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STELLINGEN. 

I. 

Keering en uithaling is een ongevaarlijke operatie voor 
moeder en kind. 

Il. 

Sectio caesarea bij placenta praevia worde alleen in het 
begin van de ontsluitingsperiode gedaan. 

111. 

Gedurende een zwangerschap is het meten van den bloeds� 
druk noodz�kelijk en van meer belang dan het onderzoek der 
urine op eiwit. 

IV. 

Bij de chronische metropathie na het 40ste jaar is röntgen� 
bestraling aangewezen, indien een curettage geen therapeutisch 
effect heeft gehad. 
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v. 

De intradurale lumbaalanaesthesie is te gevaarlijk en 

ondervangt niet de bezwaren van een algemeene narcose. 

VI. 

De structuurveranderingen in het os naviculare van den 

voet, zooals die door Köhler zijn beschreven, berusten niet 

op een fractuur. 

VII. 

Het onderzoek naar een constitutie langs een anatomische 

weg is practisch onuitvoerbaar. 

VIII. 

Men verrichte geen cataract�extractie zonder akinesie der 

oogleden. 

IX. 

Bij een actief tuberculeus longproces is alleen in de eerste 

helft der graviditeit abortus provocatus geïndiceerd. 

X. 

De primaire oorzaak van de ziekte van Hirschprung is 

afsluiting door kleppen. 
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XI. 

De methode van Binet..Simon voor de bepaling van het 
intellect kan niet worden gebruikt bij doofstomme kinderen . 

XII. 

Voor een "Eerste Hulpdienst bij Ongevallen" is noodig, 
dat ten allen tijde direct over personeel en materiaal kan 
worden beschikt. 
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Geschiedkundig overzicht der Keering. 

Keering op het hoofd. 

Hoewel in de oudheid de verloskunde in verschillende 
onderdeelen uitvoerig is beschreven, blijkt het niet, dat de 
Egyptenaren en meer Oostersche volken de keering hebben 
gekend. 

De eerste beschrijving hieromtrent wordt gevonden bij 
Hippocrates. Van het standpunt uitgaande, dat een hoofd
ligging de eenige natuurlijke houding was, werden afwijkingen 
daarvan als pathologisch beschouwd: deze moest men trachten 
te voorkomen of, indien ze aanwezig waren, in een hoofd
ligging veranderen. 

Het middel, om dit te bereiken, bestond in het bewegen 
der vrouw in allerlei richtingen. Bereikte men daarmede 
geen resultaat, dan werd met de hand ingegaan en dus de 
inwendige keering op het hoofd gedaan. Een uitzondering 
op dezen regel was de voetligging. Wel werd ze als ge
vaarlijk gequalifkeerd, doch men deed daarbij de keering 
niet. Na Hippocrates ging men echter ook bij stuit- en 
voetliggingen de keering op het hoofd doen. 

Langen tijd bleef de keering op het hoofd de eenige alge
meen gebruikelijke operatie om correctie van de ligging te 
krijgen. Hoewel reeds Celsus en Soranus de keering op den 
voet beschreven, was het pas na 1540, dat hierin verandering 
kwam, dank zij Ambroise Paré en later Mauriceau en de 
la Motte. 

Omstreeks 1800 wilde Flamant te Straatsburg de keering 
op het hoofd weer maken tot de operatie bij uitnemendheid. 
Hij ging zelfs zoo ver, deze nog bij een voetligging uit te 
voeren. Ritgen in Duitschland en Schweighaüser in Frankrijk 
waren zijn meening toegedaan. 



2 

Terzelfder tijd beschreef Wicgand in zijn "AbhandeÎungen'i 
(1812) een methode om met behulp van uitwendige hand
grepen de keering te doen. 

Ondanks deze pogingen is de inwendige keering op het 
hoofd vrijwel geheel vervangen door de keering op den voet, 
omdat de resultaten hierbij beter zijn. Müller drukt zich 
aldus uit : ,.So theoretisch richtig die Idee der W endung auf 
den Kopf ist, so correct auch das Ziel, das wir zu erreichen 
suchen, so unsicher und schwierig ist der Weg zu diesem Ziel". 

Keering op den voet. 

De inwendige keering op den voet vinden we het eerst 
beschreven bij Celsus in zijn boek: ,.De Medicina". Ze 
werd gedaan wegens dwarsliggingen, echter alleen bij doode 
kinderen, waarschijnlijk door de heerschende meening, dat 
een levend kind door actieve. beweging zich een weg naar 
buiten baande. 
_ Bij Philoumenos en Soranus vinden we een uitbreiding 
der indicatie. Beiden deden de operatie ook wegens een 
abnormale hoofdligging bij het levende kind. 

Daarna verdwijnt de keering uit de litteratuur. Pas in 
1549 is het Ambroise Paré, die in zijn boek over anatomie 
een hoofdstuk wijdt aan de inwendige keering op den voet, 
zooals hij die heeft zien uitvoeren door een paar Fransche 
chirurgen. 

Het zijn Mauriceau (1668) en vooral de la Motte (plm. 
1700) geweest, die de techniek hebben verbeterd, duidelijk 
indicaties hebben gegeven en daardoor veel hebben bijge
dragen tot de algemeene invoering der operatie. De la 
Motte, die de forceps nog niet kende, keerde zelfs bij een 
diepstaand hoofd. 

In 't algemeen werden bij de keering beide voeten afge
haald. Paré bond, nadat de eerste geboren was, een lus om 
den voet en bracht hem dan terug in de vagina om ruimte 
te krijgen voor het afhalen van den tweeden. Siegemundin 
liet bij moielijke keeringen aan de lus trekken, terwijl zij 
met de inwendige hand het voorliggende deel naar boven duwde. 

Mme du Tertre (1677) was de eerste, die bij de keering 
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zich met één voet tevreden stelde, echter alleen wanneer de 
tweede moeilijk was te krijgen en dan nog maar ter wille 
van de pijn. Pas 7 jaren later in 1684 publiceerde Paul 
Portal deze opvatting. 

Nog later in 1722 blijkt, dat de la Motte er ook zoo 
over denkt. In zijn Traité zegt hij: ,,Je ne Ie fais jamais 
que quand j'y suis absolument forcé". 

Puzos is de eerste, die in principe één voet afhaalt, omdat 
de stuit met een opgeslagen been gemakkelijker den weg zou 
banen voor het nakomende hoofd. Echter nog lang daarna 
werd door velen op twee voeten gekeerd. 

Dank zij Wiegand, Simpson e.a., is het algemeen gebruike� 
lijk geworden één voet af te halen. Pas wanneer de keering 
niet gelukt, wordt ook de tweede te voorschijn gebracht. 

Het uitgezakt zijn van een arm was voor Hippocrates en nog 
lang daarna een reden, om na mislukte pogingen tot repositie, 
het lichaamsdeel te verwijderen. Bij dwarsligging gold het 
als een teeken, dat het kind was afgestorven. Zelfs Paré 
was nog deze opvatting toegedaan. Mme du Tertre liet de 
arm bij keering liggen, waarna de la Motte, Levret e.a. 
volgden. 

Extractie aan den voet. 

In de geschriften van Hippocrates is geen sprake van een 
extractie aan den voet. Men vond de ligging gevaarlijk, maar 
veranderde ze niet. Wel wordt gesproken over het uithalen 
van het nakomende hoofd, dat in het bekken is blijven 
hangen. 

Philoumenos en Celsus deden na de keering de uithaling 
aan den voet. Soranus haalde zelfs bij knie� en stuitliggingen 
een voet af en extraheerde daarna. Paré beschreef in zijn 
boek bij de keering ook de uithaling. 

Het is vooral Mauriceau geweest, die een groote vooruit� 
gang heeft gebracht in de techniek der uithaling. In zijn 
boek: ,,Traité des maladies des femmes grosses et de celles 
qui sont accouchées", geeft hij duidelijk verschillende hand� 
grepen. 

Ten tijde van Soranus haalde men de armen af, omdat 
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dit de normale houding was. Eerst bij Guillemeau vinden 
we hieromtrent een geheel andere beschouwing. Hij was 
van oordeel, dat de armen opgeslagen moesten zijn, teneinde 
bij de uithaling te voorkomen, dat de cervix uteri zich om 
den hals van het kind zou contraheeren, waardoor de pas
sage van het nakomende hoofd werd bemoeilijkt. Waren 
beide armen langs den romp gelegen, dan werd zelfs één 
naar boven gebracht. Ook van Deventer haalde daarom 
de armen niet af. 

Mauriceau wil prinéipieel beide armen afhalen en wel door 
de hand van het kind te pakken en naar buiten te trekken. 
Viardel is de man, die het meer volgens de tegenwoordige 
opvatting doet, door twee vingers in de elleboogsplooi te 
brengen. 

Een groote verdienste van Mauriceau is verder zijn tech
niek voor de extractie van het nakomende hoofd. In tegen
stelling met zijn voorgangers brengt hij twee vingers in den 
mond, waardoor het hoofd kan worden gedirigeerd, terwijl 
de noodige tractie wordt uitgeoefend aan de schouders met 
behulp van de andere hand. 

Als handgreep voor het nakomende hoofd is later nog 
gekomen die van Wiegand-Martin-Winckel. Hierbij wordt 
ook het hoofd gevat door het brengen van twee vingers in 
den mond, terwijl door uitwendigen druk op het hoofd de 
kracht wordt uitgeoefend voor de passage door het bekken. 

Daarnaast is een tijd in zwang geweest de zoogenaamde 
Praagsche handgreep. Ofschoon deze reeds in 1759 door 
Puzos was beschreven, werd ze door Kiwisch en Scanzoni 
weer naar voren gebracht, terwijl ze haar naam te danken 
heeft aan de plaats, waar Kiwisch werkte. Deze handgreep 
bestaat in het trekken aan de voeten en aan de schouders 
door middel van twee vingers om den nek geslagen. Hier 
wordt dus geen tractie uitgeoefend aan het hoofd. Uit vrees 
voor beschadiging van den hals werd ze slechts bij multiparae 
gedaan. 

Wegens deze gevaren is ze dan ook grootendeels weer 
verlaten, in tegenstelling met de beide andere, die nog heden 
ten dage worden uitgevoerd. 
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Ondanks al die verbeteringen bleek de keering groote 
gevaren met zich te brengen, zooals trouwens alle operaties 
in den vóórantiseptischen tijd. Een uiting hierover vinden 
we bij d'Outrepont in zijn inaugureele rede, waar hij zegt: 
,,Die W endung auf die Füsse stellt oft so grosse Schwierig.
keiten da, und ist mit so grossen Schmerzen für die Mutter 
und so grossen Gefahren für das Kind verbunden, class die 
Vermeidung dieser Operation auch nur in einigen Fällen ein 
unbezweifelter Gewinn nicht allein für die Kunst, sondern 
auch für das ganze Menschengeslecht sein würde." 

Tot aan het einde der 18de eeuw was het gebruik met 
de keering te wachten, tot er voldoende ontsluiting was om 
met de geheele hand in te gaan, waarna men direct het kind 
extraheerde. Men kreeg nu vaak moeilijkheden van de zijde 
der weeke deelen met het nakomende hoofd. Deleurye 
verzette zich tegen de gelijktijdige uitvoering, hij beschouwde 
de operatie als te bestaan · uit twee afzonderlijke ingrepen 
de keering en de extractie, welke men ook afzonderlijk moest 
uitvoeren ter wille van het kind. Reeds lang was bekend 
dat spontane geboorten in voetligging een betere prognose 
voor het kind gaven dan extracties aan den voet. Met 
statistische gegevens werd nu aangetoond, dat er ook meer 
kinderen levend ter wereld kwamen, wanneer men na de 
versie niet extraheerde, maar de uitdrijving spontaan liet 
geschieden. Van nu af werd deze opvatting als de ware 
aangenomen, zóó zelfs, dat Weidman in zijn "Entwurf der 
Geburtshilfe" andersdenkenden beschouwt als: ,.allzu kunst
lustiger Geburtshilfer, die nicht gerne eine Gelegenheit ver ... 
säumen das Ansehen einer grossen That auf sich zu ziehen". 
Toen nu omstreeks 1860 Braxton Hicks zijn methode beschreef 
om bij geringe ontsluiting te keeren, ging men nog vroeger 
tot de versie over. 

