit weer. Er is 4 c.M. ontsluiting, een afgeweken schedelligging en 
het ostium is geheel door de placenta bedekt. Klassieke keizersnede 
in aethernarcose. De harttonen van het kind waren regulair maar 
langzaam. Het kind is diep asphyctisch en kan niet worden bijge
bracht. Het was voldragen. In het kraambed heeft de vrouw koorts 
zonder aantoonbare oorzaak. Verplegingsduur na de operatie is 47 
dagen. 

35. II-para, 32 jaar. Bij opname 2 c.M. ontsluiting, nogal erge bloeding. 
Tamponnade. De tampon bloedt langzaam door. Zes uren later is de 
ontsluiting nog niet toegenomen. De vrouw begint wat anaemisch te 
worden. Er wordt een klassieke keizersnede verricht in aethernarcose. 
Het kind is levend en voldragen. Er bestond een placenta praevia 
centralis. Verplegingsduur na de operatie 29 dagen. Wondgenezing 
ongestoord. 

45. V-para, 38 jaar, wordt opgenomen wegens bloeding in de graviditeit. 
De algemeene toestand is matig. Het hgb. gehalte is 45 S. Er is een 
schedelligging. De vrouw is niet in partu. De baring begint een week 
later. De bloeding is dan wat toegenomen en het cervix-kanaal laat 
een vinger door. Hgb. nu 37 S. Er wordt een klassieke keizersnede 
verricht in lumbaalanaesthesie ( 1 .3 cc. novocaïne 1 0%) . Het kind 
leeft en heeft een lengte van 48 c.M. Er was een placenta praevia cen
tralis. Gestoord kraambed. Patiente heeft een parametritis en een 
placentairpoliep gehad. Voor de laatste was curettage noodzakelijk. 
Verplegingsduur na de operatie 47 dagen. Wondgenezing p.p.i. 

46. XII-para, 36 jaar, door de huisarts getamponneerd en naar de kliniek 
gestuurd wegens bloeding in de zwangerschap. Na verwijdering van de 
tampon geen bloeding meer tot een week later, wanneer de partus 
begint. Er is dan 2 c.M. ontsluiting en een schedelligging. Boven het 
ostium is placenta weefsel te voelen. Opnieuw een tampon ingebracht, 
die na tien uren doorgebloed is en verwijderd wordt. De ontsluiting is 
dan nog niets toegenomen. De vrouw begint anaemisch te worden. 
Er wordt tot Sectio Caesarea besloten. Inmiddels treedt een sterke bloe-
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ding op, zoodat een nieuwe tampon wordt ingebracht. Daarna klas
sieke keizersnede in aethernarcose. Het kind, dat leeft en voldragen 
is, ligt nu dwars. Er was een placenta praevia centralis. Na de operatie 
krijgt de vrouw een bloedtransfusie. Het ziekbed is lichtgestoord door 
een niet belangrijke wondettering. Verplegingsduur na de operatie 
37 dagen. 

47. IV-para, 30 jaar. Bij opname is er een dwarsligging, 3 c.M. ontsluiting 
en een matige bloeding. Na het onderzoek neemt de bloeding toe, zoo
dat patiente onmiddellijk wordt getamponneerd, waarna een klassieke 
keizersnede wordt verricht in aethernarcose. Het haemoglobinegehalte 
was 35 S. Na de operatie krijgt de vrouw een intraveneus infuus van 

Bayliss-oplossing en daarna een bloedtransfusie. Er bestond een pla
centa praevia centralis. Het kind leeft en is 44 c.M. Het ziekbed is 
vrijwel ongestoord en patiente verlaat 34 dagen na de operatie de 

kliniek, met een primair genezen wonde. 

52. III-para, 23 jaar. Bij opname wordt de graviditeit geschat op 30 weken. 

Er is een schedelligging. De portio laat één vinger door. Boven het 
ostium voelt men placentaweefsel. Het haemoglobinegehalte bedraagt 
35 S. De vrouw vloeit en wordt getamponneerd. Twee dagen later is 
de tampon doorgebloed en wordt verwijderd. De bloeding is opgehou

den. Harttonen zijn goed. Vijf dagen daarna begint de bloeding opnieuw. 
Bij onderzoek dezelfde bevindingen als boven. Er wordt weer een tam
pon ingebracht, die na acht uren is doorgebloed en verwisseld wordt. 

Acht uren later weer doorgebloed. Wegens anaemie, herhaalde bloeding 

en ontoegankelijkheid van de cervix wordt een klassieke keizersnede 
verricht, in aethernarcose, waarna een subcutaan infuus van NaCl
oplossing wordt toegediend. Het kind leeft en is 43 c.M. lang. Er was 
een placenta praevia centralis. Na de operatie nog een bloedtransfusie. 
Het hgb-gehalte is 20 S. In het ziekbed een dubbelzijdige phlegmasia. 
Verplegingsduur p.p. 77 dagen. Wondgenezing per primam. 

54. XIII-para, 39 jaar, wordt opgenomen wegens bloeding. Er is een sche
delligging met positieve harttonen, een portio, die één vinger door

laat, geen bloeding, geen weeën. Drie dagen later treedt een ernstige 
bloeding op. Haemoglobinegehalte 40 S. De ontsluiting is gelijk en 
boven het ostium is placentaweefsel te voelen. Wegens de slechte al

gemeene toestand wordt een klassieke keizersnede verricht, in aether
narcose. Er bestond een placenta praevia lateralis. Het kind leeft en 
heeft een lengte van 46 c.M. De eerste dagen na de operatie heeft pa
tiente temperatuursverhooging, overigens is het ziekbed ongestoord. 

Verplegingsduur na de bevalling 26 dagen. Vóór de operatie kreeg 
patiente nog een subcutaan infuus van physiologische keukenzout
oplossing. 

57. III-para, 35 jaar, wordt opgenomen wegens bloeding in de graviditeit. 
Er is een schedelligging en de portio laat een vinger door. Boven het 
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ostium is alleen placentaweefsel te voelen. Daar de vrouw vloeit, 

wordt er een tampon ingebracht, die de volgende dag weer verwijderd 
wordt. Twee dagen later treedt een heftige bloeding op. Er is 2-3 
c.M. ontsluiting. Vliezen zijn niet te bereiken. Tamponnade, daarna 

klassieke Sectio Caesarea in aethernarcose, waardoor een levend en 
voldragen kind geboren wordt. Er bestond een placenta praevia cen
tralis. Na de operatie krijgt de vrouw dadelijk een intraveneus infuus 

van Bayliss-oplossing. De wondgenezing geschiedde p.p.i. Verplegings
duur na de operatie 55 dagen. Het ziekbed werd verlengd, doordat 

patiente brandwonden aan de beenen had gekregen tengevolge van te 
heete kruiken na de operatie. 

59. XV-para, 40 jaar, heeft bij opname een dwarsligging. Boven het ostium, 
dat één vinger doorlaat, is placentaweefsel te voelen. Geen bloeding. 
Drie dagen later treedt een bloeding op. Tamponnade, daarna klas
sieke keizersnede in aethernarcose met exstirpatie van de tubae. De 
vrouw heeft nl. reeds twee keer een placenta praevia gehad en reeds 
een Sectio Caesarea daarvoor ondergaan. Er bestond nu een placenta 
praevia lateralis. Het kind leeft en is voldragen. Het kraambed is on
gestoord. Patiente verlaat 29 dagen na de partus de kliniek. 

6 1 .  IX-para, 34 jaar, heeft bij opname 2-3 c.M. ontsluiting, schedellig
ging, positieve harttonen. Er wordt een klassieke keizersnede verricht 
in aethernarcose. Het kind leeft en is voldragen. Er was een placenta 

praevia lateralis. Het ziekbed is ongestoord. Verplegingsduur na de 
opera tie 1 8  dagen. 

63. III-para, 24 jaar. Bij opname afgeweken schedelligging, harttonen goed. 
Er is een geringe bloeding; geen weeën. Klassieke keizersnede in aether
narcose. Er bestond een placenta praevia lateralis. Het kind leeft en 
heeft een lengte van 49 c.M. Na de operatie wordt wegens de anaemie 
een intraveneus infuus van Bayliss-oplossing gegeven. Het haemoglo
binegehalte bedroeg na de operatie 25 S. Als de vrouw reeds weer op 
de zaal terug is, krijgt ze nog een bloedtransfusie, daar er nog een na
bloeding is opgetreden. In het ziekbed een cystitis. Verplegingsduur 

na de operatie 37 dagen. Wondgenezing per primam. 

65. III-para, 30 jaar, wordt opgenomen met een afgeweken schedelligging, 
positieve harttonen, geen bloeding meer, weinig weeën. Er is 2 c.M. 
ontsluiting en het ostium is met placentaweefsel bedekt. De volgende 
morgen is de ontsluiting nog niets toegenomen, terwijl de vrouw de 
geheele nacht wat gevloeid heeft. Er wordt een klassieke Sectio Caesa
rea gedaan. Het kind is levend en 48 c.M. lang. Er was een placenta 
praevia lateralis. Het haemoglobinegehalte bedroeg na de operatie 

50 S. Ongestoord ziekbed. Verplegingsduur na de bevalling is 2 1  dagen. 

68.  VII-para, 37 jaar. Opgenomen 6/II, wegens bloeding in de zwangerschap. 
Er is een uterus gravidus van 35-36 weken. De schedel staat hoog. 
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Boven het ostium is placentaweefsel te voelen. Op 1 6/III treedt er 
een flinke bloeding op, patiente eollabeert. Het haemoglobinegehalte 
is 40 S. Er zijn geen weeën. De portio laat een ving.er door. De ontslui
ting is niet toegenomen. Geen vliezen. De harttonen zijn goed. Klas
sieke keizersnede in aethernarcose. Het kind leeft en is voldragen. 
Placenta praevia centralis. Ongestoord wondverloop. De vrouw ver
laat 20 dagen na de operatie genezen de kliniek. 

72. VII-para, 36 jaar. Patiente wordt na getamponneerd te zijn door de 
huisarts, naar de kliniek vervoerd wegens bloeding in het ontsluitings
tijdperk. Bij opname blijkt, na verwijdering van de doorbloede tampon, 
dat er 3 c.M. ontsluiting is en dat boven het ostim.1�. placentaweefsel 
is te voelen. Er is een situs transversus. Daar de vrouw opnieuw gaat 
bloeden, wordt weer een tampon ingebracht ; wegens collaps een sub
cutaan infuus van NaCl-oplossing. Daarna klassieke keizersnede in 
aethernarcose. Het kind leeft en is voldragen. Er was een placenta 
praevia centralis. Na de operatie bedraagt het haemoglobinegehalte 
38 S. Het ziekbed is ongestoord. Verplegingsduur na de bevalling 1 9  
dagen. 

73. XIV-para, 42 jaar. Er is bij opname een afgeweken schedelligging. 
Harttonen positief, 3 c.M. ontsluiting. Boven het ostium is placenta
weefsel te voelen. De vrouw vloeit en vertoont neiging tot collabeeren. 
Tamponnade van cervix en vagina. Na 9 uren is de tampon doorge
bloed. De ontsluiting is vrijwel niet toegenomen. De vrouw vloeit nog. 
Er -wordt een klassieke keizersnede verricht in aethernarcose. Het kind 
leeft en is voldragen. Er was een placenta praevia centralis. Na de 
operatie krijgt de vrouw 1 L. Bayliss-oplossing intraveneus. Het haemo
globinegehalte is 35 S. De wond geneest p.p.i. In het ziekbed koorts 
zonder aantoonbare oorzaak. Verplegingsduur na de bevalling is 41  
dagen. 

78. XI-para, 44 jaar. Bij opname had patiente een temperatuur van 38.0. 
Er is een matige bloeding, 2 c.M. ontsluiting, tamelijke anaemie. Na een 
subcutaan infuus van 1 1/4 L. NaCl-oplossing wordt een klassieke Sectio 
Caesarea gedaan. Er was een placenta praevia centralis. Het kind leeft 
en is voldragen. Bij de operatie wordt tevens een ovariaalcyste ver
wijderd en een hernia umbilicalis gesloten. Na de operatie krijgt de 
vrouw nog een intraveneus infuus van Bayliss-oplossing. Eenige dagen 
na de operatie krijgt de vrouw koorts, 39.3. De pols is slecht, de buik 
opgezet en pijnlijk. Twee dagen later begint ze wat te braken. Er is 
geen défense musculaire. De daarop volgende dag krijgt ze diarrhee. 
De temperatuur blijft hoog. De pols is frequent en klein. In de loop 
van de volgende dagen gaat de toestand achteruit. Het braken wordt 
pernicieus, de buik zet steeds meer op. Wegens de paralytische ileus 
legt de chirurg nog een darmfistel aan, maar de vrouw .overlijdt kort 
na de operatie. Bij de obductie wordt gevonden : Periton.itis fibrinosa 
en een absces op de uterusnaad. Verder een embolus in de arteria 
pulmonalis. 
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84. I-para, 37 jaar. Bij opname 1 4/XII een stuitligging van 35 weken, 
geringe bloeding. Patiente is niet in partu. Ze heeft een platvernauwd 
bekken. De conj . vera is 91/a c.M. Tien dagen later bloeding. Er is nu 
2 c.M. ontsluiting en op het ostium ligt placentaweefsel. Tampon 
ingebracht, die de volgende dag verwijderd wordt. De dag daarop weer 
bloeding. De vrouw wordt anaemisch. Er is nu 4 c.M. ontsluiting en 
een placenta praevia centralis. Het haemoglobinegehalte is 28 S. 
De harttonen zijn goed. Er wordt een klassieke keizersnede verricht 
in aethernarcose, nadat patiente een subcutaan infuus van physiolo
gische keukenzoutoplossing heeft gekregen. Het kind leeft en is 461/1 

c.M. lang. Na de operatie nog een intraveneus infuus van Bayliss
oplossing. Hgb. p.p.  1 9  S. Ongestoord ziekbed. Verplegingsduur na de 
bevalling 33 dagen. 

1 0 1 .  II-para, 26 jaar. Bij het begin van de baring een bloeding, die weldra 
sterk wordt. Er is een schedelligging en een ontsluiting van 4-5 c.M. 
Placenta praevia centralis. Er bestaat een uterus arcuatus. Klassieke 
keizersnede in aethernarcose. Het kind leeft en is 48 c.M. Ongestoord 
ziekbed. Verplegingsduur na de bevalling 1 7  dagen. 

1 02. I-para, 25 jaar, wordt opgenomen met een schedelligging, die voldra
gen is. Er is een matige bloeding, 3 c.M. ontsluiting, placenta praevia 
lateralis en een voorliggende navelstreng. Klassieke keizersnede in 
aethernarcose. Het kind leeft en heeft een lengte van 52 c.M. Hgb. p.p. 
4 1  S. De eerste en tweede week van het ziekbed heeft patiente koorts 
zonder aantoonbare oorzaak. De verplegingsduur na de operatie is 
36 dagen. 

1 20. III-para, 26 jaar, wordt 7/V opgenomen wegens bloeding. Er is 2 
c.M. ontsluiting en op het ostium ligt placentaweefsel. De bloeding is na 
opname verdwenen. 23/V verliest patiente plotseling een groot stolsel, 
terwijl ze tot die dag in de kliniek niet had gevloeid. Bij onderzoek 
blijkt er een ontsluiting te zijn van 7 c.M., het geheele ostium is met 
placentaweefsel bedekt. Er wordt een klassieke keizersnede verricht, 
waarbij een levend kind van 47 c.M. wordt geboren. Na de operatie 
een subcutaan infuus van NaCl-oplossing. Het haemoglobinegehalte 
bedraagt na de operatie 30% .  In het kraambed maakt patiente een 
dubbelzijdige thrombose en een embolie door. Ze verlaat 62 dagen na 
de operatie genezen de kliniek. 

1 23. I-para, 25 jaar, wordt 13/IV opgenomen wegens bloeding in de zwan
gerschap. De bloeding is bij binnenkomst opgehouden. Er is een dwars
ligging, de harttonen zijn goed. Op 1 1 /V begint de vrouw weer een 
beetje te vloeien, op 14/V is de bloeding tamelijk sterk. Er is dan 
2 c.M. ontsluiting, nog een dwarsligging en een placenta praevia late
ralis. De harttonen zijn goed. Er wordt een klassieke Sectio verricht 
in aethernarcose. Het kind leeft en is 49 c.M. lang. Het haemoglobine-
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gehalte na de operatie is 45% .  Na een ongestoord ziekbed verlaat de 
vrouw 17 dagen p.p. de kliniek. 