Tegen deze dogmatische scheiding kwam Winter op in 
zijn artikel: ,, Uber die Berechtigung der zeitlichen Trennung 
der Extraction und der Wendung". Winter wilde met de 
keering wachten tot er volkomen ontsluiting was om dan 
weer in aansluiting daarop de extractie te verrichten. Tegenover 
de heerschende meening, dat men in 't algemeen, maar 
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speciaal bij dwarsliggingen, zoo vroeg mogelijk moest keereti 
wegens gevaren voor de moeder, toonde hij aan met zijn 
materiaal geput uit een serie dwarsliggingen zonder compli
caties, dus ook met uitsluiting van het nauwe bekken, dat 
men zonder bezwaren met de keering kan wachten, tot er 
volkomen ontsluiting is, ook al zijn de vliezen vroegtijdig 
gebroken. Er ontstaat gedurende het ontsluitingstijdperk 
geen retractie van de uterus, die de keering voor de moeder 
gevaarlijk of onmogelijk maakt, terwijl ook het kind daarvan 
geen lasten ondervindt. Verder becritiseerde hij die statis
tieken, waar men wel een betere prognose voor het kind 
vond als na de keering werd gewacht. Dit was echter alleen 
te wijten aan het feit, dat men in die gevallen de keering 
verrichtte, zoodra dit voor den operateur mogelijk was, dus 
bij ongeveer 6 à 7 cM. ontsluiting. Daardoor kreeg men 
bij de extractie de moeilijkheden met het grootere kind, 
waarvan aan den eenen kant cervixscheuren het gevolg waren, 
terwijl door den langeren duur van den ingreep het kind 
asphyctisch werd of stierf. Wachtte hij nu met de keering 
tot er volkomen ontsluiting was en werd direct extractie 
gedaan dan kreeg hij een mortaliteit van 2 ¼, Werd daar
entegen de keering bij geringe ontsluiting verricht en met 
de extractie gewacht tot volkomen ontsluiting of de uit
drijving aan de natuur overgelaten, dan kreeg hij een mor
taliteit van 50 Ofo . 

Is er in de laatste tientallen jaren betrekkelijk weinig meer 
aan de techniek der keering gewijzigd, anders is het gegaan 
met de indicaties. Het is niet meer dan logisch, dat de 
keering als oudste en gedurende langen tijd de eenige ver
loskundige operatie, gedeelten van zijn gebied aan nieuwere 
moest afstaan. De eerste concurrent in dezen was de forceps, 
maar ook in latere jaren zijn het de kunstmatige vroeg
geboorte, de osteotomie en vooral de keizersnêe in al zijn 
modificaties geweest, die het gebied der keering belangrijk 
beperkten, vooral sinds de invoering der asepsis het doen 
van een snijdende operatie niet meer die groote gevaren met 
zich bracht. 



INLEIDING. 

Alvorens te bespreken de resultaten der keering in de 
Groningsche Vrouwenkliniek gedurende de jaren 1910 tot 
en met 1919 zijn eenige beschouwingen noodig aangaande 
het materiaal. 

In 't algemeen zal het materiaal verzameld uit een kliniek 
andere en meest slechtere resultaten geven dan dat afkom
stig uit een polikliniek, omdat aan de kliniek meest de zwaar
dere gevallen worden toegewezen. Doch ook het materiaal 
van de klinieken onderling loopt erg uiteen, waardoor het 
moeilijk wordt de resultaten te vergelijken. Dat die ver
schillen belangrijk zijn, heeft Olshausen aangetoond. Hij ging 
na het percentsgewijze voorkomen van de twee belangrijkste 
geboortecomplicaties, namelijk de placenta praevia en de 
eclampsie en kwam tot de volgende resultaten : 

jaren partus Hiervan plac. praevia. eclampsie 
Kliniek München 3 1777 0.2 % 0.45 °/0 

.. lnnsbrück 7 2183 0.14 " 0.41 .. 

.. Praag 7 6226 0.28 " 0.46 .. 

.. Würzburg 15 6900 0.71 " 0.43 .. 
Weenen Kliniek II 5 17184 0.80 .. .. 

.. II 11 30796 0.70 .. 
Berlijn Charité 6 11428 0.70 " 1.9 

" Universiteit 15 16856 2.0 " 4.7 
We zien dus, dat in de Berlijnsche universiteits-vrouwen

kliniek beide complicaties veelvuldiger voorkomen dan in de 
andere. Tevens wordt vermeld, dat in die kliniek 61 °1o 
van alle mortaliteit komt voor rekening van de eclampsie 
en de placenta práevia en wel in een verhouding als 4 : 1. 

Hoe verhouden zich nu deze cijfers ten opzichte van het 
Groningsche materiaal? Gedurende de jaren 1910-1919 
kwamen hier 1424 partus voor, waarbij 36 keer tweelingen, 
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zoodat in 't geheel 1460 kinderen werden geboren. Hiervan 
konden 1193 kinderen �ogeveer den 16deo dag gezond het 
ziekenhuis verlaten, terwijl 267 vóór, bij, of na de geboorte 
te gronde gingen, d.i. 18.3 '/0 • Hieronder zijn dus ook de 
niet levensvatbare kinderen begrepen. 

Onder die 1424 gravidae waren 137 gevallen van placenta 
praevia en 59 van eclampsie of respectievelijk 9.6 en 4.1 °/0

• 

We zien, dat, wat de eclampsie betreft, het materiaal ongeveer 
gelijk staat met dat der Berlijnsche kliniek, terwijl placenta 
praevia ongeveer 5 keer zoovaak voorkomt. Natuurlijk moet 
dit zijn invloed hebben op de mortaliteit van moeder en kind. 

Van die 1460 geboreoen kwamen 1019 kinderen spontaan 
ter wereld, terwijl 441 keer dit door kuosthulp geschiedde, 
d.i. in 30.2 °,"0 • Ook in vergelijking met Berlijn is dit cijfer 
boog: daar werd in 12.78 % kuosthulp verricht. 

De volgende operaties werden gedaan : 
Versie en extractie • 162 keer d.i. in 1 1.09 ¼ 

Forceps hoog 30 
uitgang 55 

Extractie aan stuit of voet 
Abdominale S. C. 
Vaginale S. C. 
Embryotomie 

85 
39 

111 
5 

39 

.. 

.. 

.. 

.., ,, 

H ,t 

tt " 

,, ,. 

5.82 " 
2.67 " 
7.60 " 
0.34 " 
2.67 " 

Samen 441 ., ., ., 30. 19 " 
Vergelijken we hiermede nu weer de Berlijosche opgaven 

dan vinden we: 
Berlijn. Groningen. 

Forceps 6.36 ° /,, 5.82 ¼ 
Keeriog 3.08 " 11.09 " 
Keizersoêe 0.52 " 7.94 " 

Dat de keeriog hier ongeveer 3 1 /2 keer zoo vaak voor� 
komt als in Berlijn, vindt zijn verklaring in de meerdere 
gevallen van placenta praevia. Het verschil in de keizersnêe 
zal mogelijk daarin zijn oorzaak vinden, dat de Berlijnsche 
statistiek loopt over de jaren 1888-1902, terwijl vooral 
sinds dien tijd de indicatie voor de sectio caesarea meer is 
uitgebreid. 

Doch behalve den aard van het materiaal is er nog een 
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tweede factor, welke van invloed is op het resultaat der 
verschillende operaties. Naar de oorzaak van hun aanwezig� 
heid in de kliniek zijn de patienten te verdeelen in twee 
groote groepen en wel, die verpleegd worden op grond van 
sociale indicaties en die, welke wegens afwijkingen worden 
opgenomen. 

Tot de eerste groep behooren voornamelijk primigravidae, 
hierbij zijn in 't algemeen niet meer pathologische afwijkin� 
gen dan er in materiaal zonder selectie voorkomt. 

De tweede groep is weer te verdeelen in patienten, die, 
hetzij door hun voorgeschiedenis, hetzij prophylactisch wegens 
te verwachten bezwaren vóór de partus worden opgenomen 
en die, welke in partu binnenkomen, nadat thuis al of niet 
pogingen van allerlei aard zijn mislukt. Nemen we daarbij 
in aanmerking, dat het vervoer naar de kliniek vaak uren 
duurt, dan is het te verwachten, dat deze laatste groep ook de 
resultaten zal doen dalen, omdat vaak de gunstige tijd voor 
den ingreep is gepasseerd. Van de 1424 patienten werden 
niet minder dan 364 in partu ingebracht, d.i. in 25.6 % van 
alle gevallen. 



KEERING IN 'T ALGEMEEN. 

Gedurende de laatste 10 jaren werd in 162 gevallen keering 
gedaan, waarbij 72 kinderen dood ter we;eld kwamen of in 
de eerste dagen na de geboorte stierven, d.i. een mortaliteit 
van 44.4 u / 0 • Vergelijken we hiermede andere opgaven, dan 
vinden we : 

Statistiek van : mortaliteit : 
Berlijnsche polikliniek 39.4 ¼ 
Roemer. Kliniek Bonn 37 "fo 
Schürig. Kliniek en polikliniek Berlijn 40.26 °fo 

We vinden hier dus een iets hoogere mortaliteit, welke 
door de meerdere gevallen van placenta praevia wordt ver
klaard. 

Als reden tot de keering werd genoteerd : 
Geïndiceerde keering : aantal : ¼ van alle keeringen : 

dwarsligging 40 24.7 °lo 
hoofdligging 19 11.7 " 
plac praevia 73 45.1 " 

Prophylactische keering : 
à terme 22 13.6 " 
partus praematurus 8 4.9 " 

Deze indeeling eischt een nadere toelichting. 
Döderlein geeft als oorzaken voor de geïndiceerde keering : 
1. dwarsligging, omdat een voldragen niet gemacereerd 

kind zonder groot levensgevaar zoowel voor moeder als 
kind. in die houding het bekken niet kan passeeren. 

2. ongunstige stand van het hoofd, waartoe worden ge
rekend de achterste wandbeensliggingen. 

3. houdingsanomaliën als uitzakking van navelstreng of 
kleine deelen. Wat het eerste betreft, geldt de indicatie 
alleen als het kind nog leeft. Verder worden hierbij gerekend 
aangezichts- en voorhoofdsliggingen bij een nog bewegelijk 
staand voorliggend deel, terwijl het hoofd geen neiging heeft 
om in te dalen. 
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4. gevaren voor moeder of kind, welke het noodig maket1 
de baring te beëindigen. 

Daarnaast wordt als tweede groep genomen die gevallen, 
waar de keering niet direct noodzakelijk is, maar prophylac
tisch geschiedt, dus nog voor er van de zijde van moeder 
of kind de te verwachten gevaren zijn opgetreden. Zij 
wordt gedaan bij bekkenvernauwing en berust op de prac
tische ervaring, dat in 't algemeen, maar vooral bij plat 
vernauwde bekkens met een conjugata vera van niet minder 
dan 8 cM., een nakomend hoofd het bekken kan passeeren, 
terwijl een voorliggend hoofd hier soms onoverkomelijke 
bezwaren ondervindt. Zal een keering nu zuiver prophy
lactisch zijn, dan moet ze geschieden nog voor de uit
drijving is begon�en, dus bij volkomen ontsluiting en staande 
vliezen. 

Wil men nu echter de gevallen indeelen in een van beide 
rubrieken, dan stuit men maar al te vaak op moeilijkheden. 
Ik noem als voorbeeld een geval, waar na het totstandkomen 
der ontsluiting en na het breken der vliezen men nog enkele 
uren wacht, om daarna wegens weeënzwakte of een andere 
niet dringende reden de versie te gaan verrichten. In een 
dergelijk geval is er niet een directe indicatie, terwijl toch 
door het wachten de gevaren voor moeder en kind zijn 
toegenomen, zoodat men een slechtere prognose zal hebben. 
Men heeft hier dus eigenlijk een tusschenstadium, een rela
tieve indicatie tot keering. Bij bovenstaande indeeling zijn 
dergelijke gevallen nog gerekend tot de prophylactische 
keering. Eveneens zijn daarbij gerekend de gevallen van 
partus arte praematurus, welke met keering en uithaling be
eindigd zijn, ook al was door de metreurynter misschien een 
dwarsligging ontstaan. 

Waar het mijn bedoeling is verschillende groepen met hun 
resultaten afzonderlijk te bespreken, heb ik bij de geïndiceerde 
keeringen de placenta praevia gevallen afzonderlijk genomen, 
omdat de resultaten hiervan niet zoozeer het gevolg zijn van 
den operatieven ingreep, maar meer worden beheerscht door 
de afwijking als zoodanig. 
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No. Jaar H M  Naam Oud Par. Ligging no. 

1 ' 1 9 10  T .  S .  34 V Dw. r. a. h. 1 .  
2 ' 1 9  15  K .  s. 24 I I Dw. r. v. h. r. 
3 ' 1 8  1 63 R. v. d. Z. 33 VIII Dw. - -
4 ' 1 8  37 IJ. D. 31 VI Dw. - -
5 ' 17  4 1  B. K .  38 VIII Dw. r. v. h. r. 
6 ' 1 7  62 Zw. K. 34 I Dw. - -
7 ' 1 7  55 de  J. L. 34 I I I Dw. r. v. h 1. 
8 ' 1 7  65 Br. K. 32 Dw: r. v. h. r. 
9 ' 1 7  1 26 Kl. S. 23 I Dw. - -

10  ' 17  160 de H. R. 43 XI Dw. r. v. h. 1 .  
1 1  ' 14  84 M. 0. 35 I I I  Dw. r. v. h. r. 
1 2  ' 1 4  1 48 Fr. S. 30 111 Dw. r. v. h. r. 
1 3  ' 1 3  2 K. B. 33 VI Dw. r. v. h. r. 
1 4  ' 1 2  5 J. de J. 29 1 1 1  Dw. 
1 5  ' 1 1 47 E. E. 26 multi Dw. r. a. h. r. 

1 ' 1 9 109 J. C. 23 I Dw. r. v. h.  1. 
2 ' 1 9  153 N. R. 31 VII Dw. r. a. h. 1. 
3 ' 19 1 55 L. v. d . P. 40 VI Dw. r. v. h. r. 
4 ' 1 8  64 H. H. 41 XVI Dw. 
5 ' 1 8  1 25 v. R. T. 30 V Dw. 
6 ' 17  13  H .  K. 3 1  m Dw. r. v. h. 1 .  
7 ' 1 7  3 1  M. D. 26 I I Dw. r. v. h. 1 .  
8 ' 1 6  20 v.d. L.T. 44 IX Dw. r. a .  h. r. 

' 1 6  71  B. 0. 38 VIII Dw. 
1 0  ' 1 6  1 0 1  D. 0. 39 VII Dw. 
1 1  ' 1 6  1 40 S. v. D. 33 lil Dw. r. a. h. r. 
1 2  ' 16  1 45 v .d. L. S. 25 V Dw. r. v. h. r. 
1 3  ' 16  1 47 U. M. 4 1  X Dw. r. v. h. 1 .  
14 ' 15  69 L. D. 40 XI Dw. r. v. h. r. 
1 5  ' 15  95 K. B. 36 Vlll Dw. r. v. h. r. 
1 6  ' 1 5  98 K. B. 32 VII Dw. r. v. h. 1 .  
17 ' 15  108 St. H. 29 lll Dw. r. v. h. 1. 
18 ' 1 5  1 13 K. s. 25 II Dw. r. a. h. r. 
1 9  ' 1 5  1 16 M. B. 30 VIII Dw. r. a. h. r. 
20 ' 15  1 1 7 C. de V. 40 X Dw. 
2 1  ' 1 5  1 1  T. Z. 4 1  VI Dw. r. v. h. r. 
22 ' 1 2  3 K. de W. 32 IV Dw. r. a. h. r. 
23 ' 1 1 8 v. D. O. 43 Il Dw. r. v. h. 1. 
24 ' 1 1 58 A. S. 22 I Dw. 
25 ' 10  80 de  N. W. 44 llI Dw. r. a. h. 1 .  

Bekken 

pl. b. conj. d. 9, 8 

nauw bekken 
nauw bekken 

rach. b. diag. 10  

p l .  b .  diag. 10.2 
pl. b. diag. 1 0.4 
pl .  b. d iag. 1 1 .5 

pl .  r. b. diag. 10  

p l .  b .  diag. 9.8 

alg. vern. diag. 10.5 

pl. b. d iag. 10  
p l .  � - d iag. 10.5 

pl. b. diag. 1 1  

pl. b. diag. 1 1  5 

D W A F  

a. K I N :  

Vorige partus 

I sp. 1. , 2 X dw. l., 1 X dw.t 

spontaan 

spontaan levend 
spontaan levend 
I sp. 1 . , Il V + E. 1 . 
I gem. 1., 3 t, 1 Vt. extr. 1. 
spontaan 

b. 

4 X F. 1., 2 X sp. 1. 
sp., 1 X t 

spontaan 
spontaan 
7 X sp., I X F. 1. 

spontaan 
I perf .. I l  p. pr. 1. 

I sp , II Vt. sp., 1 1 1  verz. dw. t 
spontaan. �V V + E. t 
6 X I , 5 X 
3 X i- kind 

I F. 1 . , I l  sp. 1. 

3 X sp. t, 2 X abortus 
spontaan 
I F. 1. 

beide i· 

-

ui 
ui 
se 
bi 
bi 

ui 
ui 

ui 

ui 

ui 

K I  

oec 

ui 

ui 

lag, 

h) 

ec 



I O G I N  0 .  

S T O R V E N. 

v. 

v. 

nd 
11 

v. 

nd 

11 

Vliezen 
geb roken 
te voren 

4 dagen 
1 6  uur 
direct 
5 uur 

p lm .24 u  
direct 
d i rect 
4½ uur 
4 1/2 uur 
1 '2 uur 
1 7  uur 

p lm. 72 u 
7 uur 

di rect 
7 uur 

Ontsl. 

7 
vol 
7 
-
7-8 
vol 
vol 
vol 
vol 
vol 
7 
6 

vol 
vol 
vol 

L E V E N D. 

1m. 

{.  

n. 

olac 

n 

direct 

direct 
direct 
direct 
weken 
8 uur 
direct 

direct 
direct 
direct 
1 7 1 /2 uur 
direct 
di rect 
5 uur 
5 uur 
direct 
direct 

7 uur 
3 1 /2 uur 
1 1 8  uur 
direct 
1 uur 

vol. 
vol. 

6 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol . 
vol. 
vol. 
vol. 

4 
vol. 
vol. 

3 
vol. 

8 
7 
7 

vol. 
7 

vol. 
7 

Hart. Kind 

geen m. 2250 gr. 
geen m. 3 I 50 gr. 
geen j. 2520 gr. 
goed 
geen j. 2580 gr 
geen j. 3060 gr. 

ja  m. 4100 gr. 
ja m. 
ja j. 2800 gr. 
ja j. 3530 gr. 

geen j. 5050 gr. 
ja j. 3270 gr. 

geen j. 3400 gr. 
geen m. 2680 gr. 
geen j. 3570 gr. 

ja j. 4320 gr. 
ja m. 3490 gr. 
ja m. 3020 gr. 
ja j. 2390 gr. 
ja j. 2560 gr. 
ja j. 1 520 gr. 
ta m. 2670 gr. 
Ja m. 4240 gr. 
ja j. 3600 gr. 
ja j .  2970 gr. 
ja m. 3020 gr. 
ja m. i:020 gr. 
ja j. 3370 gr. 
ja m. 3350 gr. 
ja m. 3 180 gr. 
ja m. 3730 gr. 
ja m 3240 gr. 
ja j. 2940 gr. 
ja m. 3510 gr. 
ja j. 3540 gr. 
ja m. 3660 gr. 
ja m. 3520 gr. 
ja j. 2800 gr.

1 
j 19 10  gr. 

ja j. 3000 gr. 

Moeder 
Opm. puerpe- Opname Opmerkingen 

rium 

0. in partu Thuis poging versie 
0. in partu Thuis poging versie 

2e tweel. 1 d temp in  partu 
verw. pl. post part. Thuis versie 
0. in  partu 

2e tweel. mac. 6 d. temp in  partu 1 e kind in rottende toest. 
groote sacraal 2 d. temp in partu ontlediging tumor 

tumor 0. in partu 
1 d. temp in  partu duur afh .. armen 1 0  min. 

sche<leldeuk 0. 7 uur p. part. t, haemat. 
0. in partu thuis poging versie 
0. in  partu k. 7e d. t, binnen3 d.n. afl 
0. i n  partu vrucht 

mac., 3 week t 0. omstrengeling hals 
0. in partu na poging versie 

0. 
0. in partu 
0. cervixscheur 
0. in partu bloeding ant. part. 

2e tweel. 2 d. temp. t e  kind geperforeerd 
o. in partu 
o. in partu 

fract. acrom. 1 d temp. 
0. in partu cervix en clitorisscheur 

2e twecl. 0. 
2e twecl. 0. • 

o. in partu 
o. in partu 

schedcldeuk 0. Na keering 3½ u. afgew. 
o. 
0. in partu thuis poging versie 

1 d. temp. in  partu Extr. n a  61
1 2  u. bij 7 cM. 

2e twee(. 0. in partu 
2d .  temp. cervixscheur 

0. in partu 
0. 
0. 
0. in partu 

2e !weel. 2e dag t in partu Sectie acute nephritis 
o. 



KEERING WEGENS DWÀRSLIGGING. 

Wegens dwarsligging werd 40 maal versie gedaan, d. i. 
in 24.7 ¼ van alle keeringen. Hieronder zijn de gevallen 
gecompliceerd met placenta praevia niet begrepen. Nemen 
we dit in aanmerking, dan blijft het verschil met andere 
schrijvers nog belangrijk, waarschijnlijk omdat de ongecom
pliceerde gevallen thuis worden behandeld. Ladner heeft 
bij zijn materiaal afkomstig uit de polikliniek te Bonn zelfs 
60 °/0 dwarsliggingen, Roemer (kliniek Bonn) 47.4 °10 • 

Van de 40 kinderen werden 25 levend geboren, terwijl 
15 dood ter wereld kwamen of in de eerste dagen stierven, 
zoodat we een mortaliteit hebben van 37.5 '/, . 

Echter van de afgestorven kinderen was bij 9 reeds 
voor de operatie geen teeken van leven meer te vinden. 
Verder is er één, waar de moeder buiten de kliniek is be
vallen en daarna ingebracht. Schakelen we ook deze uit 
wegens onvoldoende gegevens omtrent ligging, ontsluiting 
en complicaties, dan blijven er dus over 5 gevallen van de 
30, waar vóór de operatie nog duidelijk teekenen van leven 
waren. 

Beschouwen we deze gevallen nader. Van de 5 waren 
er bij 3 direct na de geboorté geen teekenen van leven meer 
te vinden, één zonder dat verder een oorzaak is opgegeven, 
alleen was er een lichte bekkenvernauwing. De tweede gaf 
moeilijkheden bij de ontwikkeling der armen gedurende 10 
minuten, terwijl daarna het hoofd met moeite geboren werd. 
Hierin vinden we dus de verklaring voor het afsterven van 
het kind. 