125. !-para, 27 jaar, op 5/V opgenomen omdat ze gevloeid heeft, heeft bij 
binnenkomst geen bloedverlies meer. De graviditeit wordt op 38 weken 
geschat. Het kind ligt in schedelligging en leeft. De vrouw is niet in 
partu. Op 1 8/V, bij het begin der baring, treedt direct een bloeding op. 
Boven het ostium wordt slechts placentaweefsel gevoeld. Door een 
klassieke keizersnede wordt de vrouw, in aethernarcose, verlost van 
een levend kind van 50 c.M. Het haemoglobinegehalte is na de partus 
40% .  Het ziekbed is ongestoord en duurt 1 7  dagen. 

135. II-para, 26 jaar, die wegens bloeding in de zwangerschap wordt opge
nomen, blijkt bij binnenkomst niet in partu te zijn. Er bestaat een 
dwarsligging en de harttonen zijn goed. Twaalf dagen later treedt er 
een bloeding op. Er is dan 4 c.M. ontsluiting en een placenta praevia 
lateralis. De bloeding staat weldra. De volgende dag opnieuw bloeding. 
De ontsluiting is niet toegenomen en er zijn geen weeën. Daarom wordt 
een klassieke Sectio verricht in aethernarcose. Het kind leeft en is 
50 c.M. lang. Het haemoglobinegehalte is na de operatie 40% .  Het 
ziekbed is ongestoord en de vrouw verlaat na 27 dagen genezen de 
kliniek. 

1 50. XV-para, 44 jaar. Bij opname is er een afgeweken schedelligging met 
positieve harttonen. De graviditeit wordt op 38 weken geschat. Er is 
2 c.M. ontsluiting en een placenta praevia lateralis. Bij de vorige zwan
gerschap had de vrouw waarschijnlijk een lage insertie van de placenta. 
Er wordt een klassieke keizersnede verricht in aethernarcose, waarbij 
de vrouw tevens gesteriliseerd wordt. Het kind leeft en is 47 c .M. 
lang. Na de operatie krijgt patiente een intraveneus infuus van Bayliss
oplossing. Het haemoglobinegehalte p.p. is 34% .  Ongestoord kraam
bed. Verplegingsduur p.p. 28 dagen. 

1 53. IV-para, 32 j aar. Daar patiente bij een ontsluiting van 2 c.M. herhaal
delijk vloeit, terwijl het geheele ostium met placentaweefsel is bedekt 
en er geen weeën zijn, wordt er een klassieke Sectio verricht, in aether
narcose, waarbij een levend kind van 5 1  c.M. lengte wordt geboren. 
Het bleek, dat er een placenta praevia centralis bestond. Na de opera
tie bedroeg het haemoglobinegehalte 38% .  De wondgenezing geschied
de p.p.i. De verplegingsduur na de bevalling was 30 dagen. 

1 55 .  III-para, 34 jaar, wordt 7/VII opgenomen, omdat ze gevloeid heeft. 
Er is een schedelligging, met positieve harttonen en een ontsluiting 
van 2 c.M. Er is geen placentaweefsel te voelen. Twintig dagen later 
loopt het vruchtwater af. Er is nu 4 c.M. ontsluiting en een placenta 
praevia lateralis. Negen uur later treedt een flinke bloeding op. Er 
blijkt nu ook een uitgezakte navelstreng te zijn. De harttonen zijn  
goed. Er wordt een klassieke Sectio verricht in aethernarcose. Na  de  
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operatie krijgt de vrouw een intraveneus infuus van Bayliss-oplossing. 
Het kind leeft en is 50 c.M: lang. Hgb. p.p. 30% .  Na de operatie maakt 
de vrouw een dubbelzijdige phlegmasia alba dolens en een mastitis 
door .. Verplegingsduur na de bevalling was 65 dagen. Wondgenezing 
per primam. 

156. IV-para, 3 1  jaar, wordt wegens bloeding opgenomen. Er is een schedel
ligging met positieve harttonen, 4 c.M. ontsluiting en een placenta 
praevia lateralis. Vier dagen later treedt er een bloeding op. De bevin
dingen bij het onderzoek zijn dezelfde. Er wordt een klassieke keizer
snede verricht in aethernarcose, waarbij een levend en voldragen kind 
wordt geboren van 49 c.M. lengte. Het kraambed is ongestoord. De 
verplegingsduur na de bevalling was 1 7  dagen. 

1 60. II-para, 33 jaar. Er bestaat een afgeweken schedelliging, de harttonen 
zijn goed. De ontsluiting is 3 c.M. en het ostium is geheel met placenta
weefsel bedekt. Er wordt een cervicale keizersnede verricht in aether
narcose. Het kind leeft en is 47 c.M. lang. Het ziekbed is ongestoord 
en de vrouw verlaat 24 dagen na de operatie genezen de kliniek. 

1 62. VI-para, 39 jaar, is bij het begin van de baring gaan vloeien. Bij opname 
is er een afgeweken schedelligging, nagenoeg voldragen, positieve 
harttonen. Er is 4 c.M. ontsluiting en een placenta praevia lateralis. 
Geen weeën, geen bloeding. Twee dagen later treedt er een flinke bloe
ding op; bij het onderzoek blijkt de toestand onveranderd te zijn. Er 
wordt een cervicale keizersnede verricht in aethernarcose. Het kind 
leeft en is 49 c.M. lang. Haemoglobinegehalte na de bevalling 46% .  
In het kraambed koorts zonder aantoonbare oorzaak. De verplegings
duur na de bevalling was 38 dagen. 

Van deze groep zijn dus twee vrouwen overleden. Bij een ontwik
kelde zich een sepsis, die na een ziekbed van drie maanden tot de 
exitus letalis voerde, de andere stierf twaalf dagen na de operatie 
aan een peritonitis. De overige 34 vrouwen zijn genezen ontslagen. 

De gemiddelde verplegingsduur na de operatie was 30 dagen. 
In 34 gevallen werd een klassieke keizersnede verricht. Op één 

uitzondering na, waarbij lumbaalanaesthesie werd toegepast, geschied
de de operatie steeds onder aethernarcose. In twee gevallen werd, 
eveneens onder aethernarcose, een cervicale Sectio Caesarea ver
richt, met een lengte-incisie in het onderste uterussegment. 

Placenta praevia centralis kwam 23 keer voor, lateralis 13 keer. 
Bij één vrouw trad na de operatie een nabloeding op, die zonder 

behandeling ophield, maar waardoor een vrij sterke anaemie ont
stond, zoodat een bloedtransfusie werd gegeven. (No. 63) .  

Bij tien vrouwen werd vóór de operatie een tampon in cervix en 
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vagina ingebracht, om de ontsluiting te bevorderen. Daar dit echter 
niet in voldoende mate gelukte, werd later tot keizersnede besloten. 

Een gestoord ziekbed vinden we bij 14 van de genezen patienten 
vermeld; de volgende oorzaken worden hiervoor opgegeven : 

Koorts zonder bekende reden : Nos. 15, 30, 54, 73, 102 en 162. 
Angina : No. 4. 
Parametritis met tevens een placentairpoliep, waarvoor curettage 

noodig was : No. 45. 
Wondettering : No. 46. 
Brandwonden door te heete kruiken : No. 57. 
Cystitis : No. 63. 
Thrombose : No. 52. 
Thrombose en longembolie : No. 120. 
Thrombose en een mastitis : No. 155. 
Eén vrouw maakte in het kraambed een lichte psychose door 

(geval No. 7). Van de 36 kinderen waren 27 voldragen en 9 praema
tuur. Van beide groepen werd één kind levenloos geboren. Bij het 
begin van de operatie waren de harttonen bij beiden nog te hooren. 
De frequentie was echter te laag. 

Alle levend geboren kindèren verlieten de kliniek in goede toestand. 

Groep H. 

Tenslotte zijn er dan nog een viertal gevallen, die in geen van de 
voorgaande groepen kunnen worden ondergebracht, namelijk de 
volgende : 
1 26. VII-para, 32 jaar. Patiente wordt door de stadspolikliniek binnenge

stuurd wegens bloeding in de zwangerschap. Bij opname op 6/VI 
blijkt, dat de graviditeit ongeveer 5 maanden oud is. De harttonen 

zijn positief, er is geen ontsluiting en geen bloeding meer. Tot 1 4/VI 
vloeit de vrouw af en toe. Daar de bloeding de laatste dagen sterker 
werd, wordt besloten de zwangerschap af te breken, temeer daar de 
diagnose is gesteld op placenta praevia. Er worden laminariastiften 

ingebracht. De volgende dag wordt het ei uitgedreven. Er was inder
daad een placenta praevia. De lengte van de vrucht was 25 c.M. Onge

stoord kraambed. Verplegingsduur na de bevalling 1 0  dagen. 

1 30. IV-para, 30 jaar, wordt wegens bloeding naar de kliniek verwezen. 
Bij opname is er 5 c.M. ontsluiting, een placenta praevia lateralis, geen 
bloeding. Het kind ligt in stuitligging, de harttonen zijn goed. De ont
sluiting neemt toe zonder dat de vrouw veel bloed verliest. Eerst bij 9 
c.M. ontsluiting komt er meer bloeding. De vliezen worden gebroken, 
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waarna een beentje afgehaald wordt. Hierbij zakt een navelstreng 
uit, die goed klopt. Extractie van het kind gelukt zonder moeite. Het 
leeft en heeft een lengte van 53 c.M. Het nageboortetijdperk is normaal. 
Het gedeelte van de nageboorte, dat boven het ostium heeft gelegen , 
was geïnfarceerd. Haemoglobinegehalte na de partus 48% .  Ongestoord 
kraambed. Verplegingsduur na de bevalling : 13 dagen. 

1 34. II-para, 29 jaar. Bij opname is er een schedelligging; positieve hart
tonen. De graviditeit wordt op 38 weken geschat. Er is 5 c.M. ontslui
ting en een placenta praevia lateralis. Geen bloeding meer, geen weeën. 
Tien uren later weer weeën. Bij 7 c.M. ontsluiting een heftige bloeding. 
De vliezen worden gebroken. Er zakt een kloppende navelstreng uit. 
Door versie en extractie wordt een levend kind geboren, dat 48 c.M. 
lang is. Nageboortetijdperk normaal. Haemoglobinegehalte p.p. 40%. 
Ongestoord kraambed. Verplegingsduur na de bevalling 12 dagen. 

1 59. lil-para, 30 jaar. Bij opname afgeweken schedelligging, positieve 
harttonen, 6 c.M. ontsluiting, placenta praevia lateralis. Er is een matige 
bloeding, weinig weeën. De vliezen worden gebroken, maar de bloe
ding gaat door en het hoofd daalt niet in. Volgens de methode van 
WILLETT wordt het hoofd daarom, met een MuzEux'sche tang op de 
hoofdhuid, in de ontsluitingsopening getrokken. De bloeding staat 
daarna en eenige tijd later treden krachtige weeën op. Weldra wordt 
een levend kind van 49 c.M. lengte geboren. Nageboortetijdperk nor
maal. Kraambed ongestoord. De wondjes op het hoofd van het kind 
genezen zeer snel. Verplegingsduur na de bevalling 1 1  dagen. 



HOOFDSTUK V 

DE BEHANDELING VAN DE PLACENTA PRAEVIA 

Beschouwen wij de in de litteratuur neergelegde resultaten van 
de verschillende methodes, waarmede de placenta praevia wordt 
behandeld, dan blijken deze sterk uiteen te loopen. 

Men moet er zich terdege rekenschap van geven, dat de resultaten, 
met een bepaalde behandelingswijze verkregen, van velerlei omstan
digheden afhankelijk zijn. Voor de moederlijke mortaliteit is het van 
het grootste belang, of de patiente in een goede of een slechte toestand 
was bij de aanvang van de behandeling, of ze in de zwangerschap 
veel of weinig bloed verloren had. De meeste sterfgevallen bij pla
centa praevia zijn het gevolg van verbloeding en het kan zelfs voor
komen, dat het bloedverlies in de graviditeit zóó aanzienlijk is ge
weest, dat de reserve als het ware is verbruikt. Een op zich zelf onbe
langrijk bloedverlies gedurende de baring, dat toch practisch onver
mijdelijk is, kan dan voor een dergelijke patiente reeds doodelijk 
zijn. Deze factoren doen hun invloed, behalve op het resultaat der 
behandeling, ook gelden op de keuze van de methode. Zoo zal b.v. 
de vraag, of men te maken heeft met een placenta praevia totalis 
dan wel partialis, ook een belangrijk punt van overweging zijn bij 
het bepalen van de te volgen weg. Evenzeer zal het vermoeden of de 
zekerheid van een bestaande infectie, wanneer de patiente in behan
deling komt, de therapeutische mogelijkheden beperken. Bij een 
patiente, die getamponneerd in de kliniek wordt binnengebracht, 
zal menigeen minder gemakkelijk besluiten tot een Sectio Caesarea 
dan bij een niet behandelde vrouw. Een groote rol speelt natuurlijk 
de ervaring van den obstetricus, zoodat ook de omstandigheid, of de 
patiente in een kliniek of door een specialist, dan wel in de algemeene 
practijk door den huisarts wordt behandeld, van overwegende invloed 
is op de resultaten. 

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de resultaten van de 
placenta praevia-behandeling in de algemeene practijk de ongun-
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stigste zijn. De omstandigheden, waaronder hulp moet worden ge
boden, brengen een noodzakelijke beperking van de ter beschikking 
staande methodes met zich mede, terwijl de geringe frequentie der 
placenta praevia, die, zooals gezegd, op 1 °loo geschat wordt, het den 
huisarts onmogelijk maakt om eenige ervaring in de behandeling 
van de afwijking te krijgen. 

HITSCHMANN heeft uit een materiaal van meer dan 6000 gevallen 
van placenta praevia, die in de algemeene practijk zijn behandeld, 
een moederlijke mortaliteit berekend van 18-20 %. De verschil
lende opgaven varieerden van ± 10 % tot bijna 40 %. 

Wanneer men de resultaten van verschillende behandelingsmetho
des bij een bepaalde ziekte wil vergelijken, dan is dat in het p.).gemeen 
bij een voldoende groot materiaal niet zoo buitengewoon moeilijk. 
Ten aanzien van de placenta praevia is dit echter wel het geval. Hier 
toch heeft men te maken met twee levens, die men beide moet trach
ten te redden. Bij de beoordeeling der resultaten van verschillende 
behandelingsmethodes heeft men derhalve met beide rekening te 
houden, een omstandigheid, die de waardeering van de diverse thera
pieën en hun onderlinge vergelijking niet bepaald vergemakkelijkt. 
Zoo kan de eene methode voor de moeders gunstige, voor de kinderen 
echter minder gunstige resultaten geven, terwijl bij een andere wijze 
van behandeling de kindersterfte kleiner, maar daarentegen de 
mortaliteit bij de moeders grooter is. Men kan wel aannemen, dat 
het meerendeel van de verloskundigen op het standpunt staat, dat 
men niet terwille van een geringere mortaliteit bij de kinderen een 
behandelingsmethode bij placenta praevia mag toepassen, die voor de 
moeders een veel ongunstiger resultaat heeft. 

Een voorbeeld hiervan geeft P ANK0W bij de bespreking van de 
resultaten der extractie na de keering volgens BRAXT0N HICKS. Bij 
de keering volgens BRAXTON HICKS vindt men nl. een moederlijke 
mortaliteit van 6.9%, terwijl 65% van de levensvatbare kinderen 
sterven. Laat men op de keering onmiddellijk de extractie volgen, 
dan zijn deze cijfers respectievelijk 13% en 48.5%. Terwille van een 
vermindering der kinderlijke mortaliteit met ongeveer 25% sterven 
dus tweemaal .zooveel moeders. Het is derhalve duidelijk, dat deze 
methode absoluut te verwerpen is. 

Hierboven is sprake van de mortaliteit der levensvatbare kinderen, 
want men moet bij de placenta praevia behandeling immers ook 
rekening houden met de vraag, of het kind levensvatbaar is. Een 
vroegtijdige bevalling toch is bij de voorliggende placenta allerminst 
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ze1ldzaam. WENZEL vermoedde reeds, dat de placenta praevia in 
vroege stadia der zwangerschap meestal tot abortus leidt, zoodat de 
afwijking eigenlijk veel vaker zou voorkomen dan men dacht. 

Het ligt wel voor de hand, dat men bij een dubieuze levensvat
baarheid van het kind zich bij de keuze van de te volgen behandeling 
eerder zal laten leiden door de vraag welke therapie voor de moeder 
de beste is, daar het besluit om een kind, waarvan de levensvatbaar
heid te betwijfelen valt, te gronde te laten gaan, veel minder moeilijk 
te nemen is, zooals STOECKEL zegt, dan het besluit om geen poging 
te doen een levend en voldragen kind te redden. 