De derde had als aangeboren afwijking een groote sacraal
tumor, welke de extractie pas deed gelukken, nadat het ge
zwel was gepuncteerd. 

De vierde stierf 7 uur post partum tengevolge van een 



subduraal haematoom. Als oorzaak hiervoor gold een vrij 
aanzienlijke bekkenvernauwing. 

De vijfde overleed den 7den dag, nadat het de laatste dagen 
geregeld temperatuursverhooging had. Obductie is niet ge
schied, zoodat de directe doodsoorzaak niet bekend is. 

Gezuiverd vinden we hier dus een mortaliteit van 5 op 
30 gevallen, d. i. 16.7 °1 u , terwijl de oorzaak er van grooten
deels niet komt op rekening van de keering als zoodanig. 

Van de te voren afgestorven kinderen vinden we het 
volgende: 

1. Hist. mor bi 1 917, no. 62. Patiente werd in partu in
gebracht met de diagnose tweelingen. Het eerste kind werd 
in rottenden toestand geboren: het tweede, dat in dwars
ligging lag, werd bij volkomen ontsluiting direct na 't breken 
der vliezen gekeerd en uitgehaald. Er waren reeds mace
ratieverschijnselen. 

Il. Hist. morbi 1912, no. 5. Hier had patiente de laatste 
weken geen leven meer gevoeld. Direct na 't breken der 
vliezen werd bij volkomen ontsluiting de keering gedaan en 
een gemacereerd kind, wegende 2680 gram, geboren. Als 
oorzaak van het afsterven werd aangenomen de dubbele 
omstrengeling van den hals. 

111. Hist. morbi 1914, no. 84. Patiente werd in partu 
ingebracht, nadat thuis pogingen tot versie waren gedaan. 
Daarbij was een uitzakking van de navelstreng ontstaan, die 
was gereponeerd. Bij de opname waren geen harttonen 
meer te hooren. Er was 7 c.M. ontsluiting, het vrucht
water 17 uur te voren afgeloopen. De keering gelukte ge
makkelijk. 

IV. Hist. morbi 1911. no. 47. Ook hier was de patiente 
in de kliniek gekomen na een mislukte poging tot keering. 
Er werden geen harttonen meer gehoord. De keering ver
liep zonder stoornis bij volkomen ontsluiting 7 uur na 't 
breken der vliezen. 

In beide laatste gevallen moet de oorzaak van den dood 
worden geweten aan de te voren gedane pogingen. 

V. Hist. morbi 1917, no. 41. In 't begin van de baring 
was er een bloeding geweest. Bij inwendig onderzoek werd 
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geen placenta weefsel gevoelèl, e r  waren geen harttonen meef 
te hooren. Ontsluiting was 7 �8 cM., het vruchtwater sinds 
24 uur afgeloopen. De keering gelukte gemakkelijk. 

VI. Hist. morbi 1918, no. 163. Hier betrof het een 2de: 
kind van tweelingen. Direct na 't breken der vliezen werd 
bij 8 cM. het kind geextraheerd, wegende 2520 gram. Er 
was een solutie placentae. 

VII. Hist. morbi 1919, no. 15. Patiente werd ingebracht 
met een uitgezakte niet kloppende navelstreng na mislukte 
pogingen tot keering. De ontsluiting was volkomen, het 
vruchtwater 16 uur te voren afgeloopen. 

VIII. Hist. morbi 1919, no. 10. Ook hier werd patient-e 
ingebracht met een uitgezakte niet kloppende navelstreng. 
Hoewel het vruchtwater 4 dagen te voren was afgeloopen, 
werd bij 7 cM. ontsluiting het kind gemakkelijk gekeerd en 
uitgehaald, het woog 2250 gram. 

IX. Hist. morbi 1913, no. 2. Hier werd patiente inge� 
bracht met de diagnose dwarsligging met uitgezakte hand. Er 
werden geen harttonen meer gehoord, 7 uur te voren waren 
de vliezen gebroken, de ontsluiting was volkomen. Ofschoon 
de schouder reeds begon in te dalen, gelukte de keering in 
narcose vrij gemakkelijk. Als oorzaak van het afsterven werd 
aangenomen de retractie van de uterus om het kind. 

Uit deze gevallen blijkt wel, dat de groote mortaliteit van 
de keering slechts voor een klein gedeelte is te wijten aan 
de keering en uithaling op zich zelf, doch grootendeels het 
gevolg is van bijkomende omstandigheden. In deze gevallen 
is het moeilijk hiervan een voorstelling te geven door het 
groote aantal complicaties. Bovendien is hier een belangrijke 
factor het binnenkomen, nadat de partus is begonnen en thuis 
reeds pogingen tot den een of anderen ingreep zijn gedaan, 

Van de 40 gevallen van dwarsligging werden niet minder 
dan 25 d.i. 72.5 ¼ in partu opgenomen. Hun verhouding 
ten opzichte van beide rubrieken is aldus : 

Opname : vóór de partus : in partu : 
aantal 14 25 

hiervan dood 12 2 
d.i. 14.3 °/J 48 °lo 

post part: 
1 -
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Een betere voorstelling van de gevàreh der keering en 
uithaling als zoodanig geeft Winter in een serie van 238 
gevallen van dwarsligging zonder complicaties. Hij kreeg 
daarbij een mortaliteit van 2 °,'0 , mits hij na de keering direct 
extraheerde. 

Prognose voor de moeder : 
In 't algemeen kan men zeggen, dat de keering voor de 

moeder weinig gevaar oplevert, mits ze met voorzichtigheid 
geschiedt. In onze gevallen verliep 30 keer het kraambed 
ongestoord, daarbij werden geen temperaturen boven 38 ° 
waargenomen, in 7 gevallen was er een lichte stoornis, d.w.z 
gedurende het verblijf hier in de kliniek niet vaker dan 5 
maal een temper�tuursverhooging boven 38°. In één geval 
bestond er gedurende 6 dagen temperatuursverhooging, zonder 
dat een locaal proces kon worden aangetoond. Het betrof 
de patiente met tweelingen, waarvan de eene vrucht in rot
tenden toestand verkeerde, terwijl het tweede kind gemacereerd 
was. Waarschijnlijk was een lichte endometritis de oorzaak 
van de temperatuursverhooging. In één geval stierf de 
moeder. Hiervan was de keering niet de oorzaak. Het 
betrof een eclamptica, die daags na de partus overleed, ter
wijl aan de genitaliën geen afwijkingen werden gevonden. 

Het verloop was dus : 
aantal : ongestoord : lichtgestoord : gestoord : dood : 

39 30, d.i. 77 0/o 7, d.i. 18 0/o 1, d.i. 21 /2 0/o 1, d.i. 2 1 /2 °lo 
Vergelijken we de omstandigheden waaronder de operatie 

plaats vond. 
1. Ontsluiting. In 't algemeen werd met de keering ge

wacht tot er volkomen of nagenoeg volkomen ontsluiting 
was, waarna de extractie direct volgde. Ontstonden daarbij 
moeilijkheden dan werd desnoods de cervix ingeknipt. 

Tweemaal werd hiervan afgeweken en bij geringe ont
sluiting volgens Braxton Hicks de keering gedaan, waarna 
de baring aan de natuur werd overgelaten tot er volkomen 
ontsluiting was, daarna werd het kind geextraheerd. De tijd 
tusschen de keering en de uithaling bedroeg in 't eerste 
geval 3, in 't tweede 6 1/2 uur. Beide kinderen kwamen 
levend ter wereld. 
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Overzicht van de ontsluiting 
volkomen : 

aantal : 26 
hiervan dood : 9 

bij de keering : 
6....-8 cM.: 

11 
5 

kleiner : 
2 
0 

2. Breken der vliezen. In het algemeen rekent men, dat 
de gevaren zoowel voor moeder als kind stijgen met den tijd, 
die er verloopt tusschen het breken der vliezen en het doen 
van de keering. Voor de moeder, omdat een groot deel 
van het vruchtwater wegloopt, waardoor de uterus zich 
nauwer tegen het kind legt en bij de noodzakelijke rekking 
voor de keering meer kans heeft voor scheuring : voor het 
kind, omdat door de verkleining van de u_terus ook de pla
centairvlakte kleiner wordt en daarbij de vaten worden ver
nauwd, zoodat de circulatie wordt verminderd. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid van drukking der navelstreng tusschen 
den uteruswand en het kind. Verder kan er lucht in de 
baarmoeder binnendringen, waardoor het kind ademhalings
bewegingen zal maken, die weer de circulatie in gevaar 
kunnen brengen. 

In onze gevallen werd de keering na het breken der 
vliezen gedaan : 

binnen 1/1 uur : 1/2-5 uur : 5-24 uur : langer : 
aantal : 18 7 8 4 
hiervan dood : 5 3 5 2 

d.i. 27.7 °lo 42.8 °lo 62.5 °lo 50 °1o 
Ook hier werd dus de mortaliteit van de kinderen grooter 

met den tijd tusschen keering en uithaling. 

3. Pariteit. Meerendeels neemt men aan, dat de kans 
op een dwarsligging stijgt met het aantal voQrafgegane 
baringen door de verslapping van uterus en buikwand. 
Hiermede komen onze resultaten overeen. Van de 38 ge
vallen, waarin het aantal voorafgegane baringen bekend was, 
waren 4 vrouwen I para, 13 vrouwen 11....-IV p., en 21 
vrouwen meer dan IV p. De mortaliteit der kinderen was 
daarbij respectievelijk 2, 5 en 6, d.i. 50 D/o, 38.5 D/o en 22.2 0/o. 
De prognose voor het kind bij keering is bij een eerstbarende 



19 

slechter dan bij een meerbarende. Ook in grootere statis.
tieken komt dit voor. Schürig geeft zelfs 78 ¾ en 38.1 °lo, 
Dit vindt zijn oorzaak in de moeilijkheid der keering door 
de tonus van uterus en buikwand, maar ook in de moeilijk
heden der extractie door de meerdere weerstand van vagina 
en vulva. 

4. Geslacht. Volledigheidshalve zij hier nog medegedeeld, 
dat van de 39 kinderen 21 jongens en 1 8  meisjes waren, 
dit is op 100 meisjes 116.5 jongens. Normaal worden er 
op 100 meisjes ongeveer 106 jongens geboren. Bij keering 
wordt dat verschil grooter. Schürig vond zelfs een ver
houding van 100 : 109, Lohman van 100 : 130.6. Misschien 
is het de hardere plompe schedel bij jongens, die aanleiding 
geeft tot de afwijking van het voorliggende deel. Het meer
dere gewicht der jongens is zeker niet een voldoende ver
klaring. In onze gevallen was het gemiddelde gewicht der 
meisjes zelfs grooter dan dat der jongens. 

Van de 21 jongens kwamen er 9 dood ter wereld, van 
de 18 meisjes 5. De mortaliteit der jongens bedroeg 42.9 
¾,  die der me.isjes 27.8 °/

0
• Ook hier blijkt dus weer, dat 

bij de geboorte meer jongens sterven dan meisjes. 



"l"'a.bel ll. 

No. Jaar HM Naam Oud . Par. no. 

1 ' 19 104 S. de V. 36 V 
2 '18 83 R. K. 40 VI 
3 '18 101 v. w. 43 III 
4 ' 17 52 J. P. 36 XII 

5 ' 17 63 J. W. 26 I 
6 ' 14 79 M H. 43 XIII 

7 ' to 35 L. W. 35 VIII 
8 '10 57 K. N. 33 VIII 

1 ' 19 125 F. V. 38 IV 
2 '18 163 R. v. d. Z. 33 VIII 
3 '15 73 0. H. 25 IV 
4 ' 14 76 v.d.V. R. 29 
5 ' 1 1  84 L. W. 41 I 
6 ' 1 1 49 G. M. 33 II 

7 ' 10 37 1. K. 32 X 

8 ' 1 1  63 B. S. 25 111 
9 ' 14 12  K.  B. 34 VII 

10  '14 37 0. z. 28 
1 1  ' 14 91 S. D. 45 X 

Indicatie. 