Wanneer men bedenkt, dat deze mortaliteit van 1 8-20% bijna 3 
maal zoo groot is als die van de vrouwen, die in de klinieken zijn 
verlost, dan moet men daar zeer stellig uit besluiten, dat de pla

centa praevia in de kliniek behoort te worden behandeld en dat 
behandeling in de algemeene praktijk alleen mag geschieden in die 
gevallen, waarbij aan opname in een kliniek onoverkomelijke bezwa
ren zijn verbonden. Het is gewenscht, dat elke zwangere, bij wie een 
placenta praevia vermoed wordt, nog vóór het begin van de baring 
in een ziekenhuis wordt opgenomen. Immers men kan niets voorspel
len omtrent de ernst van de nog te verwachten bloeding en her
haaldelijk wordt een vrouw in de kliniek binnengebracht in een zóó 
anaemische toestand, dat men niet meer vrij is in de keuze van de 
behandelingsmethode, maar gedwongen wordt om met de meest 

mogelijke spoed zoodanige maatregelen te nemen, dat een verder 
bloedverlies wordt voorkomen, daar ieder oogenblik een nieuwe hae
morrhagie kan optreden, die de vrouw niet meer kan verdragen. 

Voor de mortaliteit in de kliniek vindt men een percentage opge
geven, dat omstreeks 7 bedraagt. HITSCHMANN noemt 7.6%, PANKOW 
berekent uit een aantal van ruim 7000 patienten een mortaliteit van 
7%. Deze getallen betreffen uitsluitend vrouwen, die behandeld zijn 
op een wijze, die ook in de algemeene practijk kan worden toegepast ; 
de gevallen, die met keizersnede zijn behandeld, werden dus buiten 
beschouwing gelaten. FINDLEY geeft voor een materiaal van meer 
dan 26000 patienten 6.35 % op. 

Wij zullen nu nagaan welke cijfers er worden opgegeven voor de 
moederlijke mortaliteit in de kliniek bij de verschillende vaginale 
behandelingsmethodes afzonderlijk. 

Als eerste "methode" moeten we dan beschouwen de spontane 
partus zonder eenige kunsthulp. Bij P ANKOW vindt men hiervoor in 
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228 gevallen een mortaliteit van 3.1 % opgegeven, bij FINDLEY 

voor 3068 gevallen 2.28%. 
De tweede methode bestaat in het breken van de vliezen bij onvol

komen ontsluiting, bij schedelliggingen. P ANK0W geeft hiervoor op 
2.38%, FINDLEY 1.78%. 

Deze beide methodes leveren, zooals te verwachten is, relatief 
gunstige resultaten. Het zijn immers alleen de lichtste gevallen van 
placenta praevia, die op deze wijzen afdoende behandeld kunnen 
worden, dus de placenta praevia marginalis en die gevallen van 
placenta praevia lateralis, waarbij slechts een klein gedeelte van 
het ostium door placentaweefsel wordt bedekt. 

Voor de spontane partus in stuitligging geeft FINDLEY een morta
liteit op van 5.43%. Men mag hieruit misschien de. gevolgtrekking 
maken, dat de tamponneerende werking van de schedel beter is 
dan die van de stuit, zooals PANK0W opmerkt, zonder echter getallen 
te geven. Het is overigens ook niet ondenkbaar, dat de grootere mor
taliteit een gevolg is van cervix-scheuren, door het nakomende hoofd 
veroorzaakt, als het de, door de stuit onvoldoende verwijde ontslui
tingsopening passeert. 

Van de methode om bij een stuitligging na het breken van de vliezen 
een beentje af te halen, blijken de resultaten minder goed te zijn, wat 
eveneens ten deele aan de gevaren van het nakomende hoofd zal 
moeten worden toegeschreven. Men moet natuurlijk ook bedenken, 
dat de methode vaker wordt toegepast bij ernstiger gevallen van 
placenta praevia. Volgens FINDLEY, die een mortaliteit van 7 .2% 
voor deze behandelingswijze opgeeft, werd zij tweemaal zoo dikwijls 
bij placenta praevia centralis toegepast als bij lateralis of marginalis. 
De mortaliteit van de methode is bij deze laatsten ook belangrijk 
kleiner. P ANK0W berekent voor deze behandelingswijze een moederlijk 
sterftepercentage van 7. 

De keering volgens BRAXT0N HICKS wordt wel het meest toegepast 
bij de behandeling van de ernstiger gevallen van voorliggende nage
boorte. HITSCHMANN berekent hiervoor bij 3035 vrouwen een mortali
teit van 6.3%. PANK0W heeft het, in de Duitsche litteratuur vermelde 
materiaal verzameld en vindt hierin bij 2298 gevallen een mortaliteit 
van 6.94%. FINDLEY berekent uit 10660 gevallen een sterfte van 
6.43%. 

Bij de intra-ovulaire metreuryse zijn de resultaten wat gunstiger 
dan bij de gecombineerde keering, terwijl wij aanstonds zullen zien, 
dat ten aanzien van de kinderen het voordeel van de metreuryse zeer 
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overtuigend is. Voor de moederlijke mortaliteît geeft HITSCHMANN 

6.2% bij 1095 gevallen, PANKOW 5.1 % bij 1332 gevallen, FINDLEY 

5.89% bij 4464 gevallen. 
Voor de extra-ovulaire metreuryse vindt men bij PANKOW opgegeven, 

dat de moederlijke mortaliteit 9.5% bedraagt, bij 10 14 gevallen. 
Verder verschaft de litteratuur nog verschillende gegevens betref

fende methodes, die in de Groningsche kliniek niet, of slechts in een 
enkel geval zijn gebruikt. Zoo geeft FINDiLEY b.v. op, dat de methode 
van WILLETT in 263 gevallen werd toegepast, met een moederlijke 
mortaliteit van 4.56%, terwijl hij voor de Sectio Caesarea vaginalis 
een sterftepercentage vermeldt van 7.17%. Vergelijking van deze 
methodes is natuurlijk niet mogelijk, daar zij bij zeer verschillende 
graden van placenta pr;aevia worden gebruikt. 

Buitengewoon slechte resultaten werden verkregen met de oude 
methode van "l' accouchement forcé", die een moederlijke mortaliteit 
gaf van 24.4%, bij de 291 gevallen, die FINDLEY hiervan heeft ge
vonden, een percentage, dat door geen enkele andere methode ook 
maar wordt benaderd_., behalve door de__cranio±omie�-die echter slechts 
in 29 gevallen werd toegepast en waarvan de mortaliteit voor de 
moeders 20.69% bedraagt. M ÜLLER vond voor "1' accouchement 
forcé", in 92 gevallen toegepast, dat 44 van de moeders stierven, 
d.i. 47.8%. IRVING geeft voor de mortaliteit der methode 18.4% op. 
Het groote verschil tusschen deze laatste twee opgaven zal wel aan 
het kleine aantal gevallen moeten worden toegeschreven. 

Met cijfers ,als de hierboven genoemde voor oogen, behoeft !het geen 
verwondering te wekken, dat de methode, die door DELMAS vooil' de 
behandeling van de placenta praevia wordt aangeraden, zoovele 
tegenstanders vindt. 

Ten aanzien van de kinderlijke mortaliteit maakt men verschil 
tusschen -de totale sterfte en de sterfrte der levensvatbare kinderen. 

Bij de behandeling in de algemeene practijk bedraagt de totale 
kinderlijke mortaliteit volgens PANKOW 60.8%, die cl.er levensvatbaren 
37%, terwijl -voor de !klinische behandeling ,deze cijfers respectievelijk 
56.4% en ,49.7% zijn. FINDLE'Y geeft voor dit laa.ttste cijfer SG).0 1 % op. 

D.e gegew.ens beti-effendie de kinderlijke sterfte bij de verschillende 
beha.,Rdelmgsmefö0des afzooderlijk vindt men m achterstaande tabel 
vermeld. 

H6 
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PANKOW FINDLEY lRVING 

totaal j 1evensvatbaar (voldragen) (totaal) 

spontaan 30 % 28% 23.39% -

vliezen breken 35.6% 16.1 %  22.24% -

stuitligging . - - 62.66% -

been afhalen . 71.5% 66.7% 71.60% -

Braxton Hicks 65.9% 65.9% 67.24% 59% 
metreuryse 49.1% 45.4% 49.5% 28% 

De beste resultaten worden dus verkregen met de spontane partus 
en met het breken van de vliezen. Zooals wij reeds opmerkten, ligt 
dat voor de hand, daar slechts de lichte gevallen van placenta praevia 
op deze wijzen behandeld kunnen worden. De ernstige gevallen ver
eischen een ingrijpender therapie. Daarvoor komen dus de laatste 
drie methodes in aanmerking. 

In onderstaande tabel hebben wij de moederlijke mortaliteit bij 
dezelfde behandelingswijzen samengevat. 

PANKOW 

spontaan 3.1% 
vliezen breken . 2.38% 
stuitligging 
been afhalen 7% 
Braxton Hicks. 6.94% 
metreuryse 5.1 % 

FINDLEY 

2.28% 
1.78% 
5.43% 
7.2 % 
6.43% 
5.89% 

HITSCHMANN 

6.3% 
6.2% 

Uit bovenstaande gegevens blijkt duidelijk, dat van de conservatieve 
behandelingsmethodes bij de ernstiger gevallen van placenta praevia 
de metreuryse, ook wel voor de moeders, maar vooral voor de kin
deren de beste resultaten geeft, al stemmen deze resultaten echter 
allerminst tot tevredenheid, vooral wat betreft de kinderen. 

Zooals wij in de inleiding, bij de bespreking van de Sectio Caesarea, 
reeds opmerkten, zijn de meeningen over de te volgen weg bij de 
behandeling van de placenta praevia zeer verschillend. 

Eenerzijds wordt de opvatting verdedigd, dat de keizersnede dient 
te worden toegepast bij alle gevallen, waar het breken der vliezen een 
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onvoldoende maatregel is, aan de andere kant zijn er schrijvers, die 
de Sectio tot enkele gevallen beperkt willen zien. 

Het blijkt, dat de opvattingen over de wenschelijkheid van de 
Sectio in verschillende landen zeer wisselend zijn. Interessante ge
gevens vermeldt hierover MACKENZIE. Hij heeft uit de litteratuur 
van 1924 tot 1933 onderstaande tabel samengesteld, waaruit blijkt, 
in welk percentage der gevallen van placenta praevia een keizersnede 
werd verricht. De absolute waarde van deze cijfers is natuurlijk 
twijfelachtig, maar zij geven toch een indruk over de meer of minder 
groote neiging, die er in een bepaald land schijnt te bestaan, om bij 
een voorliggende nageboorte de keizersnede toe te passen. 

Italië . . . . . . . . . . . . 
Frankrijk, België, Nederland 
Duitschland, Hongarije . . 
Spanje, Portugal . 
Vereenigde Staten 
Scandinavië . . . 
Philippijnen . . . . . . . . 
Rusland, Finland, Polen 
Groot Brittannië, Ierland, Australië, Zuid-Afrika 

66.2% 
30.2% 
21.4% 
20.5% 
17.3% 
11.8% 

8.2% 
8.2% 
6.8% 

Een zeer overtuigd voorstander van de Sectio Caesarea is ST0ECKEL, 
die vindt, dat voor de placenta praevia, in de kliniek, behandeling 
met de metreurynter of volgens BRAXTON HICKS niet meer in aan
merking komt, bij niet geïnfecteerde vrouwen en levende en levens
vatbare kinderen. Hij legt sterk de nadruk op de beteekenis van de 
keizersnede als cau,sale therapie, die de uitzetting van het onderste 
uterussegment voorkomt of beëindigt. De metreuryse en de keering 
volgens BRAXTON HICKS zijn, als symptomatische behandelingsmetho
des, inferieur aan de Sectio. Als eenige methode komt in de kliniek 
naast de Sectio slechts in aanmerking het breken van de vliezen. Is 
deze ingreep niet voldoende, dan verrichte men de keizersnede. Bij 
een dood kind of bij een manifeste infectie moet men zoo snel moge
lijk langs vaginale weg de uterus ontledigen, bij onvolkomen ont
sluiting eventueel met behulp van de hysterotomia anterior, gevolgd 
door keering en perforatie van het nakomende hoofd. Als methode 
van keizersnede kiest hij de transperitoneale, cervicale. 

Op hetzelfde standpunt staat PANKOW, die de stelling van HITSCH
MANN, dat het onverantwoordelijk is om voor lichte gevallen van 
placenta praevia Sectio Caesarea te doen, bestrijdt met de opmer-
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king, dat niemand bij een geval van placenta praevia een prognose 
kan stellen. Het is onverantwoordelijk om zich aan voorspellingen 
omtrent het verloop van een geval van voorliggende nageboorte te 
wagen en daar dan ook nog een therapie op te baseeren. 

Zelfs bij doode kinderen acht P ANK0W in bepaalde ernstige geval
len de keizersnede nog aangewezen, eventueel met supravaginale 
uterusa111putatie, wanneer de bloeding niet te stelpen is. 

Ook voN JASCHKE acht de Sectio Caesarea de eenige rationeele 
therapie voor de placenta praevia, daar alleen hiermede de rekking 
van het isthmusgedeelte, die bij een spontane baring onvermijde
lijk is, voorkomen kan worden. Heeft deze rekking reeds plaats ge
vonden, is er dus reeds een belangrijke ontsluiting, dan heeft de 
Sectio geen zin meer. Gecontraïndiceerd is de keizersnede bij infectie 
of vermoeden op infectie. Den huisarts wordt derhalve aangeraden 
de patienten, indien mogelijk, niet te onderzoeken of te tamponnee
ren, maar onmiddellijk naar de kliniek te doen vervoeren. 

In het leerboek van WILLIAMS, bewerkt door STANDER, wordt, 
indien het kind levensvatbaar is, de keizersnede aangeraden bij 
placenta praevia centralis en een niet geopende cervix. Heeft men 
daarentegen te maken met een placenta praevia lateralis of margi
nalis en is de ontsluitingsopening voor twee vingers doorgankelijk, 
dan bereikt men goede resultaten met de ballon van CHAMPETIER DE 
RIBES. Is het kind niet levensvatbaar, dan kan men de keering volgens 
BRAXTON HICKS toepassen, die voor de moeders even goede resul
taten geeft als de ballonbehandeling. De kinderlijke mortaliteit is 
echter grooter. Pogingen tot extractie bij onvolkomen ontsluiting 
zijn niet geoorloofd. 

DELEE acht eveneens de keizersnede geïndiceerd bij een levend, 
voldragen of nagenoeg voldragen kind, een goede toestand van de 
moeder en een gesloten of moeilijk dilateerbare cervix. Deze laatste 
omstandigheid zal men het meest bij de primigravida aantreffen. 

Overigens legt DELEE, sterker nog misschien dan SELLHEIM deed, 
er de nadruk op, dat een zwangerschap, die door een placenta praevia 
wordt gecompliceerd, moet worden afgebroken, zoodra de diagnose 
gesteld is. Alleen bij een geringe bloeding en wanneer het kind op 
de grens van de levensvatbaarheid is, mag men eenige weken af
wachten. Hij herinnert in dit verband aan de . uitspraak van 
]AGGARD, dat "there is no expectant plan of treatment for placenta 
praevia''. 

lRVING heeft voor de keizersnede dezelfde indicaties. In gevallen 
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met infectie is de operatie van PoRRo de aangewezen therapie, 
,,regardless of the condition of the child". 

DANF0RTH acht de Sectio Caesarea zeer gevaarlijk na herhaald 
vaginaal onderzoek of tamponnade. 

RoNSHEIM meent, dat een keizersnede nooit geoorloofd is, als het 
kind niet levensvatbaar is. De intra-ovulaire metreuryse is, vóór of 
in het eerste begin van de baring, een ideaal middel tegen de bloe
ding en om de weeën op te wekken. Is de cervix voor twee vingers 
doorgankelijk, dan is de keering volgens BRAXT0N HICKS de aange
wezen methode. Hij vermeldt niet, op welke wijze men een metre
urynter moet inbrengen vóór het begin van de baring, dus als er nog 
geen ontsluiting is. Evenmin blijkt uit zijn artikel duidelijk, waarom 
de gecombineerde keering de voorkeur verdient boven de ballonbe
handeling, die toch een ideaal middel tegen de bloeding is. 

HoLuB keurt de Sectio af, zoowel wegens de hooge mortaliteit bij 
de moeders als wegens de steriliteit, die er in 37% van de gevallen 
het gevolg van zou zijn. 

Daarentegen meent ZYRULNIKOW, dat men, indien er een sterke 
bloeding is, ook bij placenta praevia partialis en zelfs bij een dood 
of praematuur kind, een Sectio Caesarea moet doen. 