Uitgez. nav. ,, 

Uitgez. nav.+ arm 
Uitgez. nav. 
Sol. plac. 
niet indalen 
mis!. Fo. 
prol. fun. + hand 
prol. fun. 

a. W. b. l .  
bloeding 
prol. fun. 

eclampsie, mis!. Fo 
prol. fun. 
prol. fun. 
prol. fun. 
uitgez. hand 
prol. fun. 
u itgez. arm 
uitgez. hand 

G EÏN D I C E E  

a. K I N D  

Bekken. Vorige part 

? l sp. t, II F. t, III 
normaal 
normaal 
normaal spontaan 

pl. b. diag. 10.8 
pl. b. spontaan, 1 X F 
normaal spontaan 
normaal spontaan 

b. K I N  

a. v. pl. b. diag. 10 
? 

pl. b. diag. 10.6 I en Il t, I1I 
normaal 
normaal 
luxatie bekken spontaan 

pl. b. diag. 10.5 1 F. t, 1 X V. 1 , 7 
pl. b. diag. 9.7 
pl. b. diag. 10.5 3 X t, 1 X I. 
pl. b. 
normaal 



K E E RINO .  

T O  R V E N. 

-
Vliezen Moeder 
gebroken Ontsl. Hart. Kind. Opm. puerpc- Opname Opmerkingen. 
te voren. rium 

? vol geen m. 2.670 gr. I 0. in partu 
30 uur vol geen j. 4100 gr. 0. in partu thuis poging versie. 

geen j. 3250 gr. o. in partu thuis poging versie. 
direct 7 geen m. 3300 gr. 3 d. t. in partu di l .  Bon. tot 7 cM. cervix-

3¾ uur vol ja j. 4200 gr. perf. nak. hoofd 0. 
scheur. 

59 uur vol ja ? j. 4450 gr. 0. in partu misl. Fo. thuis. 
direct 7 ja m.  2450 gr. , Fo. nak. H. o. in partu incisie in cervix .. 
24 uur vol neen m. 3750 gr. 3 d. t. in partu 

� V E N  D. 

direct vol ' ja j . 3080 gr. 0. in partu 
d irect 7 ja j. 2360 gr. t e  tweel. I d. t. in partu 
direct 7 ja m. 3670 gr. 0. cervixscheur . 
23 uur 8 ja j .  3350 gr. 4 d. t. in partu 
1 /2 uur 4 ja j. 3450 gr. 0. cervix ingeknipt. 
d irect vol ja j . 3640 gr. 0. 
1 3  uur vol ja  m.  3570 gr. 0. in partu 
1 ½  uur 1 vol ja j . 3 170 gr. 0. in partu 
½ uur vol ja m. 3040 gr. o. 

6 uur 8 ja j. 2780 gr. 0. in partu 
I uur 6-7 ja j. 3500 gr. 1 0. cervix ingeknipt. 



GEINDICEERDE KEERING BIJ HOOFDLIGGING. 

De. keering bij hoofdligging met een dringende indicatîè, 
hetzij van moeder of kind, werd 19 keer gedaan. Daarvan 
kwamen 8 kinderen levenloos ter wereld, terwijl de rest met 
de moeder het ziekenhuis kon verlaten. We hebben dus een 
mortaliteit van 42, 1 Ofo. 

Van deze 19 werden 13 patienten in 
d.i. 68.4 0/o. Hun verhouding was aldus : 

Opname vóór de partus 
aantal 6 

hiervan dood 1 
d.i. 16.7 °1o 

partu opgenomen 

in partu 
13 
7 

54.6 °lo 
Van de 8 doodgeborenen was reeds bij 5 te voren geen 

teeken van leven meer te vinden, terwijl het in één geval 
twijfelachtig was of er nog harttonen waren. Rekenen wij het 
laatste geval bij de levenden dan vinden we dus in 14 
gevallen, waar de keering geschiedde bij een levend kind, 
een mortaliteit van 3 op 14, d.i. 21.4 Ofo. 

Vergelijking van deze waarde met andere opgaven is niet 
zuiver, omdat daarin de gevallen van placenta praevia zijn 
begrepen, hetgeen direct de mortaliteit belangrijk doet stijgen. 

Nemen we eerst de drie gevallen, waarbij het kind tijdens 
de operatie stierf. 

I. Hist. morbi 1910, no. 35. Patiente werd in partu bin� 
nengebracht met een uitgezakte nog kloppende navelstreng. 
De bekkenmaten leverden niets opvallends, de vorige ba.., 
ringen waren spontaan verloopen. Bij inwendig onderzoek 
bleken de vliezen gebroken, er was ongeveer 7 c.M. ont.., 
sluiting. Wegens de uitgezakte navelstreng werd direct 
keering gedaan, welke gemakkelijk verliep. Bij de daarop 
volgende extractie kreeg men moeilijkheden met het nako� 
mende hoofd tengevolge van de niet voldoende ontsluiting. 
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Pas nadat de tang was aangelegd en de cervix ingeknipt, 
werd het hoofd geboren. Het kind was bij de geboorte 
reeds dood. 

Il. Hist. morbi 1917, no. 63. Patiente was primigravida 
à terme. Het bekken was plat vernauwd, de conj. diago, 
nalis 10.5 c.M. Bij inwendig onderzoek bleek het hoofd 
boven den ingang te staan. Er was volkomen ontsluiting, 
de vliezen waren gebroken. Aangezien het hoofd na 4 uren 
nog niet indaalde, werd tot keering besloten, welke in nar, 
case zonder stoornis verliep. Bij de daarop volgende extractie 
kon het nakomende hoofd niet den bekkeningang passeeren, 
zoodat tot perforatie moest worden overgegaan. Het kind 
woog 4200 gram. Hier was dus de combinatie van een 
betrekkelijk lichte vernauwing van het bekken en een abnor, 
maal groot kind. 

111. Hist. morbi 19 14, no. 79. Patiente XIII para werd 
in partu binnengebracht, nadat thuis pogingen tot forcipale 
extractie waren mislukt. Het bekken was iets vernauwd. 
De vorige baringen waren op één na alle spontaan ver, 
loepen, duurden echter lang, terwijl driemaal het kind leven, 
loos ter wereld kwam. Inwendig onderzoek : hoofd met 
klein segment in den ingang, volkomen ontsluiting, vliezen 
sinds 3 dagen gebroken. Harttonen twijfelachtig. Er werd 
gepoogd de vrouw forcipaal te verlossen, hetgeen mislukte, 
daarna werd afgewacht. Wegens pijnlijkheid van den buik 
en vrees voor komende rekking van het onderste uterusseg, 
ment werd na enkele uren tot keering besloten. Het nako. 
mende hoofd gaf nog eenige moeilijkheden. Het kind was dood. 

Het lijkt me onwaarschijnlijk, dat de doodsoorzaak hier 
het gevolg zou zijn van de keering. Het ligt zelfs voor 
de hand te denken, dat het beter zou zijn geweest als direct bij 
binnenkomst versie was. gedaan. Waar uit de ziektegeschie, 
denis echter n iet blijkt, dat het kind vóór de keering reeds 
was gestorven, heb ik dit geval tot de rubriek der levenden 
gerekend. 

Ook uit deze gevallen zien we, dat de mortaliteit niet 
zoo zeer afhankelijk is van de operatie, maar meer het gevolg 
is van de complicaties. 
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Beschouwen we nu de reeds te voren atgestorvenen. In 
4 van de 5 gevallen bestond er bij het eerste onderzoek 
reeds een uitgezakte niet kloppende navelstreng, terwijl even
min kinderlijke harttonen werden gehoord. In het 5de geval 
was er een solutio placentae, tengevolge waarvan het kind 
gestorven was. Wegens de inwendige bloeding werd ter 
wille van de moeder ingegrepen en na dilatatie volgens Bon· 
naire bij 7 c.M. ontsluiting- door versie en extractie de par
tus beëindigd. 

In deze gevallen bestond de indicatie tot de keering 1 0  
keer in het uitgezakt zijn der navelstreng, 3 keer wegens 
voorliggende kleine deelen naast het hoofd, 2 keer wegens 
bekkenvernauwing, waarbij het hoofd niet indaalde, 1 keer 
wegens slechten stand van den schedel bij een vernauwd bekken 
en tenslotte 2 keer wegens loslating van de normaal gelegen 
placenta en 1 keer wegens eclampsie. 

Voor het kind is het uitzakken van de navelstreng zoo 
niet de, dan toch één der meest gevaarlijke baringscom
plicaties, omdat bij het indalen van het voorliggende deel 
de kans bestaat, dat de navelstreng gedrukt wordt tusschen 
dat voorliggende deel en den bekkenwand. Dit gevaar is 
des te grooter, naarmate het voorliggende deel den bekken
ingang meer opvult. Statistisch blijkt dan ook, dat het uit
zakken bij schedelligging een veel slechtere prognose geeft 
dan bij stuit- en dwarsliggingen, omdat het hoofd door zijn 
vorm aan bovenstaande voorwaarde voldoet, terwijl het 
door zijn hardheid gemakkelijker den fatalen druk op de navel
streng in casu de navelstrengvaten kan veroorzaken. 

Door regelmatige contrök van harttonen bij een groot 
aantal baringen heeft Sachs aangetoond, dat het afsterven 
der kinderen langzaam gaat. Als teeken van dreigende 
asphyxie vond hij het dalen in frequentie der harttonen be
neden 100 gedurende meer dan één weeën pauze. Daarna 
duurde het nog 40 minuten voor er geen harttonen meer 
waren te hooren. Een uitzondering daarop maakte het, door 
welke oorzaak ook, plotseling ophouden van de navelstreng
circulatie. Hier was de frequentie beneden 100 gedurende 
één weeënpauze, reeds bijna het zekere bewijs, dat men bij 
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directe beëindiging der partus te Iaat kwam. In de volgende 
weeënpauze zag men geen herstel. de harttonen waren in 
de meeste gevallen reeds verdwenen. 

De oorzaak van het snelle afsterven moet worden gezocht 
in het dichtdrukken van de voor de foetale circulatie zoo 
belangrijke navelstrengvaten, waardoor de geheele bloedsom
loop gestoord wordt en het hart zijn pompwerking niet meer 
kan verrichten. 

Wil men de resultaten bij uitgezakte navelstreng zoo goed 
mogelijk maken, dan diene men dezen druk te voorkomen 
door keering te doen direct na het breken der vliezen, indien 
de ontsluiting dit mogelijk maakt, of als dit niet gaat op 
eenige wijze de indaling van het voorliggende deel te be
letten. Hierom is het juist in deze gevallen van het uiterste 
belang, dat patienten tijdig onder behandeling komen. 

In onze gevallen werd 10 maal gekeerd wegens een uit
gezakte navelstreng, met het resultaat, dat 5 kinderen leven
loos ter wereld kwamen, d.i. een mortaliteit van 50 ¾, 
Echter van de 5 met goed resultaat, waren 4 patienten te 
voren in de kliniek aanwezig en werd slechts één in partu 
ingebracht. De andere 15 daarentegen werden alle in partu 
ingebracht. Slechts in één geval waren nog harttonen te 
hooren en pulsaties te voelen. Hier ontstonden, tengevolge 
van de geringe ontsluiting, moeilijkheden met het nakomende 
hoofd. 

Dat in deze gevallen de baring niet aan de natuur is over
gelaten, maar toch werd ingegrepen, vindt zijn verklaring 
in andere oorzaken. In twee van de 4 gevallen waren thuis 
reeds pogingen tot keering gedaan. In het derde geval was 
het voorliggende deel iets afgeweken, terwijl in 't laatste 
geval het hoofd geen neiging vertoonde in te dalen, on
danks dat het vruchtwater reeds 24 uren te voren was afge
loopen. 

Als de primaire oorzaak van deze geboortecomplicaties wordt 
de bekkenvernauwing beschouwd. Daarnaast geldt als aetiolo
gisch moment de meerdere voorafgegane zwangerschappen, 
waardoor de uterus haar tonus en contractiliteit verliest 
en zich minder goed om het voorliggende deel sluit. Hier-
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door bestaat er gelegenheid voor uitzakking van kleine 
deelen. 

In onze gevallen hadden we éénmaal een algemeen ver" 
nauwd plat bekken, 7 keer een plat bekken en één keer, 
waar het alleen als vernauwd staat genoteerd. In 8 gevallen 
werd het bekken normaal genoemd, terwijl ook het verloop 
der voorafgegane baringen geen vernauwing deed vermoeden. 
Voor de overige 2 gevallen worden we in het onzekere ge" 
laten. In 9 van de 17 gevallen of 53 0/o bestond er dus 
een bekkenvernauwing. 

Wat de graviditeit betreft hadden we 4 keer een primi" 
para, 5 keer van 11..-IV p. en 10 keer een meer dan IV p. 
Ook hier zijn dus de primiparae sterk in de minderheid. 

Ten opzichte van den tijd na het breken der vliezen had 
de verlossing plaats : 

binnen ½ u. : 1/2..-5 u. : 5..-24 u. : langer : 
aantal : 8 3 5 1 
hiervan dood : 2 1 2 1 

d.i. 25 .D/o 33.3 °lo 40 °lo 100 °/, . 
Dat de mortaliteit in zoo sterke mate stijgt met den tijd 

verloopen na het breken der vliezen, vindt weer zijn ver" 
klaring in de veelvuldige complicatie met uitgezakte navelstreng. 

Ten opzichte van de ontsluiting geschiedde de keering: 

aantal : 
hiervan dood : 

d.i. 

volk. : 6..-8 cM. : minder dan 6 :  
10 7 1 
5 2 0 

50 °lo 28.6 °1o 0 %  
In tegenstelling met wat we in 't algemeen mogen ver" 

wachten, wordt de mortaliteit hier grooter, naarmate de 
ontsluiting grooter is. Ook dit vindt weer zijn verklaring 
in het veelvuldig uitgezakt zijn der navelstreng. 

Geslacht der kinderen : Ook hier waren weer een grooter 
aantal jongens dan meisjes, respectievelijk 12 en 7, van beide 
groepen werden 4 dood geboren, zoodat hier 8 jongens en 
3 meisjes in leven bleven. 

Prognose voor de moeder : 
Voor de moeder bleek de ingreep geen belangrijke ge-" 

volgen met zich te brengen. 15 keer was het verloop van 
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het kraambed ongestoord, terwijl in 4 gevallen temperaturen 
boven de 38 ° werden waargenomen. Er was geen mortali
teit en in geen van de gevallen bestond er meer dan 5 
dagen een temperatuursverhooging. We hebben dus onge
stoord 79 %, lichtgestoord 21 °fo . 



No. 

1 
2 
3 
4 
5 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
., 
8 
9 

10  
I l  
1 2  
1 3  
14  
15  

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

Tabel ID. 

Jaar H M  
no. 

' 17  10  
' 16  39 
' 13  46 
' 13  60 
' 12  63 

' 1 8
1

1 28 
' 18  60 
' 1 8  62 
' 1 7  1 
' 1 4  1 
' 1 4  25 
' 1 4  60 
' 14  6 1  
' 14  1 36 
' 13  19  
' 13  72 
' 12  2 1  
' 1 2  64 
' 1 2  69 
' 1 1  94 

' 15  34 
' 1 5  99 
' 15  150 
' 1 1 87 

' 15  15  
' 12  73 
' 1 1 76 
' 1 1  91  

Naam Oud 

K. E. 41 
R. W. 34 
8. s. 35 

B. k 
40 

B . .  31 

W. M.
1

31 
s. L. 33 
B. s. 1 46 
H. S. 31 
v. s. 45 
B. S. 40 

w. w. 38 
S. D. 21 
B. S. 28 

T. v. D. 43 
K. M. 3 1  

v.a. s.w. 38 
K. M. 33 

w. w. 43 
B. S. 38 

Par. 

VII 
lil 

VIII 
IV 
V 

III 
VI 
VI 
I I  

XI 
XI 
VI 
Il 
IV 
XI 
lil 
VI 
IV 

VIII 
X 

Z. G. 27 1 V 
A. K. 33 1 1 1  
K .  H. 24 1 Il 

v. D. D. 33 IV 

M. W. 35 VI 
B. B. 24 II 
L. s. 35 lil 

A. K. 29 Il 

Bekken 
Maten en Vorm. 

87, 26, 28, 18, 1 0. pl. b. 
87, 265. 295, 195, > 10.5. pl. b. 
96, 28, 29, 1 85, 9 7. pl. b. 
80, 24, 27, 185, ? norm. 
90, 235, 275, 18, 1 0.5. a. V. p b. 

86, 28, 29, 1 85, 1 1 . pl. b. 
89, 25, 27, 20, 10. pl. b. 
86, 265, 295, 1 85, 103 14. pl . b. 
86, 25, 27, 1 85, 1 0.5. pl. b 
84, 25, 27, 19, 1 0. pl. b. 
85, 23, 285, 1 75, 10. pl. b. 
83, 26, 28, 1 85, 9.4. pl. b. 
8 1 ,  25, 26, 1 8, 10.3. pl. b. 
82, 27f>, 285, 1 8, 9.7. pl. b. 
24, 265, 20, 1 0.3. pl. b. 
87, 245, 275, 185, 10. pl. b. 
82, 23, 26, 1 7, 1 0.5. a.v. pl. b. 
82, 24, 27, 195, 9.7. pl. b. 
86, 25, 26, 1 8. 9¾. a. pl. b. 
83, 22, 26, 16, 1 0. pl. b. 

92, 26, 29, 195, 1 0.3. pl. b. 
83, 27, 295, 1 7, 9.7. pl .  b. 
86, 25, 29, 18, 1 0. pl. b. 
85, 245, 295, 1 8, 9.3. pl. b. 

91,  28, 30, 1 9, Q,9. pl. b. 
84, 26, 305, 1 85, 1 0.3 pl .  b. 
8 1 ,  21s, 285, 1 7, 10. pl. b. 
82, 27, 285, 1 65, 1 0. pl. b. 

P R O P H Y LA C  

a. K I N D  

Vorige partus 

I Il l l I  1 , IV en V t, 1 X abort. 
I V + E t, Il abort. 
t X perf., 3 X Fo. 1 . , 1 X V  1, 2 X V  
spontaan 
alle forcipaal 

b. K I N  

I Fo. 1, I l  prol. fun. t. 
2 X sp. t. , 2 X sp. t, 1 X V. t-
3 X t, 2 X abort. 
1

+-2 , 8 1. 
enkele doode kinderen. 
I sp. t, Il St. t, 111, IV, V. V. + E. 1. 
1 V. t. 
1, Il Fo. 1., lil V. 1. 
6 X sp. 1., 1 X Fo. 1., 3 X Fo. t. 
2 x t. 
5 X 7de maands kind 1. ? 
2 X t, 1 X 1. 
1, V. t, Il Fo. 1., 1 1 1  1., IV t. 

PART U S  p 

a. K I N D  

1 en Il Fo. t· lil Fo. 1., IV V. t. 
1 Fo. t, Il . pr. 1. 

2 X sp. t, 1 X P. pr. 1 .  

b. K I N [  

1 X Fo. l., 2X Fo.t, 1 X sp.1, 1 X V. · 
sp. t. 
1 perf., Il V. 1. 
1 t. 



C H E  KEERING. 

f O R V E N. 

en 
een O'ntsl. Hart. Kind Opm. 
·en. 

:t vol ja j. 3750 gr. 
ur vol ja m. 3020 gr. schedeldeuk 
:t vol ja m. 2950 gr. perf. nak. h. 
ur 6 ja m. 3810 gr. na 1 dag t 
:t vol ja j. 4650 gr. perf. nak. h. 

: V E N  0. 

uur vol ja j .  3580 gr. schcdeldeuk 
et 8 ja j. 3970 gr. 
et vol ja j. 3300 gr. 
ur vol ja m. 3000 gr. 
ur vol ja m. 3 I80 gr. 
et vol ja m. 3 I 50 gr. 
Jr vol ja m 4020 gr. fract. humeri 
ur vol ja j. 3540 gr. 
et vol ja m. 3010 gr. 
et vol ja m. 4000 gr. 
et vol ja j. 3520 gr. 
tr 8 ja m. 3560 gr. 
et vol ja m. 2700 gr. 
ur vol ja m. 2180 gr. 
:t vol ja m. 3040 gr. 

�M A T U R U S. 

T O  R V E N. 

vol j. 3270 gr. 
vol m. 2300 gr. haematoom. 
vol j. 3050 gr. 
vol m. 2600 gr. na 1 d. t. deuk. 

V E N D. 

t vol j. 3060 gr. 
r vol j. 3000 gr. 
t vol m. 2600 gr. prol. fun. 
t vol m. 2460 gr. prol. fun. 

Moeder 
puerpe-

rium 
Opname Opmerkingen 

0. 
0. 
0. 
0. in partu versie moeilijk 
o. 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

1 d. temp. versie moeilijk 
1 d. temp. 
1 d. temp. in partu 
t d. temp. 

0. 
0. in partu 
0. in parlu metr. 1 2 u. 
0. in partu 

0. metr. 12 u. 
1 d. temp metr. 24 u. 

o. metr. 13  u. moeite nak. hoofd. 
0. metr. 31 u. moeilijke extractie. 

dan 3 u niets 

0. metr. 19 u. 
0. dan 5 u niets 

0. metr. 5 u. 
28d. tmp. dan 311 niets 

mastitis metr. 1 3  u. 



PROPHYLACTISCHE KEERING. 

Er is misschien geen gebied° in de operatieve verloskunde, 
dat ZO(?Zeer de gemoederen heeft warm gemaakt als de pro
phylactische keering, een gebied waarover de meeningen even
zeer verdeeld zijn en waar men vindt naast overtuigde 
voorstanders heftige bestrijders. Op verschillende manieren 
heeft men getracht elkaar te overtuigen in de eerste plaats 
door resultaten. Maar zoo ooit, dan is hier wel gebleken 
met hoeveel voorzichtigheid men statistische gegevens moet 
beoordeelen, ook al omdat bij de samenstelling altijd een 
subjectieve factor aanwezig is, hoe objectief ook zoo'n lijst 
van gevallen moge schijnen. En zonder aan iemands goede 
bedoelingen afbreuk te willen doen, blijkt maar al te vaak, 
dat een statistiek gemakkelijk zóó is te krijgen, als men vol
gens een voorop gezette meening verwacht. Onbewust toch 
bestaat de neiging om gevallen, die op de debetzijde komen, 
weg te cijferen, als zijnde het gevolg van bijkomende om
standigheden en gevallen, die men als credit mag boeken, 
all één daarvan afhankelijk te stellen. En dit gaat des te 
gemakkelijker, omdat het tenslotte niet gaat tusschen twéé 
dingen, maar omdat er nog zooveel andere factoren in het 
spel zijn, die ook hun invloed laten gelden en soms van 
overwegend belang zijn voor den uitslag van de operatie. 

Een tweede wijze waarop men poogde meer eenheid in 
de meeningen te brengen was naar aanleiding van Simpson's 
publicatie in 1847 over de voordeelen van de passage door 
het bekken van het nakomende hoofd ten opzichte van het 
voorliggende. Deze schrijver noemde als zoodanig : 

1 .  betere accommodatie van den schedel. 
2. bij keering plaatst zich de kleinere bitemporale, bij 

het vooraangaande hoofd de grootere biparietale af
meting in het bekkenmidden. 
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3. bij keering kan men meer en voordeeliger kracht aan
wenden dan bij een voodiggend hoofd. 