SILVERSTEIN geeft op, dat bij 107 patienten met placenta praevia 
in 87 gevallen keizersnede werd verricht. De andere 20 (lichte) ge
vallen werden behandeld met breken van de vliezen of keering volgens 
BRAXTON H1cKs. Metreuryse werd nooit toegepast. 

KLEIN komt tot de conclusie, dat de keizersnede veel betere resul
taten geeft dan de oude methodes. In de kliniek moet men derhalve 
bij een geringe ontsluiting en behoorlijke bloeding, als het kind 
levensvatbaar is, steeds de Sectio toepassen. 

MARR acht eveneens de Sectio Caesarea de beste behandelings
methode, op dezelfde gronden als ST0ECKEL e.a. Metreuryse geeft 
volgens hem slechte resultaten wegens trauma bij het inbrengen en 
bloeding gedurende en na de partus. 

GARAFOLO acht eveneens bij matig ernstige gevallen de keizersnede 
de eenige juiste methode. Zelfs · intra-uterine vruchtdood is geen 
bezwaar. 

LuKÁS wil de keizersnede toegepast zien, wanneer het haemo
globinegehalte beneden de 50% daalt en wanneer het aantal erythro
cyten minder wordt dan 3.000.000. 

P AGLIARI acht de Sectio boven alle andere behandelingswijzen te 
verkiezen. 
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SANNICANDR0 meent evenwel, dat de keizersnede tot de zeer zware 
gevallen beperkt behoort te blijven. 

Ook RAuRAMo, die de operatie bij 16 van de 113 gevallen toepaste, 
en wel voornamelijk bij de primigravidae zonder ontsluiting, acht 
geen termen aanwezig om de indicatie te verruimen. 

CAFFIER vindt, dat de Sectio Caesarea de causale therapie is, die 
in den regel toegepast moet worden. Als de patiente geen bloedverlies 
meer kan verdragen, kan de operatie van P0RRO noodig zijn. 

Wij zullen deze opsomming niet verder vervolgen. Men zou nog 
vele bladzij den kunnen vullen met het vermelden van de meest 
uiteenloopende opvattingen. Uit de hier aangehaalde meeningen 
blijkt wel voldoende duidelijk, dat de strijd in zake de behandeling 
van de placenta praevia zich in de allereerste plaats beweegt om de 
vraag, of de conservatieve dan wel de operatieve therapie de voor
keur verdient. 

Als voornaamste argument voor de keizersnede wordt vaak de, 
door SELLHEIM voor het eerst verdedigde opvatting genoemd, dat een 
vroegtijdig toegepaste keizersnede de "Dehnung" van het onderste 
uterussegment voorkomt en daardoor de kans op een nabloeding uit 
dit passieve gedeelte van de baarmoeder tot een minimum beperkt. 
Bovendien wordt het ontsluitingstijdperk, waarin ook een belangrijk 
bloedverlies te duchten valt, uitgeschakeld. 

Dat er in de nomiale baring een "Dehnung" van het onderste 
uterussegment plaats vindt, wordt echter niet algemeen aangenomen. 
Zeer velen zijn de meerring toegedaan, dat een stijgen van de contrac
tiering, een rekking dus van het onderste uterussegment, patholo
gisch is en dat in het normale ontsluitingstijdperk slechts een ver
schuiving van weefsel plaats vindt, van de cervix naar het corpus 
uteri, via het isthmusgedeelte. Een rekking hiervan ontstaat pas, 
wanneer er géén weefsel meer kan worden opgetrokken, dus bij in
klemming van de cervix, of wanneer het voorliggende deel niet in
daalt in het uitdrijvingstijdperk. 

Ook zonder een physiologische rekking aan te nemen, is het wel te 
begrijpen, dat een vroegtijdig toegepaste keizersnede de kans op een 
bloeding post partum vermindert. De contractiliteit van het onderste 
uterussegment is veel minder goed dan die van het corpus uteri. Bij 
de placenta praevia worden aan die contractiliteit zeer hooge eischen 
gesteld, omdat de insertieplaats van de placenta geheel of gedeeltelijk 
in het onderste uterussegment is gelegen. De bloedstelping is dus voor 
een meer of minder belangrijk gedeelte afhankelijk van het contrac-
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tievermogen van het isthmusgedeelte. Het ligt voor de hand, dat de 
inspanning, die het tot stand brengen van een volkomen ontsluiting 
vereischt, een krachtsvermindering van de uterusspier veroorzaakt, 
die zich het sterkst doet gelden in dat gedeelte, dat het minst con
tractiel is, dus het onderste uterussegment. De kans op een nabloe
ding bij een placenta praevia wordt dus grooter. 

Het ontsluitingstijdperk, waarin, tengevolge van de weefselver
schuiving, een gedeeltelijk loslaten van de placenta, dus bloeding, 
plaats vindt, wordt door een vroegtijdig toegepaste Sectio Caesarea 
vermeden. 

De tegenstanders voeren tegen deze opvattingen aan, dat er door 
een vroegtijdige opera tie groot gevaar bestaat voor een atonie van 
de uterus, daar de contractiliteit in dit beginstadium van de baring 
nog onvoldoende is. 

Op grond van onze ervaring kunnen wij, zooals straks zal blijken, 
deze laatste meerring geenszins onderschrijven. 

Een ander argument van de tegenstanders is, dat men de operatie 
alleen toepast bij vrouwen, die nog in een goede algemeene toestand - verkeeren en dat deze vrouwen ook bij de conservatieve behandeling 
goede kansen hebben. Het zijn juist de zeer anaemische patienten, 
bij wie de sterftekans zoo groot is. Dit argument is natuurlijk allerminst 
steekhoudend. Een vrouw met placenta praevia is slechts bij uit
zondering reeds ernstig anaemisch, als de baring begint. Het bloed
verlies bij de placenta praevia wordt gewoonlijk pas belangrijk tijdens 
de ontsluiting en in het nageboortetijdperk en is het gevolg van de 
weefselverschuiving en van het verminderde contractievermogen van 
het onderste uterussegment. Deze beide worden door een vroegtijdige 
toepassing van de keizersnede juist voorkomen. Het is inderdaad 
niet te ontkennen, dat men bij een vroegtijdig toegepaste Sectio 
Caesarea in den regel te doen heeft met vrouwen, die nog in een goede 
toestand verkeeren. Dat is één van de grootste voordeelen van deze 
therapie, dat men niet met anaemische vrouwen met een gering weer
standsvermogen te maken krijgt; de kans op het ontstaan van een 
anaemie wordt door de Sectio juist zeer beperkt. 

Dat deze vrouwen ook bij een vaginale behandelingsmethode even 
goede kansen zouden hebben, behoeft heelemaal niet waar te zijn. 
Juist tijdens het ontsluitingstijdperk treden de bloedingen op, dàn 
worden de vrouwen anaemisch. Daarna volgt nog het nageboorte
tijdperk met het groote gevaar van een ernstig bloedverlies 

Niemand zal ontkennen, dat de vrouwen, die in een zeer anaemische 
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toestand in de kliniek worden opgenomen, de slechtste kansen heb
ben, noch dat voor deze vrouwen de keizersnede dikwijls een te groote 
ingreep is. Maar op deze gevallen mag men niet een algemeene therapie 
baseeren. Een barende vrouw, die in een zeer anaemische toestand 
in de kliniek wordt binnengebracht, omdat ze tijdens de baring 
erg is gaan vloeien, is een levend bewijs voor de gevaren, die aan 
het ontsluitingstijdperk zijn verbonden. Nu zal men zeggen, dat deze 
vrouw ook niet op de juiste wijze is behandeld. Dat kan inderdaad 
het geval zijn, indien een belangrijke bloeding pas optrad bij een 
ontsluiting van minstens 4--5 c.M. Dan had men de vliezen kunnen 
breken, een keering kunnen doen, een metreurynter kunnen inbrengen. 
Maar welke middelen staan ons ten dienste om langs vaginale weg 
op afdoende wijze de bloeding te bestrijden, indien de ontsluiting 
nog gering is? Men zal toch zeker niet willen beweren, dat tamponnade 
altijd in staat is om een praevia-bloeding in het ontsluitingstijdperk tot 
staan te brengen. Bij ons materiaal zijn meerdere gevallen te vinden, 
waar ondanks tamponnade de bloeding doorging en waar tot een 
Sectio Caesarea werd besloten. 

De opvatting van de tegenstanders, dat uit de litteratuur de indruk 

wordt verkregen,dat juist de gunstige gevallen van placenta praevia 
voor de operatieve behandeling werden uitgezocht, achten wij op 
grond van het bovenstaande dan ook zeer wel mogelijk. Naar onze 
meening pleit het voor de doelmatigheid van de keizersnede, dat de 
aldus behandelde gevallen van placenta praevia "de indruk" vestigen 
van tot de gunstige te behooren. Wij wijzen in dit verband op het 
groote aantal gevallen van placenta praevia centralis, dat bij onze 
patienten, die met de keizersnede zijn behandeld, voorkwam. 

Als argument tegen de operatieve therapie van de placenta praevia 
vindt men verder steeds weer aangevoerd, dat het risico van een 
Sectio Caesarea zooveel grooter is dan van een vaginale verlossing. 
De mortaliteit van de placenta praevia zou dus bij een operatieve be
handeling verhoogd worden met de mortaliteit, die de Sectio als zoo
danig reeds heeft. De redeneering zou volkomen juist zijn, indien de 
mortaliteit van de placenta praevia bij de operatieve behandeling 
even groot was als bij de conservatieve therapie. Als echter de pla
centa praevia-sterfte door een consequente toepassing van de kei
zersnede belangrijk verminderd wordt, dan kan hierdoor de morta
liteit die de Sectio als zoodanig heeft, wellicht worden gecompenseerd. 
De totale sterfte van placenta praevia zou dan bij operatieve en bij 
conservatieve behandeling gelijk zijn. In het eerste geval zou men dan 
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als zeer belangrijke winst de veel geringere kindersterfte hebben ver
;kregen. 

Men vindt in de litteratuur opgegeven, dat de mortaliteit van de 
Sectio Caesarea in doorsnee 4--5 % bedraagt. Voor de grootere kli
nieken, waar de operateurs over meer ervaring beschikken, is het 
percentage lager, n.l. 2-3%. In de Groningsche kliniek zijn in de jaren 
1928-1939, om andere redenen dan placenta praevia, 141 keizer
sneden verricht. Dertien van de vrouwen zijn overleden. Bij 9 hiervan 
mag de dood hoogstens voor een klein deel aan de keizersnede worden 
toegeschreven. Vijf keer n.l. werd de operatie verricht wegens status 
eclampticus en zijn de vrouwen in een toestand van zeer zware intoxi
catie geopereerd, toen alle andere behandelingsmethodes geen succes 
bleken te hebben. Deze vrouwen zijn zeer kort na de operatie over
leden, enkele zelfs zonder dat ze uit het coma waren ontwaakt. Bij de 
obductie bleken ze alle uitgebreide degeneraties en zelfs necrose van 
lever en nieren te hebben. Verder werd bij drie vrouwen, die urae
misch waren, een keizersnede verricht, op indicatie van den internist. 
Eén van deze patienten had een dubbelzijdige niertuberculose, beide 
andere een chronische nephritis. Ook deze vrouwen verkeerden 
vóór de operatie in een zeer slechte toestand. Tenslotte werd één 
vrouw geopereerd, die een groot ulcereerend sarcoom aan het boven
been had, met longmetastasen, bij wie een baring langs natuurlijke 
weg ten eenenmale onmogelijk was. Er blijven dus vier vrouwen over, 
bij wie de dood uitsluitend aan de operatie moet worden toegeschre
ven. Eén hiervan kreeg een peritonitis, één stierf 18 dagen na de ope
ratie aan een longembolie, de derde overleed onder verschijnselen 
van longoedeem, terwijl bij de obductie tevens een myocarditis ge
vonden werd. De vierde tenslotte kreeg na de operatie een pneumonie 
met longgangraen; deze pneumonie kan overigens even goed het 
gevolg zijn geweest van aspiratie tijdens één der eclamptische aan
vallen, die de vrouw vóór de operatie had, als van aspiratie tijdens de 
narcose. 

We vinden dus, dat van de 141 patienten, bij wie een keizersnede 
is verricht, er 4 tengevolge van de operatie zijn overleden, d.i. 2.8%, 
wat in vergelijking met de algemeene ervaringen zeker niet ongun
stig is. 

Wanneer we nagaan, welke cijfers in de litteratuur opgegeven worden 
voor de mortaliteit van placenta praevia bij de operatieve behande
ling en deze als vergelijkingsmateriaal willen gebruiken tegenover 
de resultaten der conservatieve behandeling, dan moeten wij natuur-
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lijk bedenken, dat het materiaal niet altijd gelijkwaardig behoeft 
te zijn. 

Wij hebben er reeds op gewezen, dat er gevallen zijn, die in een zoo 
deplorabele toestand in de kliniek binnenkomen, dat men niet meer 
durft opereeren. Dat dergelijke gevallen de mortaliteit van de 
conservatieve behandelingsmethodes ernstig belasten, is duidelijk. 
Men moet dus deze patienten bij de vergelijking buiten beschouwing 
laten. 

In de gegevens uit de litteratuur is niet altijd duidelijk vermeld, 
of dergelijke gevallen al dan niet met keizersnede werden behan
deld. 

Echter vindt men b.v. door W ALTHARD opgegeven, dat bij 52 gevallen 
van Sectio Caesarea corporalis wegens placenta praevia, 2 vrouwen 
stierven, d.i. 3.8% en dat van deze beide vrouwen er één uitgebloed 
ter behandeling kwam en op de operatietafel succombeerde. 

Ook PANKOW deelt mede, dat van de 3.4% vrouwen, die bij zijn 
58 keizersneden zijn overleden, er één bijna verbloed ter behandeling 
kwam. 

Uit beide bovenstaande opgaven blijkt dus, dat de operatieve 
behandeling ook bij prognostisch zeer ongunstige gevallen is toe
gepast. 

Nu komt deze mortaliteit van 3-4% bij meerdere opgaven voor. 
Zoo geeft STOECKEL b.v. 3.3% op, V0N JASCHKE voor 125 gevallen 
uit de Duitsche litteratuur 2.4%, voor 262 gevallen uit de buiten
landsche litteratuur 4%. 

De overeenkomst tusschen deze cijfers is opvallend en men krijgt 
zeer zeker de indruk, dat de mortaliteit van de moeders door de toe
passing van de Sectio Caesarea niet ongunstig wordt beïnvloed. 

Wanneer men nu nagaat, hoe het met de . kinderlijke mortalitiet is 
gesteld bij de operatieve behandeling van de placenta praevia, dan 
is over de gunstige resultaten van deze therapie in dit opzicht althans 
geen twijfel mogelijk. 

Vooral uit de opgaven van de mortaliteit bij de levensvatbare kin
deren blijkt, hoe goed de resultaten van de keizersnede zijn. Ook 
voor de totale kindersterfte zijn de cijfers laag, maar deze worden 
nog ongunstig beïnvloed, doordat een gedeelte van de schrijvers de 
keizersnede ook toepast bij niet levensvatbare of doode vruchten. 

P ANK0W vermeldt de nevenstaande cijfers : 
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Schrijver aantal 
GÄNSSLE-VOGT . 93 
PANKOW 58 
WALTHARD 52 
STOECKEL . 31 
SCHULTE 25 

Totale kinderlijke mortaliteit 
6 =  6.4% 
6 = 10 % 

18 = 34.6% 
44 % 

l =  4 % 

Mortaliteit der levensvatbaren 
4 = 7.5% 
4 = 10.5% 

0 % 

Totaal 259 45 = 17.4% 15 = 6.4% 

VoN ]ASCHKE vond in de Duitsche litteratuur bij 125 gevallen een 
kindersterfte van 1. 6 % . 

Deze mortaliteitspercentages, hoewel onderling verschillend, zijn 
toch zonder uitzondering belangrijk lager dan bij de vaginale behande
lingsmethodes. 

Wij hebben tot nu toe steeds gesproken over de keizersnede, zon
der daarbij te vermelden welke methode van Sectio Caesarea werd 
toegepast. Het blijkt, dat ook hierover de meeningen verschillen. 
Terwijl men mag aannemen, dat in 't algemeen de cervicale keizer
snede in de tegenwoordige tijd meer aanhangers telt dan de klassieke, 
geeft een aantal van deze aanhangers juist voor de placenta praevia 
de voorkeur aan de klassieke methode. Zij voeren als motief daarvoor 
aan, dat men bij de corporale Sectio geen kans heeft, dat de incisie 
de placenta treft. KRÖNIG en ook WALTHARD deden derhalve bij een 
voorliggende nageboorte principieel de klassieke keizersnede. 

Anderen, b.v. PANKOW en STOECKEL prefereeren de Sectio Caesarea 
cervicalis. Zij achten het van voordeel, dat men bij deze wijze van 
opereeren een goed overzicht krijgt van de insertieplaats van de 
placenta, waardoor een eventueel noodige bloedstelping veel een
voudiger en doeltreffender kan geschieden dan bij de klassieke methode. 
Indien de placenta aan de voorkant geïnsereerd is, kan men bij de 
incisie een sterke bloeding krijgen. PANKOW geeft de raad zich daar
door niet te laten beïnvloeden, maar langs of door de placenta snel 
de eiholte te openen en de vrucht te extraheeren. Zijn ervaring is, 
dat de bloeding dan weldra tot staan komt. Een ander voordeel van 
de lage keizersnede is, dat de uterusnaad retroperitoneaal komt te 
liggen, indien men, zooals PANKOW steeds doet, de achterste blaas
wand op de voorvlakte van het onderste uterussegment hecht. 

De opgaven van WALTHARD, PANKOW en STOECKEL over de mortali-
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teit bij de keizersnede geven geen aanwijzingen ten gunste van één 
der methodes. Onze eigen ervaring met de lage keizersnede is te 
gering om hierover een oordeel uit te spreken, daar tot voor korte 
tijd in de Groningsche kliniek uitsluitend de klassieke Sectio werd 
toegepast. 

Alleen bij FINDLEY vinden wij opgegeven, dat de resultaten der 
cervicale keizersnede gunstiger zijn : van 6168 gevallen van klassieke 
keizersnede bij placenta praevi8: stierven 372, of 6.03% en van 375 
gevallen van Sectio Caesarea cervicalis 7 of 1.86%. 

Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk, dat de voordeelen, die aan een 
lage keizersnede zijn verbonden, opwegen tegen het nadeel, dat men 
soms met de incisie de placenta treft. Bij een klassieke Sectio en een 
normale insertie van de placenta gebeurt het herhaaldelijk, dat de 
uterus geopend wordt op de insertieplaats, zonder dat dit ernstige 
moeilijkheden geeft. De groote vaten kan men wel afklemmen en 
mocht een atonie van het onderste uterussegment tot gevolg hebben, 
dat de bloedstelping onvoldoende is, dan zal de bloeding uit de in
cisie wel door de bloeding uit de insertieplaats verre worden over
troffen. 

Wij zullen nu de resultaten van de verschillende behandelings
methodes bij ons eigen materiaal aan een nadere beschouwing onder
werpen. 

Van het geheele materiaal van 163 patienten zijn 9 vrouwen over
leden, dat is 5.5%. 

Voor de conservatieve behandelingsmethodes, die bij 127 patien
ten werden toegepast, bedraagt de mortaliteit eveneens 5.5%, een 
resultaat, dat in vergelijking met de op bladzijde 79 vermelde cijfers 
uit de litteratuur nogal gunstig is. 

Van het totale aantal van 167 kinderen werd 55% levend geboren. 
Bij de conservatief behandelde gevallen was het percentage levende 
kinderen slechts 45. Van de voldragen kinderen werd in totaaal 64% 
levend geboren, bij de conservatieve methodes alleen 53%. 

Al deze cijfers verschillen weinig van de in de litteratuur opge
geven percentages. 

In nevenstaande tabel vindt men een samenvatting van de resul
taten bij de verschillende behandelingsmethodes afzonderlijk. 
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A spontaan 16 2 6 8 -151/2 1 9 1 6 1 1 2 2 - - - --
B vliezen breken 40 1 30 9 1 19½ 718 11 9 3 - 8 2 - - - - -- - - - - - - - --
C tamponnade 3 1 1 1 1 22½ ---- 3 - 1 -

D been afhalen 8 2 6- -18  1 - 3 - 5 2 -
- - - - - -- - - - - - - - --

E Braxton Hikcks 6 1 5 22 2 1 3 - 2- 2 -
- - - - - -- - - - - - - - --

F metre11:ryse 50 19 31 - 5 231/2 19 9 18 5 18 1 11 1 - - - -
G Sectio Caesarea 36 23 13 - 230 1 26 1 8 1 - 14 -

- - - - -- - - - - - - - --
H andere methode 4- 3 1 - 11½ - 3 1 - -

Groep A bevat natuurlijk uitsluitend zeer lichte gevallen. De resul
taten zijn dan ook in alle opzichten gunstig. Weliswaar kwamen in 
deze groep twee gevallen van placenta praevia centralis voor (de Nos. 
5 en 154), maar bij de eerste hiervan was de voorliggende placentalap 
geheel a trofisch geworden en het tweede geval betrof een partus 
immaturus, waarbij het ei in zijn geheel na korte tijd werd uitge
dreven. 

De gemiddelde verplegingsduur na de bevalling was slechts 1 S½ 
dag, wat maar wein1g langer is dan na een normale partus met een 
ongestoord kraambed; dan kunnen de patienten na 11-12 dagen 
worden ontslagen. De kleine verlenging moet hier voornamelijk 
worden toegeschreven aan de langere duur van het kraambed bij 
pa tien te No. 118, die wegens een pernicieuze zwangerschapsanaemie 
eerst 32 dagen p.p. kon worden ontslagen. Slechts bij één patiente 
duurde het kraambed langer door een anaemie tengevolge van de 
bevalling, nl. bij No. 1 OS. Verder komt geen kraambed verlenging op 
rekening van de placenta praevia. 

De dood van het voldragen kind bij No. 37 is waarschijnlijk een 
gevolg van de lage insertie van de placenta. Het is vrij zeker, dat het 
kind bij een andere conservatieve methode ook zou zijn gestorven. 
Alleen bij de Sectio was het mogelijk gered, maar daarvoor was bij 
dit lichte geval geen enkele indicatie. 

Groep B bevat eveneens meest lichte gevallen van placenta praevia, 



94 

maar een aantal was toch wat ernstiger. De resultaten zijn dan ook 
ongunstiger dan bij de vorige groep. Eén van de vrouwen succom
beerde aan een atonische nabloeding. Naar aanleiding van dit geval 
moet opgemerkt worden, dat men uit de ziektegeschiedenis de indruk 
krijgt, dat hier te lang is gewacht met de verwijdering van de pla
centa en de tamponnade van de uterus. Het is zeer wel mogelijk, 
dat het bloedverlies niet verontrustend leek en dat men niet eerder 
een reden tot ingrijpen aanwezig achtte. Bovendien is een critiek 
achteraf natuurlijk heel gemakkelijk, maar het is tenslotte een feit, 
dat de behandeling van de placenta praevia er vóór alles op gericht 
moet zijn het bloedverlies tegen te gaan en het is evenzeer bekend, 
dat het nageboortetijdperk behoort tot de gevaarlijkste periodes 
van de baring bij placenta praevia. 

Een eenigszins belangrijke nabloeding kwam bij 7 vrouwen voor 
en 1 1  keer bestond er na de partus een tamelijk sterke anaemie. 
Acht vrouwen hadden een gestoord kraambed. 

Er werden 1 1  voldragen kinderen levenloos geboren. Bij 7 van deze 
kinderen bestaat geen reden om aan te nemen, dat de placenta prae
via voor het afsterven verantwoordelijk moet worden gesteld. Eén 
der kinderen ( 16) had een meningocèle op het achterhoofd, die gedu
rende de partus perforeerde, waarna het kind stierf. Eén kind was 
gemacereerd, dus reeds vóór het begin van de baring afgestorven 
(25). Een ander kind had een hydrocephalus (39). Bij één kind ( 1 5 1 )  
werd een forcipale extractie verricht, tengevolge waarvan het kind 
stierf. Drie kinderen stierven in de laatste oogenblikken van de uit
drijving. Deze kinderen hadden allen een omstrengeling en de dood 
werd naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt doordat de navelstreng 
tusschen de nek van het kind en de symphysis is dichtgedrukt. Men 
zou hoogstens bij deze laatste drie gevallen e�n causaal verband met 
de placenta praevia kunnen aannemen, indien men meent, dat de 
lage insertie meer kans op omstrengeling geeft, wat ons echter niet 
waarschijnlijk voorkomt. 

Er blijven dus 4 kinderen over, waarbij de placenta praevia moge
lijk de causa mortis is. Bij twee hiervan, nl. 75 en 163 waren de hart
tonen niet te hooren of onregelmatig, toen de vliezen nog stonden. 
Hier komt de dood dus niet, althans niet uitsluitend, op rekening van 
het breken van de vliezen. Bij het geval No. 1 was het kind reeds dood, 
toen patiente werd opgenomen. Alleen bij het geva� No. 1 3  stierf het 
kind, toen de vliezen werden gebroken en het hoofd ging indalen, 
zoodat men mag aannemen, dat druk op de placenta of op de navel
streng de oorzaak was. 
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Bij de drie doodgeboren praemature kinderen (31, 36 en 145) 
bestaat geen aanleiding om de dood toe te schrijven aan het feit, dat 
er een placenta praevia bestond. 

Wij vinden dus, dat van de 40 vrouwen één is overleden, tengevolge 
van een atonische nabloeding en dat van de kinderen bij slechts één 
het breken van de vliezen waarschijnlijk de oorzaak van de dood was. 

Op grond van bovenstaande overwegingen lijkt ons de conclusie 
gerechtvaardigd, dat er bij de gevallen in deze groep geen reden 
bestond om een andere therapie toe te passen. Alleen was misschien 
de vrouw, die overleden is, te redden geweest door een sneller in
grijpen in het nageboortetijdperk. 

Van de drie vrouwen uit groep C. is één overleden. Deze vrouw is 
in zeer korte tijd doodgebloed, zonder dat er gelegenheid was eenige 
andere therapie dan tamponnade toe te passen. Voor metreuryse 
of afhalen van een beentje was de ontsluiting te gering. Voorberei
dingen voor een Sectio Caesarea werden getroffen, maar de verbloe
ding ging zoo snel, dat de vrouw overleden was, vóór er operatief 
ingegrepen kon worden. 

De verplegingsduur van de beide genezen vrouwen was resp. 19 
en 26 dagen; bij de eerste tengevolge van anaemie, bij de tweede 
wegens koorts zonder bekende oorzaak. 

Bij deze beide vrouwen was het kind praematuur. Om die reden 
werd van een keizersnede afgezien. 

De vrouwen uit groep D zijn allen genezen ontslagen, na een gemid
delde verplegingsduur van 18 dagen. 

De kinderen zijn allen doodgeboren. Van deze acht kinderen was één 
kind ( 60) gemacereerd en hydropisch. De andere kinderen hadden 
bij een operatieve behandeling zonder eenige twijfel veel betere kan
sen gehad. Wanneer we de gevallen 19 en 146, waarbij de kinderen 
duidelijk onvoldragen waren, buiten beschouwing laten, dan blijven 
er toch nog 5 kinderen over, die geheel of bijna geheel voldragen 
waren en die tengevolge van de wijze van behandeling zijn gesuc
combeerd. 

In groep E treffen we 6 vrouwen aan, die allen genezen zijn ontsla
gen, na een gemiddelde verplegingsduur van 22 dagen. 

Slechts één voldragen kind werd levend geboren. Bij een ander 
kind (64) waren de harttonen reeds vóór de keering verdwenen. De 
anderen, waarbij 3 voldragen waren en één onvoldragen, van 46 
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c.M. lengte, hadden door een operatieve therapie waarschijnlijk gered 
kunnen worden. Drie van deze vier kinderen stierven in aansluiting 
aan en vermoedelijk ook tengevolge van de ingestelde therapie. 

Van de 50 vrouwen, die groep F omvat, zijn er .5 overleden. Van 
deze vrouwen · is er één ( 48) in zéér slechte toestand, vrijwel ster
vende, in de kliniek opgenomen. Teneinde verder bloedverlies te 
voorkomen, is onmiddellijk een metreurynter ingebracht. De bloe
ding stond daarna. Ondanks bloedtransfusie en ruime vochttoevoer 
succombeerde de vrouw zeer spoedig. Het is niet aan te nemen, dat 
deze patiente door een andere behandeling in de kliniek nog gered 
had kunnen worden. 

Twee vrouwen (86 en 95) stierven aan .een atonische nabloeding. 
Bij beide vrouwen werd de placenta manueel verwijderd en een 
tampon in uterus en vagina gebracht. De tampons bloedden door, 
waarna de patienten succombeerden. Bij de obductie werden open
staande vaten in het onderste uternssegment ,gev.onden. 

Twee vrouwen tenslotte stierven, vóór het kind geboren was, ten
gevolge van verbloeding (33 en 108). Bij de eerste werd, bij een ont
sluiting van 4 c.M., een kleine metreurynter ingebracht, nadat eerst 
al getamponneerd was. De tampon bloedde d.0or -en ook na de metre
uryse stond de bloeding niet. Eerst toen de kleine ballon was uitge
dreven en door een groote werd vervangen, hieid de bloeding .op. 
Daarna succombeerde de vrouw echter spoedig. 

In het tweede geval trad bij -een •OBts!luiting van 5 .c .M. ,een heftige 
bloeding op. Metreuryse deed de bloeding -ophomilen. De vrouw •suc
combeerde echter na een half uur vrij plotseling. Blijkbaar w.as het 
bloedverlies toch te groot geweest. Bij dit geval kan men niet .aan
nemen, dat de Sectio Caesarea, ÏB plaats van. metreuryse, .een ander 
resultaat zou hebben gehad. Nadat de ballon was ingebracht, w.at on
middellijk geschiedde, toen de VFOUW een 'liefüge ibloeding kreeg, ver
loor zij geen bloed meer en toch overleed zij korte .tijd later, terwijl 
de toestand na de metreuryse eB de t0eclieninig v.an een SitJJ.bol!l.taan 
infuus aanvankelijk tamelijk bevredigend leek. 

De beide vrouwen, die aan een atonische nabloeding zijn overleden, 
.hadden, zooals gezegd, openstaande vateB i.n het .onclerste uterusseg
ment, waaruit een bloeding is -opgert:rnden, die met eeB tampon niet 
te stelpen was. Misschien had hièr een uternse:X:stirpatie redding 
kunnen brengen. Maar men moet zich toch o.,i. ook .afvragen, of ·m 

deze -gevallen een keizersnede, mits v.0iciloende vr,oeg iaitgeV10erid, 
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niet betere resultaten zou hebben gegeven. Wij zijn er ons wel degelijk 
van bewust, dat het uitermate gevaarlijk is om te beweren, dat de 
Sectio Caesarea deze vrouwen gered zou hebben, maar het is niet te 
ontkennen, dat het aantal nabloedingen bij de keizersnede zeer gering 
is, n.l. één op de 36, terwijl bij onze 50 gevallen van metreuryse niet 
minder dan 19 keer een nabloeding vermeld wordt, waarvan twee 
met doodelijke afloop. Het ligt voor de hand, om hiervoor de ver
mindering van het contractievermogen van het onderste uterusseg
ment, die tijdens de baring optreedt, aansprakelijk te stellen. Deze 
afname van de contractiliteit kan door een vroegtijdige keizersnede 
voorkomen worden en deze therapie is hier dus als een causaal
prophylactische te beschouwen, zooals de voorstanders terecht op
merken. Bovendien werden in het onderste uterussegment nog resten 
placentaweefsel gevonden, die ook bloeding zullen hebben gegeven. 
In verband hiermede was de keizersnede eveneens beter geweest ; 
men had dan onmiddellijk een uterusexstirpatie kunnen verrichten, 
nadat het onmogelijk was gebleken, om de placenta te verwijderen. 
Indien na een conservatieve behandeling een nabloeding voorkomt, 
die door tamponnade niet afdoende bedwongen kan worden, dan is, 
zooals wij reeds opmerkten, een uterusexstirpatie de eenige maat
regel, die nog redding kan brengen. In de practijk zal veelal blijken, 
dat hiertoe de tijd ontbreekt. Dit was b.v. ook het geval bij de eerste 
der bovengenoemde vrouwen (No. 86), die enkele oogenblikken nadat 
de tampon was doorgebloed, reeds succombeerde. 

Bij pa tien te No. 33 gelukte het aanvankelijk met metreuryse niet 
om de bloeding te stelpen. Eerst toen de groote metreurynter werd 
ingebracht, hield de bloeding op. Daar de vrouw spoedig daarna suc
combeerde, mag men echter aannemen, dat de bloeddruk toen al wel 
heel laag zal zijn geweest. De metreuryse heeft hier volkomen gefaald 
en de vrouw is gedurende het ontsluitingstijdperk doodgebloed, daar 
de ingestelde therapie niet aan haar doel beantwoordde. De con
servatieve behandeling is hier gekozen, omdat de graviditeit nog maar 
30 weken oud was. De Sectio Caesarea kwam daarom niet in aan
merking. 