4. kortere duur van de baring. 
Naar aanleiding hiervan heeft men proeven genomen o.a. 

met versche kinderlijken, maar ook hier moest men tot de 
conclusie komen, dat de baring niet eenvoudig mechanisch 
is te verklaren en waren de resultaten bij verschillende onder
zoekers wisselend. 

In 't algemeen kan men in de geschiedenis der prophy
lactische keering drie perioden onderscheiden : 

1 e. het tijdperk vóór maar ook na de publicatie van 
Simpson tot ongeveer 1875, waarin men zooveel mogelijk 
de baring aan de natuur overliet, desnoods met behulp van 
perforatorium en cranioclast. Wegens de twijfelachtige prog
nose deed men ter wille van de moeder slechts zelden een 
keering ; • 

2e. het tijdperk na de algemeene invoering der antisepsis. 
Van nu af zijn de directe gevaren der operaties veel ver

minderd. In dit tijdvak wordt de prophylactische keering 
en de partus arte praematurus als therapie bij het nauwe 
bekken in ruime mate toegepast ; 

3e. het tijdperk ongeveer sinds 1895, waarin de keizer
snêe met relatieve indicatie en de hebotomie meer op den 
voorgrond treden. 

In 1899 op het gynaecologen congres te Amsterdam heeft 
men getracht met behulp van een vergelijkende statistiek een 
beslissing te krijgen, maar ook hier komt Leopold tot de 
conclusie, dat bij de keuze van de operatie nog steeds de 
persoonlijke opvatting een factor zal blijven. 

Het valt buiten mijn bestek al deze meeningen afzonder
lijk te vermelden. Ik wil slechts geven de resultaten van 
de prophylactische keering gedurende de laatste 10 jaren in de 
Groningsche kliniek verricht. Vooraf dient echter een mede
deeling te gaan betreffende de bekkenmaten en de indeeling der 
nauwe bekkens. Als basis van de indeeling is genomen de 
grootte van de conjugata diagonalis, omdat dit de eenige 
inwendige maat is betreffende den bekkeningang welke ge
makkelijk direct is te meten en we toch in verreweg het 

, 
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grootste gedeelte met vernauwingen van den ingang te maken 
hebben. Deze meting geschiedt manueel door te trachten 
met één vinger het promontorium te bereiken en indien dat 
niet gelukt met behulp van den middelvinger. Terwijl de 
vinger tegen het promontorium blijft rusten, wordt met de 
andere hand aangegeven, waar de inwendige hamj tegen 
den onderrand van de symphysis drukt en na uithaling de 
afstand gemeten van dat punt tot den vingertop. Verder 
wordt genoteerd de vorm van de symphysis en de stand 
van het promontorium, factoren, die invloed hebben op het 
verschil tusschen de conjugata diagonalis en de conjugata vera. 
Bij een dubbel promontorium worden beide afstanden gege
ven. In verband met de uitwendige maten wordt dan tevens 
door het aftasten van de linea terminalis voor zoover moge
lijk beslist of er ook een vernauwing in de dwarse afmeting 
bestaat. 

In de afgeloopen 10 jaren werd de keering 20 keer pro
phylactisch gedaan met het resultaat, dat 15 kinderen levend 
ter wereld kwamen en 5 gedurende de operatie of kort daarna 
stierven, dus een mortaliteit van 25 0/o. 

Van deze 20 werden 5 patienten in partu opgenomen d.i. 
25 0/o. Hun verhouding tot beide rubrieken was aldus : 

Opname vóór de partus in partu 
aantal 15 5 

hiervan dood 4 1 
d.i. 26.7 ¾ 20 °j0 

In tegenstelling met de beide vorige groepen vinden we 
het verschil in resultaat geringer. Dit is ook niet anders te 
verwachten, omdat de keering hier prophylactisch gebeurde, 
dus in een vroeg stadium der baring. 

Van de 5 doodgeborenen is het verloop der partus als 
volgt: 

1. Hist. morbi 1917, no. 10. Patiente was 41 jaar en 
voor de 7de maal zwanger. Uit het verloop der vorige 
baringen blijkt, dat de eerste drie kinderen levend geboren 
werden, terwijl de laatste twee dood ter wereld kwamen. 
Het bekken was plat vernauwd met een conjugata diagonalis 
van 10 cM. Bij volkomen ontsluiting werd direct na het 
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breken der vliezen keering gedaan. Het hoofd gaf groote 
moeite, maar werd tenslotte met de handgreep van Wiegand 
geboren. 't Kind was zwaar asphyctisch, kon niet worden 
bijgebracht. 't Gewicht was 3750 gram. 

Il. Hist. morbi 1916, no. 39. Patiente was 34 jaar, 
111 para. 't Eerste kind, door middel yan versie en extractie 
geboren, was dood. Het bekken was plat vernauwd, de conj. 
diag. 10.5 cM. Hier werd keering gedaan bij volkomen 
ontsluiting, echter pas 35 uren na 't breken der vliezen. Bij 
de uithaling ontstonden moeilijkheden met het hoofd, met 
als gevolg een schedeldeuk. Het kind woog 3020 gram. 

111. Hist. morbi 1913, no. 46. Patiente was 35 jaar, VIII 
para. Van de vorige baringen was het eerste kind geper
foreerd, no. Il, 111 en VI waren levend door forcipale extractie 
geboren, no. IV werd gekeerd, leefde, terwijl no. V en VII 
eveneens door keering werden geboren, maar dood ter wereld 
kwamen. Het bekken was plat vernauwd, de conj. diag. 9.7 cM. 
Bij volkomen ontsluiting werd direct na het breken der vliezen 
gekeerd. Het nakomende hoofd gaf moeilijkheden en moest 
worden geperforeerd. Het kind woog 2950 gram. 

IV. Hist. morbi 1912; no. 63. Patiente was 3 1  jaar, V 
para, de vorige kinderen zijn alle forcipaal geboren. Het 
bekken was algemeen plat vernauwd, de conj. diag. 10.5 cM. 
Overige bekkenmaten : omtrek 90, dist. spin. 235

, dist. crist. 
275, conjugata externa 18. Bij volkomen ontsluiting direct 
na het breken der vliezen gelukte de keering gemakkelijk. 
Het nakomende hoofd moest worden geperforeerd. Hier 
hadden we een abnormaal groot kind, wegende 4650 gram. 

V. Hist. morbi 1913, no. 60. Patiente was 40 jaar, IV para, 
de vorige baringen waren spontaan verloopen. Het bekken 
vertoonde geen afwijkingen. Er was 6 cM. ontsluiting, de 
vliezen sinds 32 uur gebroken, patiente had lichte weeën gehad. 
Toen pa tien te binnen kwam, bestond er een lichte temperatuurs
verhooging rectaal 38.1 °. Wegens den langen duur werd be
sloten de vrouw te verlossen. De versie ging erg moeilijk, 
de extractie verliep zonder stoornis. Het kind leefde, stierf 
echter den volgenden dag. Bij sectie bleek de onderkwab van 
de rechter long atelectatisch te zijn. 
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Hoewel dit laatste geval ternauwernood nog tot de ptd" 
phylactische keeringen mag worden gerekend, heb ik toch 
gemeend het hier te moeten onderbrengen, omdat noch een 
indicatie van de moeder, noch een van het kind de verlos
sing direct noodzakelijk maakte. 

Van alle keeringen was het bekken op één geval na ver
nauwd. Het spreekt van zelf, dat de mate van vernauwing 
van grooten invloed moet zijn voor het kind. Deelen we 
aldus onze gevallen in, dan blijkt dat de keering geschiedde 
bij een conj. diag. van: 

aantal: 
hiervan dood : 

> 1 1 :  1 1 - 10.5 : 1 0.4:- 10 :  9.9-9.5 : 9.4:-9 cM. 

1 6 8 4 1 

1 2 1 1 0 

Op deze kleine reeks komt niet tot uiting, dat de prognose 
slechter wordt, naarmate het bekken nauwer is, waarschijnlijk 
omdat bij dit kleine aantal het toeval een veel grootere rol 
speelt. 

Naar de soort van vernauwing kwamen voor: 
plat bekken 16 keer, hiervan dood 4, d.i. 25 0/o 
alg. vern. pl. b. 3 .. .. .. 1 .  d.i. 33 1 /a °1o 

Dit is in overeenstemming met andere statistieken, waar het 
algemeen vernauwde bekken minder goede resultaten geeft. 

Naar gelang van de ontsluiting geschiedde de keering 
éénmaal bij 6 cM., 2 maal bij plm. 8 cM., terwijl in de 
overige gevallen de ontsluiting volkomen was. 

Ten opzichte van den tijd na 't breken der vliezen: 
binnen ½ uur: 1 /2...-5 uur: 5-24 uur : langer: 

aantal : 1 1  3 3 3 
hiervan dood : 3 0 0 2 

Van deze moeders te zamen was het resultaat van vooraf
gegane partus bekend in 67 gevallen. Daarvan kwamen 27 
kinderen dood ter wereld, d.i. 44.3 °lo, een resultaat belang
rijk afwijkend van deze serie, waar een mortaliteit van 25 °to 
bestond. 

Echter bij nadere beschouwing zegt dit toch weinig, omdat 
we niet weten hoeveel kinderen te voren reeds waren afge
storven en welke geboortecomplicaties hebben bestaan. Wil 
men hierover een vergelijking maken, dan dient men te 
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beschikken ovèr uitvoerige gegevens omtrent die vooi:afgegane 
baringen, hetgeen hier niet het geval is. 

Behalve de bekkenvernauwing is van belang de grootte 
van het kind, dat het vernauwde bekken moet passeeren. 
Over 't algemeen waren de kinderen iets aan den grooten kant ; 
van de 20 waren er 10 boven de 3500 gram, terwijl 't ge� 
middelde gewicht 3400 gr. bleek te zijn. 

Geslacht: Van de 20 kinderen waren 7 jongens en 13 
meisjes resp. 35 en 65 per honderd. In tegenstelling met de 
vorige groepen hadden we hier een overschot van meisjes. 
3 meisjes en 2 jongens werden dood geboren. 

Vermelden we tenslotte nog dat van de levende kinderen 
één geboren werd met een schedeldeuk en één met een 
humerusfractuur. 

Prognose voor de moeder: 
Ook in deze categorie van de keering bleek de prognose 

voor de moeder heel goed te zijn. Van de 20 vrouwen 
verliep bij 16 het kraambed ongestoord, terwijl 4 gedurende 
één dag een temperatuur boven de 38° hebben gehad. Tempera� 
tuursverhooging langer dan 5 dagen en mortaliteit kwamen 
niet voor. 

PARTUS PRAEMATURUS. 

Tenslotte de enkele gevallen van partus arte praematurus, 
welke met keering en uithaling eindigden. Hoewel hier ook 
meest prophylactisch werd ingegrepen, zijn er daarbij zooveel 
andere factoren, die invloed hebben op de levenskansen van 
het kind, dat ze afzonderlijk dienen te worden vermeld. 

Deze groep van 8 gevallen behooren alle tot de jaren 
vóór 1915. De indicatie was steeds een bekkenvernauwing. 
Sindsdien is geen partus arte praematurus meer verricht. 
Bleek uit de voorgeschiedenis, dat een voldragen kind niet 
of zeer moeilijk het_ bekken kon passeeren, dan werd gewacht 
tot de partus was begonnen en de vrouw door middel van 
keizersnêe verlost. 

' 
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In de.ze 8 gevallen werden 4 kinderen levend gebóred, 
dus een mortaliteit van 50 Ofo. In alle gevallen hadden we 
met een platvernauwd bekken te doen, 5 keer was de conj. 
diag. tusschen 1 0- 1()5 cM., 2 keer ·tusschen 9.5 en 10  cM. 
en éénmaal zelfs 9.3 cM. Uit de voorgeschiedenis waren 
1 8  baringen bekend, hiervan waren 6 kinderen levend geboren, 
waaronder twee, waar de partus was opgewekt, terwijl 1 2  
kinderen dood ter wereld kwamen, d.i. een mortaliteit van 
662/ 3 °1o of, indien we de 2 vroeggeboorten niet medetellen, 
zelfs een mortaliteit van 75 °/p. 