Het geval No. 108 zou men kunnen beschouwen als een illustratie 
van het feit, dat men niets kan voorspellen omtrent de ernst van een 
volgende bloeding. 

Een haemorrhagie, zooals bij deze patiente is opgetreden, kan in 
enkele oogenblikken tot de exitus voeren. Ook bij de vrouw uit groep C, 
die succombeerde, vond een dergelijke bloeding plaats. Deze gevallen 
H7 
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maken de opvatting van JAGGARD : ,,there is no expectant plan of 
treatment for placenta praevia", begrijpelijk. 

Bij de genezen vrouwen was de gemiddelde verplegingsduur na de 
bevalling 23½ dag. Voor een gedeelte moet dit lange ziekbed aan de 
anaemie worden toegeschreven, die bij 21 vrouwen in belangrijke mate 
aanwezig was. Verder was er 11 keer een gestoord kraambed, bij 4 
vrouwen tengevolge van thrombose. 

Voor de kinderen zijn de resultaten van de ballonbehandeling niet 
anders dan zeer ongunstig te noemen. Van de 51 kinderen werden 
slechts 14 levend geboren en één hiervan is 10 uren na de geboorte 
nog overleden, zoodat 13 kinderen in goede toestand naar huis ver
trokken; dat is één vierde. 

Van deze 51 kinderen waren 27 voldragen, 23 praematuur en 1 
immatuur. Van de voldragen kinderen zijn 9 levend geboren en 8 in 
goede toestand vertrokken. Wanneer wij probeeren de doodsoorzaak 
van de 18  levenloos geboren, voldragen kinderen vast te stellen, dan 
vinden wij, dat bij 10 kinderen de harttonen verdwenen na de metre
uryse (Nos. 34, 41, 86, 89, 99, 106, 111, 132, 138 en 149), één keer 
verdwenen zij na extra-ovulaire metreuryse (116). Van de 27 vol
dragen kinderen zijn dus 11 onmiddellijk, of korte tijd na het inbren
gen van de ballon afgestorven. Bij één kind werden de harttonen na de 
metreuryse irregulair, maar zij bleven hoorbaar (76). Dit kind kwam na 
versie en extractie zwaar asphyctisch ter wereld en kon niet worden 
bijgebracht. Tijdens de versie trad een solutio placentae op. Bij 5 
kinderen waren de harttonen vóór de metreuryse reeds niet meer te 
hooren. Bij twee hiervan (97 en 121) waren ze bij het begin van de 
baring nog goed, maar het kind stierf gedurende de tamponbehande
ling, die aan de metreuryse vooraf ging. Van één kind (50) bleven de 
harttonen tot op het laatst goed, maar toen het door versie en extractie 
geboren was, was het wit asphyctisch en kon niet worden bijgebracht. 
Van 15 voldragen kinderen kan men dus aannemen, dat zij een groote 
kans hadden gehad om levend geboren te worden, indien bij het begin 
van de baring een keizersnede was verricht. 

Van de 23 praemature kinderen zijn slechts 5 levend geboren. Van 
de 18 levenloos geborenen verdwenen bij 7 de harttonen na de metre
uryse, 5 kwamen zeer asphyctisch ter wereld en konden niet worden 
bijgebracht, één kreeg na inbrengen van de ballon slechte harttonen 
en stierf tijdens de versie, één ging na de tamponnade dood en één was 
waarschijnlijk reeds vóór het begin van de baring gestorven. In 
drie gevallen is de vrouw onverlost gesuccombeerd. Ook hier zou 
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een belangrijk aantal van de kinderen door een keizersnede waar
schijnlijk zijn gered. Van de 18 doodgeboren kinderen hadden 9 een 
lengte van 44 c.M. of meer. Deze kinderen waren dus zeker levens
vatbaar. 

Van de 36 vrouwen uit groep G, bij wie een Sectio Caesarea is verricht 
wegens placenta praevia, zijn twee overleden. Bij beide trad een doo
delijke infectie op (20 en 78). De eerste kreeg een sepsis, die na een 
ziekbed van drie maanden tot de dood voerde. Bij de obductie bleek, 
dat er géén peritonitis was. In de uterusnaad bevond zich een absces en 
er waren vergroeiingen van een darmlis en van het omentum met 
de uterus. Verder werden er een endo-, myo- en parametritis gevon
den. De oorzaak van de infectie is niet opgehelderd. De laparotomie
wonde is per primam genezen. Het is toch wel zeer waarschijnlijk, 
dat hier reeds een infectie aanwezig was, toen de vrouw werd ge
opereerd. Wij zijn van meening, dat er groote kans bestaat, dat ook 
bij een conservatieve behandeling de sepsis opgetreden zou zijn en 
dat men voor dit beloop de keizersnede vermoedelijk niet aanspra
kelijk mag stellen. Bij de tweede vrouw, die aan een peritonitis is over
leden, bestond er een temperatuursverhooging vóór de operatie, 
waaraan niet voldoende aandacht is geschonken. Vaginale behandeling 
of desnoods een extra-peritoneale keizersnede zou hier een betere 
therapie zijn geweest. 

Van de 34 vrouwen, die genezen zijn, bedroeg de gemiddelde ver
plegingsduur na de operatie 30 dagen. Bij 14 vrouwen was het ziekbed 
gestoord. Thrombose kwam drie keer voor. Een wondettering, die 
overigens niet eens erg belangrijk was, werd slechts één keer waar
genomen. 

Bij een vrij groot aantal pa tien ten bestond na de operatie een tamelijk 
sterke anaemie. Bij al deze vrouwen had reeds vóór de operatie een 
belangrijke bloeding plaats gevonden, o.a. was bij een aantal eerst een 
tamponbehandeling toegepast. 

Op grond van onze ervaringen hebben wij de stellige indruk, dat het 
gevaar van infectie bij een keizersnede door een, met voldoende voor
zorgen uitgevoerde tamponnade vooraf, niet merkbaar wordt vergroot. 

Het bezwaar, dat naar onze meening tegen de tamponnade in deze 
gevallen bestaat, is, dat de tampon tegen de bloeding onvoldoende werk
zaam is, waardoor de vrouwen onnoodig anaemisch worden. De 
Sectio zelf gaat meestal niet met een groot bloedverlies gepaard en 
ook het aantal nabloedingen na de operatie is gering. Wij vonden bij 
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ons materiaal slechts één keer een nabloeding vermeld. Bij vrijwel 
alle vrouwen, die na de operatie anaemisch waren, werd de keizersnede 
verricht, omdat het bloedverlies tot ingrijpen noodzaakte en een vagi
nale behandeling wegens de geringe ontsluiting niet mogelijk was, 
terwijl pogingen om door tamponnade van het cervix-kanaal de ont
sluiting te bevorderen, niet het gewenschte resultaat hadden. 

Voor de kinderen zijn de resultaten van de keizersnede voortreffelijk. 
Twee kinderen kwamen asphyctisch ter wereld en konden niet worden 
bijgebracht. Bij beide waren de harttonen echter bij het begin van de 
operatie reeds abnormaal langzaam. Alle andere kinderen werden 
levend geboren en verlieten de kliniek in goede toestand. 

De vier gevallen der laatste groep zijn voor een statistische bewer
king waardeloos. Zij zullen dus bij de verdere beschouwing van de 
resultaten der diverse behandelingsmethodes niet meer ter sprake 
komen. 

Naar aanleiding van het laatste geval, dat volgens de methode van 
WILLETT werd behandeld, moeten wij opmerken, dat deze eerste er
varing zeer gunstig was. 

Vrij kort na het aanleggen van de tang kreeg de vrouw krachtige 
weeën en de baring leverde daarna in het geheel geen moeilijkheden 
meer op. Op grond van deze ervaring is de methode onlangs in de 
kliniek nog eens toegepast. Het betrof ook een geval van placenta 
praevia lateralis. De vrouw had bij opname 7 c.M. ontsluiting, zeer 
matige weeën en een tamelijke bloeding. De vliezen werden gebroken, 
maar de bloeding ging door en het hoofd daalde niet in, ondanks het 
feit, dat 0.5 cc. physoglandine werd ingespoten. Daarom werd de 
tang van GAusz aangelegd en met een gewicht van 500 Gram be
zwaard. De resultaten waren even gunstig als in het eerste geval. 
Ook nu traden weldra flinke weeën op en verliep de baring verder 
zonder bijzonderheden. 

Op grond van hetgeen er over in de litteratuur vermeld wordt, 
alsmede uit deze beide eigen gevallen, hebben wij de indruk gekregen, 
dat de methode van WILLETT, bij de behandeling van de daartoe 
geschikte gevallen van placenta praevia partialis langs vaginale weg, 
een waardevol hulpmiddel kan zijn, waarvan de resultaten, zoowel 
voor de moeders als voor de kinderen, minstens zoo gunstig zijn als 
die van de metreuryse. 

De gevallen van placenta praevia, die geen speciale therapie noodig 
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hadden, o f  uitsluitend met het breken van de vliezen konden worden 
behandeld, geven de volgende resultaten te zien. Van de 56 vrouwen 
is er één (No. 32) overleden, aan een atonische nabloeding. Deze 
vrouw had misschien gered kunnen worden, indien in het nageboorte
. tijdperk eerder was ingegrepen. Van de 59 kinderen zijn 42 levend 
geboren. Het aantal voldragen kinderen was 39 en hiervan werden 
27 levend geboren. Van de 12 doodgeboren voldragen kinderen moet 
bij 5 de dood worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat er 
een placenta praevia bestond. Bij de 4 levenloos geboren praemature 
kinderen was de dood niet het gevolg van de placenta praevia. Eén 
kind was immatuur. 

Voor de lichte gevallen van placenta praevia, uit de groepen A en 
B, bestaat dus geen aanleiding om van de tot nu toe gevolgde be
handelingswijze af te wijken. 

Wanpeer wij de resultaten van de behandeling bij de ernstiger 
gevallen van placenta praevia nader bezien, dan kunnen wij deze 
gevallen in twee groote groepen vereenigen, nl. één groep, die met 
conservatieve methodes werd behandeld en één groep, waarbij kei
zersnede werd toegepast. De uitkomsten van deze twee verschillende 
behandelingswijzen zijn de volgende : 

�Aantru Placenta praevia llO Voldragen Praemat. � i::: -1-
;a :::t 
Cl) !::: .B centr. 1 lat. 1 marg. 0 ::l 

0 s 1-< Ie-
1 

Ie- 1 CIS > t t s z vend vend >-◄ 

Conservatief 67 23 43 I 22 6 1 0  24 5 28 I -- -- -- -- -- -- - - -- -- --
Keizersnede 36 23 13 - I 2 26 I 8 I -

Deze cijfers vallen dus zeer ten voordeele van de operatieve thera
pie uit. De tegenstanders van de keizersnede hebben tegen vergelij
kingen van deze soort het bezwaar, dat men niet overtuigd wordt 
van het feit, dat de keizersnede ook bij ernstige gevallen van placenta 
praevia is toegepast. Uit onze ziektegeschiedenissen blijkt echter wel, 
dat onder de operatief behandelden wel degelijk ernstige gevallen 
voorkwamen. Bovendien vinden wij in beide bovengenoemde groepen 
23 gevallen van placenta praevia centralis, wat ons dus de mogelijk
heid verschaft, om, in achterstaande tabel twee reeksen tegenover 
elkaar te stellen, waarbij de graad van placenta praevia dezelfde is. 
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ëil 3 Voldragen praematuur � i:l 2 2 A aJ A Vrouw .E 
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Conservatief 5 - 9 I 13  I 22 I 
-- -- -- --

Keizersnede . 2 1 6  1 6 - - 1 22 

Opgemerkt moet worden, dat bij de conservatief behandelde 
patienten er één is, die moribund werd opgenomen en zeer korte tijd 
later is overleden, zonder verlost te zijn (No. 48). Van de andere 
vrouwen, die succombeerden, waren drie reeds een week in de ldi
niek, toen de baring plaats vond en één werd bij het begin van de 
bevalling opgenomen en kreeg eerst acht uren later de eerste heftige 
bloeding. Bij de genezen vrouwen was er geen enkele, bij wie de 
algemeene toestand zoodanig was, dat een Sectio Caesarea onmoge
lijk geacht moest worden. 

De gemiddelde lengte van de praemature kinderen in de groep 
der operatief behandelde vrouwen was 45.5 c.M., in de andere groep 
44 c.M. Wanneer wij bij deze laatste groep de twee kleinste kinderen, 
die beide 38 c .M. lang waren, buiten beschouwing laten, zou de ge- · 
middelde lengte 45 c.M. zijn. 

Met uitzondering van pa tien te No. 48, van wie wij kunnen aan
nemen, dat zij niet meer te redden was, is het materiaal van beide 
reeksen gevallen dus als gelijkwaardig te beschouwen. 

Van de conservatief behandelde vrouwen stierven 5 tengevolge van 
de placenta praevia. Eén harer was niet te redden. De vier anderen 
hebben wij op bladzijde 96 e.v. reeds uitvoerig besproken en wij zijn 
daarbij tot de conclusie gekomen, dat althans voor drie ervan een 
operatieve behandeling waarschijnlijk betere kansen zou hebben 
geboden. 

De twee vrouwen, die bij de Sectio Caesarea succombeerden, stier
ven niet rechtstreeks door de placenta praevia. Bij één ervan was de 
dood het gevolg van de operatie. De andere zou zeer waarschijnlijk 
bij een conservatieve behandeling ook een sepsis hebben gekregen en 
eveneens overleden zijn. Wij mogen de dood van deze vrouw dus niet 
aan de keizersnede toeschrijven. Het eerste sterfgeval maakt deel 
uit van de mortaliteit der Sectio Caesarea, die uit dit kleine aantal 
gevallen berekend, ± 4 % zou bedragen. In werkelijkheid bedraagt de 
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sterfte van de Sectio voor ons geheele operatie-materiaal, zooals wij 
op bladzijde 89 vermeldden, ± 3%, dus nog iets lager. 

Voor de conservatief behandelden bedraagt de mortaliteit, in pro
centen uitgedrukt, in dezelfde tabel ongeveer 20. Nu wordt weliswaar 
als sterftecijfer voor de conservatieve behandeling 7% opgegeven, 
maar men moet bedenken, dat dit voor alle gevallen geldt, terwijl wij 
hier uitsluitend met placenta praevia centralis te maken hebben. 
Voor de Sectio Caesarea maakt het weinig of geen verschil ten op
zichte van de sterftekans, of er een placenta praevia centralis of 
lateralis bestaat, maar op de resultaten van de conservatieve behan
deling is dit van groote invloed. Zoo geeft ScHOLTEN op, dat de 
mortaliteit van placenta praevia centralis bij de conservatieve behan
deling ruim 16% bedraagt. Hiermede vergeleken is ons sterftepercen
tage dus slechts een weinig te hoog. 

Men moet bij het trekken van conclusies uit een klein aantal 
gevallen zeer voorzichtig zijn. Geringe verschillen zouden bij ons 
materiaal geen bewijskracht hebben. Maar de verschillen, die wij 
bij deze beide gelijkwaardige groepen vinden, zijn allerminst gering, 
vooral wat de kinderen betreft. Wij meenen dan ook, dat uit deze cijfers 
de gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat de operatieve behandeling 
van de ernstiger gevallen van placenta praevia te verkiezen is boven de 
conservatieve, daar de resultaten van de Sectio Caesarea bij de moeders 
zeker niet ongunstiger zijn, terwijl de levenskansen voor de kinderen bij 
de operatieve therapie zeer goed en bij de conservatieve behandeling zeer 
slecht zijn. 



CONCLUSIES 

Ten aanzien van de behandeling der placenta praevia moeten wij 
ons op het standpunt stellen, dat het zeer gewenscht is, dat de  
huisarts elke gravida, bij wie hij een placenta praevia diagnosticeert 
of zelfs maar vermoedt, indien mogelijk, in een ziekenhuis laat opne
men, ter behandeling door den specialist. 

Als de bloeding zeer ernstig is, kan eventueel tamponnade worden 
toegepast, echter uitsluitend van de vagina en niet van de cervix. 

Voor de behandeling in de kliniek zullen de volgende regels moeten 
gelden: 

Bij een niet ernstige bloeding in de zwangerschap zal als regel 
kunnen worden afgewacht, waarbij een strenge bedrust noodig is. 
Mocht, bij uitzondering, de bloeding ernstig zijn, dan kan het noodig 
zijn de zwangerschap af te breken. Als methode hiervoor komt in 
aanmerking de conservatieve behandeling, en wel in de eerste plaats 
de metreuryse, na dilatatie van de cervix, maar bij een levend en 
levensvatbaar kind is de Sectio Caesarea de eenige juiste behande
lingswijze. 

Bij bloeding tijdens de baring moet bij het onderzoek in het bijzon
der worden gelet op de algemeene toestand van de vrouw, de ouder
dom van de zwangerschap, de vraag, of het kind leeft, de graad van 
ontsluiting, de soort van placenta praevia. 

Het vroegtijdig breken van de vliezen geeft bij de lichte gevallen 
van placenta praevia, dus bij de marginalis en bij de geringe graden 
van lateralis, goede resultaten. Er bestaat geen aanleiding om in 
deze gevallen een andere therapie toe te passen. 

De tamponnade heeft, als middel om de bloeding in het ontslui
tingstijdperk tegen te gaan, slechts een zeer geringe waarde. Bij 
lichte bloeding kan de tamponnade in het begin van de baring met 
succes worden gebruikt om de ontsluiting te bevorderen. Bij een ern
stige bloeding is de werking van een tampon echter onvoldoende, 
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waardoor een belangrijke anaemie kan ontstaan, die de resultaten van 
de verdere behandeling nadeelig beïnvloedt. 

Voor de ernstiger gevallen van placenta praevia moet in de aller
eerste plaats aan de Sectio Caesarea als behandelingsmethode worden 
gedacht. De indicatie wordt bepaald door de graad van ontsluiting 
en door de ouderdom en de toestand van het kind. Bij een graviditeit 
van ten minste 34 weken en een levend kind, is de keizersnede de aan
gewezen therapie, in die gevallen, waarin de ontsluiting niet grooter 
is dan 6-7 c.M. Bedraagt de ontsluiting 7 c.M. of meer, dan is de 
baring reeds zoo ver gevorderd, dat het belangrijkste voordeel van 
de operatieve behandeling, nl. het voorkomen van een vermindering 
van de contractiliteit van het onderste uterussegment en van een 
verder loslaten van de placenta, hier niet meer aanwezig is. In deze 
gevallen is dus een conservatieve behandeling als regel voldoende. 
Hiervoor komt de metreuryse, eventueel de therapie volgens WIL
LETT, in aanmerking. Andere conservatieve behandelingsmethodes 
verdienen geen aanbeveling. 

De gevallen, waarbij het kind niet levensvatbaar is, of afgestor
ven, kunnen, indien mogelijk, conservatief worden behandeld met 
metreuryse, of het afhalen van een beentje bij stuitliggingen, even
tueel na dilatatie van de cervix. Verkleinende operaties, zooals perfo
ratie en cranioclasie, kunnen hierbij goede diensten bewijzen. Is deze 
behandeling niet mogelijk, b.v. doordat reeds bij een geringe ontslui
ting een ernstige bloeding optreedt, dan kan zelfs in deze gevallen 
somtijds de keizersnede de voorkeur verdienen. 

Als er een infectie moet worden aangenomen, dan dient men met 
de operatieve behandeling zoo terughoudend mogelijk te zijn. Het is 
overigens niet waarschijnlijk, dat een infectie bij de placenta praevia 
in het begin van de baring dikwijls zal voorkomen. Wij treffen haar 
meer aan bij de baringen, die lang duren en waarbij het vruchtwater 
vroegtijdig is afgeloopen. Tympania uteri bewijst dan veelal, dat de 
eiholte geïnfecteerd is. Zoover komt het als regel bij de placenta prae
via niet. Het eenige symptoom is hier temperatuursverhooging. Nu 
behoeft koorts niet altijd het gevolg te zijn van infectie van de uterus
holte. Is er evenwel koorts en bestaat de kans, dat deze veroorzaakt 
wordt door een infectie van het genitaalapparaat, dan moet men zich 
bij de keuze van de behandelingsmethode uitsluitend afvragen, welke 
therapie voor de moeder de veiligste is. De belangen van het kind 
kunnen nu geen punt van overweging meer zijn. In het algemeen zal 
de vaginale behandeling hier de minste gevaren bieden. Alleen in 
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de gevallen, waarin aangenomen moet worden, dat de  baring nog 
veel tijd zal vorderen, is een operatieve behandeling te overwegen. 
De gevaren van uitbreiding der infectie zijn hierbij misschien grooter; 
daar staat tegenover, dat het bloedverlies geringer zal zijn, waar
door het weerstandsvermogen van de vrouw veel beter blijft. De 
extra-peritoneale keizersnede verdient hier natuurlijk de voorkeur. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es ist wünschenswert dasz der praktische Arzt jede Schwangere 
bei der er eine Plazenta praevia diagnostiziert oder nur vermutet, 
wenn möglich in eine Klinik zur fachärzlichen Behandlung einliefert. 

Bei einer schweren Blutung darf wo nötig vaginale Tamponade 
vorgenommen werden. 

Zur Behandlung in der Klinik wird man nachstehende Regeln 
befolgen müssen. 

Bei leichten Blutungen während der Schwangerschaft kann man 
meistens abwarten. Strenge Bettruhe ist aber notwendig. Sollte 
ausnahmsweise die Blutung schwer sein, so mag es nötig sein die 
Schwangerschaft zu unterbrechen. Bei lebendigem und lebensfähigem 
Kinde ist die Schnittentbindung die einzig richtige Therapie. In 
allen andern Fällen wende man den Metreurynter an, eventuell nach 
Cervixdilatation. 

Bei Blutungen während der Geburt soli man bei der Untersuchung 
besonders Acht geben auf den allgemeinen Zustand der Frau, die 
Dauer der Schwangerschaft, die Frage ob das Kind lebt, den Grad 
der Eröffnung, die Art der Plazenta praevia. 

Das frühzeitige Sprengen der Fruchtblase gibt bei leichten Fällen 
der Plazenta praevia gute Resultate ab. 

Tamponade hat als Mittel die Blutung während der Eröffnung zu 
stillen nur sehr geringen Wert. Bei leichter Blutung kann die Tampo
nade am Anfang der Geburt mit Erfolg angewendet werden urn die 
Eröffnung zu fördern. Bei einer schweren Blutung ist die Wirkung 
einer Tampon aber unzulänglich, da eine bedeutende Anämie entstehen 
könnte, die die Folgen dei weiteren Behandlung in ungünstiger Weise 
beeinfluszt. 

An erster Stelle soli man für schwerere Fälle der Plazenta praevia 
an Schnittentbindung als Behand.lungsmethode denken. Bestimmend 
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sind der Grad der Eröffnung, das Alter und der Zustand der Frucht. 
Bei einer Schwangerschaft von mindestens 34 Wochen und einem 
lebendigem Kinde ist Schnittentbindung geeignet in den Fällen wo die 
Eröffnung nicht gröszer ist als 6-7 cM. 

Bei einer Eröffnung von mehr als 7 cM. sind die wichtigsten Vorteile 
einer Schnittentbindung kaum mehr anwesend. In diesen Fällen 
genügt also meistens die konservatieve Behandlung. Hierzu kommt 
die Ballonbehandlung, eventuell die WILLETT'sche Therapie in 
Betracht. Andere konservatieve Behandlungsmethoden sind nicht 
empfehlenswert. 

Die Fälle wo das Kind nicht lebensfähig, oder tot ist, kann man 
wenn möglich konservativ behandeln mit Metreuryse; bei Becken
endlagen kommt das Abholen eines Beins in Betracht. Wenn nötig 
soll vorher die Cervix dilatiert werden. Verkleinemde Operationen 
wie die Perforation und die Kranioklasie können hierbei nützlich 
sein. 1st diese Behandlung nicht möglich, weil z.B. schon bei einer 
geringen Eröffnung eine schwere Blutung auftritt, so kann sogar in 
diesen Fällen die Schnittentbindung bisweilen den Vorzug haben. 

Bei infektionsverdächtigen Fällen soll man die Schnittentbindung 
wenn nur immer möglich meiden, denn man soll sich bei der Wahl 
der Behandlungsmethode die Frage stellen welche Therapie für die 
Mutter die besten Aussichten bietet. Rücksicht auf das kindliche 
Leben darf nun nicht mehr in Frage kommen. Im Allgemeinen wird 
die vaginale Behandlung die geringsten Gefahren bieten. Nur in den 
Fällen wo die Annahme berechtigt ist dasz die Geburt noch längere 
Zeit dauem wird kann man eine operatieve Behandlung erwägen. 
Die Gefahren der Ausbreitung der Infektion sind in diesem Fall 
vielleicht gröszer, die Schnittentbindung hat aber den Vorteil dasz 
der Blutverlust geringer ist, wodurch die Wiederstandsfähigkeit der 
Frau gröszer bleibt. Natürlich verdient die extraperitoneale Schnittent
bindung hier den Vorzug. 
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1 28/53 42 X Een abortus - Aa., uitgez. arm Vliezen gebroken vo 
2 28/89 35 III Na I koorts - Scheden. Vliezen gebroken vo 
3 28/9 1 27 IV - + Dwars!. Sectio 51 

4 28/132 24 IV - + Stuit!. Sectio 4, 

5 28/1 50 36 XI III : abortus - Scheden. Spont. partus vo: X : plac. praevia 
6 28/ 170 27 II - + Schedel!. Vliezen gebroken 4, 
7 28/1 73 25 I Een curettage na + Afgew. schedell. Sectio vo: abortus 
8 28/201 46 XIII - + Dwars!. Sectio 41 

9 28/2 1 8  23 I I  - + Afgew. stuitl. Beentje afgehaald 41 na tamponnade 
1 0  28/226 38 VI - + Afgew. scheden. Sectio 5 

1 1  28/3 1 5  43 X - - Scheden. Vliezen gebroken 5( 

1 2  28/352 4 1  VIII Een abortus + Afgew. scheden. Braxton Hicks 5 

1 3  28/402 29 VII - - Schedel!. Vliezen gebroken na 5; tamponnade 
1 4  28/409 32 IV - + Afgew. sch. met uit- Versie 5( gez. hand en navelstr. 
1 5  29/5 25 III - + Stuitl. Sectio na tamp. 41 

1 6  29/24 28 V - + Aa. Vliezen gebroken 4! 

1 7  29/32 22 III  II : abortus - St. met uitgez. na- Been afgehaald 5( velstr. 
1 8  29/69 3 1  I I  - - Afgew. scheden. Metr. na tamponnade 5 i  

1 9  29/9 1 28 III - - Stuit!. Been afgeh. na tamp. 4, 
20 29/ 134 44 X Een F. E . ,  een abortus + Dwarsl. Sectio s :  
2 1  29/ 1 40 34 I I  - + Schedell. Vliezen gebroken 5( 

22 29/ 148 39 XIII IX : bloeding + Scheden. Versie 41 in de graviditeit 
23 29/ 1 86 43 XIII IX : gemelli - Scheden. Vliezen gebroken 5( 

24 29/ 199 3 1  IV  II : gemelli + Scheden. Vliezen gebroken 5( 

25 29/204 44 XIII XII : afgew. sch. + Scheden. Vliezen gebroken vol forceps 
26 29/225 32 VIII VII : abortus - Scheden. Vliezen gebroken 5; 

27 29/234 34 IV III : immatuur + Sch. met uitgez. na- Tamponnade 4; velstrèng. 
28 29/263 4 1  X V  4 keer abortus + Dwarsl. Extra-ovulaire me- volt treuryse na tampon-nade 
29 29/305 39 XI X :  gemelli + Dwarsl. Extra-ovulaire metr. vol na tamponnade 
30 29/322 34 VIII - + Afgew. sch. Sectio 4! 

3 1  29/350 24 III - + Schedell. Vliezen ge brqken na 4� tamponnade 
32 29/366 39 XII I, IV, XI : abortus + Schedell. Vliezen gebroken 5� 

33 29/368 28 VII - + Schedel]. Metr. na tamponnade prae 
34 30/24 4 1  XIV 5 keer praem. + Schedel!. Metr. na tamponnade 5 1 plac. accr., F. E. 
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Nageboortetijdperk Kraambed en bijzonderheden 
Angina, geurende lochia, anaemie. Nauw bekken. 
Lichte psychose. Anaemie. Licht gestoord (oorzaak? )  Pijnlijk been. Geen thromboseverschijnselen. Koorts (oorzaak ?) Kind had een gebarsten encephalo-meningocèle. Nauw bekken. Lichte angina en anaemie. Sepsis. 

Man. verwijd., tam- Koorts in het kraambed. Er pon. was een foetus macer. Stinkend vruchtwater. 
Man. verwijdering Koorts ; oorzaak onbekend. Man. verwijd., tamp. Anaemie. - Koorts ; oorzaak onbekend. - Kind 32 uren na de geboorte overleden; 't was aspbyctisch. Man. verwijd., tamp. Verbloed na de partus. - Onverlost t aan verbloeding. Tamponnade Sterke anaemie. Dubbelzijdi-ge thrombose. 
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35 30/28 32 I I  1 keer praem. ? + Schedel!. Sectio na tamponnade 4� 

36 30/39 36 VII 2 keer abortus + Schedell. Vliezen gebroken na 4E 
tamponnade 

37 30/48 38 VI - + Scheden. Spontane partus 4E 
38 30/90 35 III - + Schedell. Tamponnade 4� 

39 30/99 37 VII I: meningocèle - Schedell. met uitgez. Vliezen gebr. en perf. voll 
II ,  IV :  hydroceph. navelstr. hoofd na tamponnade 
VI : anenceph. 

40 30/ 1 82 40 XVI 1 keer F. E. en + Stuit!. Been afgehaald 4e 
2 keer abortus 

4 1  30/223 27 I I  - + Schedell. Metr. na tamponnade 4e 

42 30/234 35 II I :  gemelli - Afgew. sch. Braxton Hicks na 54 
tamp. 

43 30/236 30 I - + Schedell. Vliezen gebroken 4E 

44 30/359 39 VI - + Stuit!. met uitgez. Metreuryse 4C 
navelstr. 

45 30/360 38 V III : abortus + Schedell. Sectio in lumbaalan. 48 

46 30/382 38 XII I t/m IV : F. E. + Dwars!. Sectio na tampon. 49 
47 3 1 /43 30 IV - + Dwars!. Sectio na tampon. 44 

48 3 1 /55 43 VII 1 keer praem. + Schedell. Metreuryse prae 

49 3 1 /69 39 VII - Schedel!. Braxton Hicks na 50 
tamp. 

50 3 1 / 1 2 1  38 XI X :  weeënzwakte + Stuit!. Metreuryse na tamp. 50 

5 1  3 1 / 1 5 1  34 VI - + Scheden. Metr. na tampon. 45 
52 3 1 / 1 59 23 III - + Schedell. Sectio na tampon. 43 

53 3 1 /209 30 III - + Schedell. Metr. na tampon. 36 

54 3 1 /2 10  39 XIII X: F. E.  koorts p.p. + Schedel!. Sectio na tampon. 46 
XII : lage insertie ? 

55 3 1 /327 28 III  - + Schedell. Metr. na tampon. 40 
56 3 1 /330 20 I I  - + Scheden. Metr. na tampon. prae: 
57 3 1 /334 35 III II : abortus + Schedell. Sectio na tampon. 50 

58 3 1 /366 36 IX III : abortus - Stuit!. Been afgeh. na tamp. 46 

59 3 1 /387 40 XV III,  V: abortus + Dwars!. Sectio na tamponnade 49 
XII : plac. pr. Sterilisatie 

60 3 1 /390 42 XV X :  nabloeding + Stuit!. Been afgeh. na tamp. iron 
XI t/m XIV :  bloeding 

i. d. grav. 
6 1  3 1 /4 1 9  34 IX I :  abortus - Schedell. Sectio 50 

62 3 1 /424 28 II - + Stuit!. Been afgeh. na tamp. 50 
63 3 1 /444 24 III I :  praem. + Afgew. sch. Sectio 49 

64 3 1 /445 46 XI 1 keer abortus + Afgew. sch. Braxton Hicks na 47 
tamp. 

65 32/4 1 30 III - + Afgew. sch. Sectio 48 

66 32/49 3 1  V II : abortus + Stuitl. Vliezen gebroken 5 1  
67 32/5 1 37 II - + Afgew. sch. Metr. na tamponnade 45 

68 32/62 37 VII VI : plac. pr. part. + Scheden. Sectio 49 
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50 s. -
43 s. -
25 S. Bayliss, NaCl 
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Nageboorte- Kraambed 
tijdperk en bijzonderheden 

- -
- -

- -
- Koorts zonder bekende oor-

zaak 
Man. verwijd., tamp. Kind is een hydrocephalus. 

Man. verwijd. , tamp. Placentairpoliep. 

Man. verwijd., tamp. -
Man. verwijd. -

- -
- -

- Parametritis. Curettage we-
gens placentairpoliep. �--- Lichte wonde tering. 

- -

- Onverlost gestorven 

Man. verwijd. ,  tamp. Cyste-pyelitis. 

Tamponnade -
Man. verwijd. -

- Dubbelzijdige thrombose. 
Man. verwijd., tamp. -

- Eerste dagen koorts ; oor-
zaak ? 

- -
- -
- Brandwonden door kruiken. 
- -
- -

- -

- -
- -

Eenige nabloeding Cystitis. 

- Lich tgestoord ; oorzaak ? 

- -
Nabloeding -
Man. verwijdering Gestoord 

- -
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1 QJ Çl.,t "C cd ,-1 � :::: ii:i N ,-69 32/86 35 III - + Schedell. Vliezen gebroken 5 70 32/ 158 35 VIII VII : plac. pr. - Schedell. Vliezen gebroken 5 7 1  32/ 162 28 III - + Schedel!. Spontane partus 4 72 32/ 1 75 36 VII - - Dwars!. Sectio na tampon. 5 73 32/ 195 42 XIV 2 keer abortus + Afgew. sch. Sectio na tampon. 5 74 32/20 1 30 III - - Schedell. Metr. na tampon. 5 75 32/209 25 I - + Schedell. Vliezen gebroken 5 76 32/243 29 IV - + Schedell. met voorl. Metr. na tampon. 5 handje 

77 32/250 3 1  V III : gemelli + Afgew. sch. Vliezen gebr. na 4 tamp. 78 32/330 44 XI -- + Schedell. Sectio 5 79 32/334 36 VI - + Schedell. Vliezen gebr. na 4 tamp. 80 32/357 42 IV I :  plac. praevia + Schedell. Metr. na tampon. 4 8 1  32/374 34 IV - Schedell. Spontane partus 4 82 32/393 28 IV I I :  abortus + Schedell. Vliezen gebroken 5 83 32/395 24 II - + Schedell. Metr. na tampon. 4 84 32/457 37 I - + Stuit!. Sectio na tampon. 4 85 33/80 39 VIII 1 t/m IV F.E. + Schedell. Vliezen gebroken 5 86 33/ 104 35 IX 1 keer abortus Afgew. sch. Metreuryse 5 Veel nabloeding 87  33/ 1 70 26 III - + Schedell. Spontane partus 5 88 33/ 1 75 22 I - + Schedell. Vliezen gebroken 4 89 33/ 178 38 VII III en IV abortus - Afgew. sch. Metr. na tampon. 5 90 33/ 193 26 III - + Schedell. Spontane partus 5 9 1  33/ 198 24 I - + Schedel!. Spontane partus 5 92 33/225 32 VI V: abortus. Na IV lang + Afgew. sch., later uit- Metr. na tampon. 4 gevloeid gez. navelstreng 93 33/232 34 III - + Afgew. sch. Metreuryse 4 94 33/289 3 1  III - + Dwars!. Metreuryse 5 95 33/340 36 VI - + Dwars!. Metreuryse 4 
96 33/349 36 XIII I: F. E., 1 keer ab. + Scheden. Metr. na tampon. 4 97 33/421 32 III - + Schedel!. Metr. na tampon. 5 98 33/428 38 VII - + Schedell. Metreuryse 5 99 33/449 26 III II : na bloeding + Schedell. Metr. na tampon. 5 100 34/48 35 IV II en III F.  E. + Scheden. Metreuryse 5 10 1  34/97 26 II I :  immatuur + Schedell. Sectio 4 102 34/ 1 83 25 I - - Schedell. Sectio 5 103 34/ 1 85 35 III - - Scheden. Metreuryse 4 

104 34/ 199 42 VIII - - Stuit!. Spontane partus 4 1 05 34/243 4 1  XIII - - Dwars!. Versie en extractie 4 1 06 34/307 37 III - - Schedell. Metreuryse 5 107 34/33 1 40 VII - + Stuit!. --+ dwars!. Metreuryse 4 108 34/356 36 XIII - + Stuit!. Metreuryse 3 1 09 34/422 40 X VIII : plac. praevia + Schedel!. Spont. partus na 4 tamp. 
1 1 0 34/470 30 VI I :  abortus - Schedel!. 1 Spontane partus 5 
1 1 1  34/472 27 V I :  praematuur + Schedell. Metr. na tampon. 4 



1 1 3 
"ó btJ 

bb ..: d Nael p. d ti'; "6:'o 'Cl � 0 Nageboorte- Kraambed 
d 

::t QJ ci. s � Bayliss 
;,Ç! d rn 0 

fr ci. tijdperk en bijzonderheden nl QJ � � p. Bloedtransf. il:: 0 QJ (-f > � marg. goed - - - - -,ed marg. " 1 8  - - - Nauw bekken. eonj . vera 98/, 1ed marg. " 1 2  - - - Nauw bekken. eonj. vera 81 / 1 ,ed centr. " 1 9  38 S. Nael - -IEld centr. " 4 1  35 S. Bayliss - Koorts ; oorzaak? ,ed lat. ,, 24 29 % Bayliss - Nauw bekken. e.v. 9½ marg. " 1 4  - - - -lat. ,, 1 7  37 s. - - -ed lat. " 21  - - - -ed centr. t 12  - NaCl, Bayliss - Ovarectomie en herniotomie. Peritonitis. ed lat. goed 40 40 s. - - Nauw bekken. e.v. 8 centr. " 1 2  40 s. - - -ed lat. ,, 24 - - - -ed lat. ,, 1 5  34 s. - Credé ; nabloeding -lat. " 32 27 S. Bayliss - Man. verwijdering Subfebriele temp. -ed centr. " 33 1 9  S .  Nael, Bayliss - -ed lat. " 1 8  - - - -centr. t - - Nael-opl. Man. verw. en tamp. Verbloed na de partus door atoniscbe nabloeding. �d marg. goed 1 1  - - - -�d lat. " 1 4  - - - -lat. " 29 30 s. - - Gestoord kraambed. �d marg. " 1 1  - - - -�d marg. " 1 2  - - - -�d centr. ,, 1 4  43 s. - - Koorts ; oorzaak ? centr. ,, 48 37 s. - - Gemelli. Pyelitis p.p. id lat. " 1 8  43 s. - - Kind : epiphysiolysis. centr. t - - Nael Man. verw. en tamp. Verbloed tengevolge van Aorta-compressie. atonische nabloeding. id lat. goed 24 40 s. - Man. verw. en tamp. Bloedtransfusie voor de par-tus centr. " 1 7  40 s. - - -lat. ,. 1 3  47 s. - eredé -lat. ,, 20 29 s. - - -:d lat. " 1 3  54 s. - eredé Nauw bekken. Conj. vera 9+ ,d  centr. ,, 1 7  - - - Uterus arcuatus. 
-tl lat. ,, 36 41  s.  - - Koorts tot 1 4  d. p. p. Oorzaak? d lat. ,, 1 7  39 s. - - -d marg. ,, 1 4  - - - -d lat. ,, 1 9  35 s. - - -lat. " 1 6  35 S. Bayliss Tamponnade -lat. ,, 1 2  - - - -centr. t - - Nael - Verbloed tijdens de partus d marg. goed 21  4 1  s. - - Gemelli d lat. ,, 1 7  - - - Placentairpoliep lat. ,, 1 2  3 5  % - - -

H8 
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Q) "O "C .ei 
"O i:l (.) i:l Status Ê 

cd -� � :.;a NO 1-< Anamnese i:l bD Ligging Therapie $ No Q) cd ;a i:l Q) P-4 
Q) cd i:l 0 :::: Q) 
� N ....:i 1 1 2 34/482 49 X - + Schedel!. Metreuryse 4: 1 1 3 34/500 34 IV II : praematuur - Scheden. Vliezen gebroken 41 1 1 4 34/506 33 VII - + Scheden. Metreuryse 4: 1 1 5  35/3 1 23 IV - - Stuitl. Extra-ovul. metr. imr 1 1 6 35/48 29 VI 1 keer abortus + Scheden. Extra-ovul. metr. na vol tamp. 1 1 7  35/54 22 III - + Scheden. Metreuryse 5( 1 1 8 35/ 1 1 4  36 V - - Scheden. Spontane partus 4; 1 1 9 35/ 12 1  33  V II : abortus - Scheden. Vliezen gebroken 4; 1 20 35/1 24 26 III II : praematuur + Schedel!. Sectio 4; 1 2 1  35/ 125 30 III II : plac. praevia + Scheden. Metr. na tampon. 5; 1 22 35/ 1 38 33 III - + Scheden. Metreuryse 4, 123 35/ 162 25 I - + Dwarsl. Sectio 4c 1 24 35/1 68 34 III - + Schedel!. Metr. na tampon. 4c 125 35/ 1 84 27 I - + Schedel!. Sectio 5( 1 26 35/236 32 VII 2 keer abortus + ? Laminariastiften 2! 1 27 35/239 33 III I :  gemelli, II : nabl. + Schedel!. Vliezen gebroken 41 1 28 35/265 37 IX - - Scheden. Metreuryse 4; 1 29 35/334 2 1  I - + Scheden. Metreuryse na tamp. 4; 1 30 35/337 30 IV - - Stuitl. met uitgez. Extractie 5; navelstreng 1 3 1  35/394 42 XI IX : immatuur - Afgew. scheden. Spontane partus 4( 132 35/433 36 VIII IV en VII :  abortus + Stuitligging Metreuryse 5( 1 33 35/453 35 III  I :  F. E.  + Scheden. Vliezen gebroken 5 1 34 36/40 29 II - - Schedell. met uitgez. Versie en extractie bij 4: navelstr. 7 c.M. ontsluiting 135 36/44 26 I I  - + Dwarsl. Sectio 51 1 36 36/52 4 1  III II : 1 8  jaar geleden - Schedell. Vliezen gebroken 5 1 37 36/99 27 III II : gemelli + Schedel!. Vliezen gebroken 5 138 36/ 1 3 1  28 III - + Schedell. Metreuryse 4 139 36/ 1 63 37 VII - + Schedell. Spontane partus 4 1 40 36/1 66 37 VII I : t ,  II : 12 j .  geleden + Schedell. Vliezen gebroken 4 III t/m VI : abortus 1 4 1  36/2 1 4  3 5  V I  - + Schedell. met uitgez. Metreuryse 5 navelstr. 

1 42 36/228 42 XIII XI : bloeding, kind t + Stuitl. Spontane partus 3 XII : lage insertie 1 43 36/249 45 VIII - - Scheden. Vliezen gebroken 4 1 44 36/276 4 1  III  I :  F. E. - Scheden. Vliezen gebroken 4 1 45 36/3 1 5  26 I Ongeregelde menstr. + Schedel!. Vliezen gebr. na tam- 4 ponnade 1 46 36/329 33 IX I :  ab. ,  I I : praem. t, + Stuitl. Been afgehaald 4 IV : gemelli, VII en VIII : doodgeboren 1 47 36/330 44 VIII IV: doodgeboren + Schedell. Vliezen gebroken 5 1 48 36/429 36 IV - + Afgew. sch. Metr. na tampon. 4 



i..; 
'O p.. 

c.i � cd 

i5: 

centr. 
,ed lat. 

lat. 
centr. 
centr. 

,ed lat. 
,ed lat. 

,ed lat. 
,ed centr. 

centr. 
,ed Jat. 
,ed lat. 
,ed lat. 

,ed centr. 
? 

-ed lat. 
lat. 
lat. 

ed lat. 

ed lat. 

centr. 
ed lat. 
ed lat. 

ed lat. 
ed marg. 

marg. 
lat. 

ed lat. 
ed lat. 

ed lat. 

�d marg. 

�d marg. 
�d marg. 
!d lat. 

lat. 

:d lat. 
centr. 

'O llD 
Q 

Q � "5i, • -1:l ::, � �  rn 0 
Q) � 8' p.. 0 

Q) 
> 

goed 1 6  
" 1 1  
" 1 7  
,, 1 6  
" 47 

" 1 0  

" 32 

" 25 
" 62 

" 5 1  
" 25 
" 1 7  
" 1 4  

" 1 7  
,, 9 
" 38 
" 37 
,, 1 3  
" 13  

" 1 1  

,, 1 7  
" 1 4  
" 1 2  

" 27 
" 1 1  
" 25 
" 58 
" 1 1  
" 1 4  

" 1 0  

,, 1 3  

" 1 1  
,, 22 
,, 1 9  

" 1 1  

,, 25 
,, 20 

1 1 5 

� NaCl 0 Nageboorte- Kraambed 
s � Bayliss tijdperk en bijzonderheden Q) p.. Bloedtransf. 
::r: 

48 s. - - Placen tairpoliep 
- - - -

4 1  % - - -
55 % - - -
36 % Bayliss - Phlegmasia rechter been. 

50 % - - -
20 % Bloedtransfusie - Pernicieuze zwangersch. an-

aemie. 
- - - -

30 % NaCl - Dubbelzijdige thrombose en 
longembolie. 

34 % - Tamponnade Phlegmasia linker been. 
30 % - - -
45 % - - -
50 % - Tamponnade Kind 10 uren na de geboorte 

dood aan hersenbloeding 
40 % - - -

- - - -- - - -
- - - Ecl. gravid. Sol. plac. part. 

50 % - - Pyelitis 
56 % - - -
48 % - - -

- - - Gemelli. Kind 9 uren na de 
geboorte overleden. Tweede 
doodgeboren 

50 % - - -
- - - -

40 % - - -

40 % - - -
- - - -
- - - Albuminurie, cystitis 

28 % Bloedtransf. Tamponnade Dubbelzijdige thrombose 
- - - -
- - - -

- - - -

- - - Kind sterft 3 dagen p.p. 

- - - Kind sterft 10 u. p.p. 
55 % - - Uterus myomatosus. 
45 % - - Gemelli. Kind eenige uren na 

de geboorte dood. Tweede 
doodgeboren. 

48 % - - -

40 % - Credé. Tamponnade -
42 % - - -
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Cl) 'tl "C ..cl 
"C i:l o i::: Status :::::;" Cl! ·; � J;: 

N
o � � Anamnese i:::l t Ligging Therapie a.: 

N
o Cl) :S i:::l Cl) p., 

Q) (1S i::: 0 a:: a; � N  .... 

1 49 36/552 32 II - + Schedell. Metr., perfor. hoofd 4: 

1 50 37/52 44 XV XIV : lage insertie ? - Afgew. sch. Sectio 4' 

1 5 1  37/1 90 34 II I :  St. ,  kind dood - Voorhoofdsl. Vliezen gebr., F. E. vol 
1 52 37/223 46 VI - + Schedell. Metr. na tampon. 4, 

1 53 37/269 32 IV - + Schedell. Sectio 5 
1 54 37/338 29 lil - - ? Spontane partus 2' 
1 55 37/375 34 lil 2 keer abortus + Schedell. met uitgez. Sectio 51 navelstr. 
1 56 37/5 1 4  3 1  IV - - Schedell Sectio 4, 
1 57 37/548 34 VI I : praem. II : nabl. - Scheden. Vliezen gebroken 51 

1 5 8  37/595 20 I - - Stuitl. Tamponnade pra1 
1 59 38/1 49 30 lil - + Afgew. sch Tang van Willett 4, 

1 60 38/268 33 II - + Afgew. sch. Cervicale Sectio 4' 

1 6 1  38/301 34 VI I :  abortus + Schedell. Vliezen gebroken 4: V :  bloeding in de zwangerschap 
1 62 38/467 39 VI V :  praematuur - Afgew. sch. Cervicale Sectio 4' 
1 63 38/523 27 IV I en lil abortus + Schedell. Vliezen gebroken 51 



centr. goed 
id lat . .;. ,, 

lat. 
centr. 

id centr. 
centr. 

:d lat. 

:d lat. 
:d lat. 

lat. 

:d lat. 
:d centr. 
,d lat. 

,d lat. 
lat. 

t 

goed 

1 1 7 

NaCl 
Bayliss 

Bloedtransf. 

20 34 % 
28 34 % Bayliss 
27 40 % 
1 6  - Bayliss 
30 38 % 
1 1  
65 

1 7  
1 2  

1 1  
24 
28 

30 % Bayliss 

38 46 % -
39 30 % Bayliss 

Nageboorte
tijdperk 

Tamponnade 

Kraambed 
en bijzonderheden 

Sterilisatie. 
Endometritis. 

Dubbelz. thrombose.Mastitis 

Onverlost gestorven, 1 5  mi
nuten na de opname. 

Nauw bekken. Thrombophle
bitis 

Koorts ; oorzaak ? 
Cystitis. Geurende lochia. 
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