In alle gevallen werd de baring ingeleid door het inbrengen 
van een metreurynter, waarna werd afgewacht. Gemiddeld 
duurde het iets meer dan 16 uur, voordat de ballon was 
uitgestooten. De kortste tijd was 5, de langste 31  uur. In 
3 gevallen werd daarna nog enkele uren gewacht. 

In 't algemeen was het gewicht der kinderen bevredigend, 
het kleinste woog 2300 gram, het zwaarste 3270 gram. Het 
gemiddelde gewicht bedroeg 2790 gram. In dit opzicht vol.
deed het aan zijn verwachtingen den middelweg te vinden 
tusschen een zoo klein mogelijk en toch levensvatbaar kind. 

Het kraambed verliep in 6 gevallen ongestoord, bij één 
patient was slechts één dag de temperatuur boven 38°, ter.
wijl in één geval gedurende 28 dagen een temperatuursver-
hooging bestond tengevolge van een mastitis. 
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Tabel IV. KEERING WEGEN 

1. a. HOOFDLIGGIN 

HM Plac. Vliezen 
No. Jaar no. Naam Oud Par. Bekken. praevia. Complic. gebroken Ontsl. Har 

te voren. 

1 ' 19 24 
kw. 

29 VII totalis. direct vol nee 
2 ' 19 77 . H. 28 Il part. direct 7 nee 
3 ' 19 87 v. d. L. D. 33 IV marg. prol. fun. 48 uur vol nee 
4 ' 19 143 M. R. 37 VII marg. direct 4 nee 
5 '18 28 B. 0. 23 llI marg. prol. fun. direct 8 nee 
6 ' 18 44 P. P. 41 VI part. direct 7-8 ja 
7 ' 18 1 12 D. 1. 41 Il part. direct 5 ja 
8 ' 18 1 16 V. B. 30 I totalis. direct 3 ja 

'18 1 49 D. 8. 43 XIII marg. 1 / 4 uur 5 ja 
10 ' 17  81  K.  M.  26 IV marg. direct 5 nee 
1 1  ' 17 1 12 H. V. 28 VII direct 3 ja 
1 2  ' 16 1 23 v. d. E. K. 31 V totalis. direct 6 ja 
1 3  ' 16 1 54 8. o. 39 VII part. direct 7 nee 
1 4  ' 15 18  v. D .  K. 37 X totalis. 3 ja 
1 5  ' 15 91 L. s. 42 Il pl. b. diag. 10.5 marg. direct 3 ja  
16  ' 15  96 L. L. 28 II part. di rect 4 ja 
1 7  ' 15 109 D. P. part. direct 7 ja 
1 8  ' 15 1 23 D. de V. 39 111 totalis. direct 3 ja 
1 9  ' 15 1 45 R. W. 27 lil totalis. direct 4 ja 
20 ' 14 49 u. 8. 22 I alg. vern. totalis. 2 uur 2 nee1 
21  ' 14  97 8. 8. 35 IV totalis. direct 7 nee 1 
22 ' 14 1 15 W. K. 34 IV totalis. direct 6 ja 
23 ' 13 9 D. Z. 24 Il tota lis. direct 5 ja 
24 ' 13 3 1  8. G. 34 IV part. direct 7 ja 
25 ' 1 3 57 8. W. 34 VII marg. 3 �a 
26 ' 13 86 D. v. d. V. 29 totalis. direct 6 Ja 
27 ' 12  13  H. v. L. 37 Il part. 4 ja 
28 ' 12  9 1  v. D. D. 41 II totalis. direct 4 nee1 
29 ' 10 1 3  A. G. 21 II marg. direct 4 ja 
30 ' 10 14 R. K. 24 Il part. , direct 7 nee1 
31  ' 10  53 de H. H. 41 Il totalis. direct 3 nee 

32 ' 10 79 v. s. 32 IV totalis. direct 4 nee 
33 ' 10 10  deW. L. 35 IV totalis. direct 4 nee 
34 ' 19 96 O. de H. 25 lil totalis. direct 3 nee 
35 ' 14 45 8. s. 40 Il totalis. 24 uur 6 ja 

• b. DW ARSLIGGINC 

36 
l 
' 19

1
161

1 
L. H. 

1 
37

1 
V 

1 
1 marg. juitgez. hand

! . 
1 

vol j n�e 
37 ' 12 20 W. N. 

j 
38 VII marg. 

j 
direct vol 

I 
�a 

38 ' 1 1 96 8. H. 47 IX luxatie bekken I marg. 5 Ja 



LACENTA PRAEVIA. 

KIND GESTORVEN. 

Behandeling. 

I =I= E. 
l E. 
l + E. 
lil. V + E. 
l + E. 
!. langzame E. 
k H . . . . .  E. 
l i l .  V + E. 
3r. H . . . . .  E. 
3r. H . . . . .  E. 
Ir. H . . . . .  E. 
r + E. 
f • • . . E. 
netr. 1 0  min. 8 V + E. 
3r. H. na 7 1 /2 u. Extr. 
Ir. H . . . • .  E. 
r + E. 
Ir. H . . . . .  E. 
Ir. H . . . . . .  E. 
1etr. 2 u. 5 Br. H . . . . . E. 
r =I= E. 
r E. 
Ir. H . . . . .  E 
r + E. 
1etr. 2 u. V + E. 
r + E. 
1etr. 5 1/2 u., 9 V + E. 
:r. H . . . . .  E. 
il. V + E. 
' + E. 
il. V + E. 

:r. H . . . . .  E. 
:r. H . • . . .  E. 
:r. H . • . . . E. 
' +  E. 

1 

Kind. 

m. 2235 gr. 
m. 2750 gr. 
j. 3850 gr. 
m. 2450 gr. 
j. 3290 gr. 
j. 41W gr. 
j. 2470 gr. 
m. 2 130 gr. 
j. 3 100 gr. 
m. 3200 gr. 
m. 2450 gr. 
j. 2600 gr. 
j. 4100 gr. 
j. 3800 gr. 
m. 4200 gr. 
j. 2450 gr. 
J. 3020 gr. 
m. 2430 gr. 
j. 3250 gr. 
m. 1520 gr. 
j. 3600 gr. 
j. 3000 gr. 
j. 2240 gr. 
j. 2950 gr. 
j. 4930 gr. 
j. 4230 gr. 
J. 2600 gr. 
j. 3150 gr. 
m. 3060 gr. 
j. 2650 gr. 
j. 1620 gr. 
j. 1520 gr. 
j. 3620 gr. 
j. 730 gr. 
m. 750 gr. 
j. . . . . . 

<IND GESTORVEN. 

Opmerk. 

asph. 

' 

anaemisch 
na 9 u. t. 

zw. asph. 

na 10 u. t. 
2e d. t. pneum. 

na 10 u. t aneam. 
na 3 u. t. 

anaemisch 

na 7 u. t. 

2e d. t. 

Moeder 
puerperium. 

0. 
t 14 d. dag. sepsis. 
3 d. temp. param. 

0. 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 

t collaps. 
0. 

3 d. temp. 
0. 
0. 
0. 
0. 

4 d. temp. 
0. 

f 15e d. pyaemie 
Ie dag 
0. 

7 d. temp. 
8 d. temp. 
5 d. temp. 
2 d. temp. 

0. 
0. 

1 d. temp. 
0. 

l d. temp. 

2 d. temp. 
1 d. temp. 

0. 
t I e  d. 

r + E. 

1 

j. 2650 gr. 

, 

knoop nav. 

1 

O. 
r + E. j. 4340 gr. moeite nak. hoofd O. 
netr. ¼Jl., V + E. Fo. j. 2000 gr. hals om hals. 0. 

Opname 

in partu 

in partu 
in partu 
in partu 

in partu 
in partu 

in partu 
in partu 

in partu 

i n  partu 

'in partu 
i n  partu 
in partu 

in partu 
in partu 

in partu 
in partu 
in partu 

in partu 
in partu 

1 in partu 
' in  partu 

thuis tampon. 

. 

cervixscheur 



�abel IV (vervolg). KEERING WEGEN: 

11. a. HOOFDLIGGIN 

HM Plac. Vliezen 
No. Jaar Naam Oud Par. Bekken. praevia. Complic. gebroken Ontsl. Ha1 no. te voren. 

1 ' 19 29 H. F. 29 IV totalis. direct 7 ja 
2 ' 19  73 M. de W. 40 IV totalis. direct 6 ja 
3 ' 19 1 10 8. K. 39 XI totalis. direct 5 ja 
4 '18  6 1  8.  B. 33 XI marg. direct 7 ja 

5 ' 18 151 A. 8. 39 X part. direct 4 ja 
6 '16  28 w. w. 40 XVI marg. uitg. h. + n. direct 7 Ja 
7 ' 16 60 8. P. 43 VII luxatie bekken part. 1 /4 uur 7 ja 
8 ' 16 72 L. P. 36 XIII totalis. direct 9 Ja 
9 ' 16 148 K. s. 43 XI totalis. direct 5 ja 

to ' 15  126 K. J. 38 VII part. direct 4 ja 
1 1  ' 14 73 D. v. G. 23 Il marg. direct 4 ja 
12 ' 14 101  W. H.  31 IV totalis. direct 5 ja 
13  ' 14 1 24 L. R. 41 VIII part. 4 ja 
1 4  ' 14 1 44 K. W. 29 lil marg. uitgez. nav. direct 8 ja 
15 ' 13 10  v. B. 22 Il totalis. 4 ja 
16 ' 13 33 K. K. 24 IV totalis. direct 6 ja 
17 ' 13 51 H. T. 35 VII totalis. direct vol ja 

18 ' 13 66 D. G. 43 XIII part. 3 ja 
1 9  ' 13 70 G. K. 34 VII totalis. direct 7 Ja 
20 ' 13 88 K. P. 29 V totalis. direct 6 ja 
21 ' 13 24 V. L. 36 VI part. • ¾ uur 7 ja 
22 ' 12 12 D.

l-
28 V part. 4 1a 

23 ' 1 2  40 8 . .  40 V marg. 2 p 
24 ' 12  45 R.v. d. L. 31 IV part. direct 6 Ja 
25 ' 12  51 M.-(,' 39 X totalis. direct 6 ja 
26 ' 12 81 t li. 36 VI part. 2 ja 
27 ' t l 62 27 lil totalis. direct 7 ja 
28 ' 10 47 H. W. 25 lll totalis. direct 4 ja 

b. DW ARSLIGGINC 

29 '18 48 T. 8. 33 Vlll marg. direct vol ja 
30 ' 15 50 E. M. 34 VIII marg. direct vol ja 
31 ' 14 74 B. H. 29 lil totalis. direct 7 ja 
32 ' 13 82 s. s. 31 I l  totalis. direct 5 p 
33 ' 12 1 1 3 v. k 

40 V part. direct 7 Ja 
34 ' 19 65 s . .  28 I l marg. di rect 8 ja 



LACENTA PRAEVIA. 

KIND LEVEND. 

Behançlell ng. 

{ + E. 
{ E. 
lil. V + E. 
{ + E. 
k H • . . . .  E. 
f + E. 
f + E. 
1 E. 
k H . . . . .  E. 
3r. H . . . . .  E. 
3r. H . . . . .  E. 
)il. Bonn. V + E. 
netr. 5 u. V + E. 
f + E. 
netr. 2 u. V + E. 
r + E. 

I 

' +  E. 
I netr. 3 uur, 7 V + E. 

r t E. 
r E. 
r E. 
1etr. 1 1 /2 u., 8 V + E. 
etr. 32 u. na5 u  BV+E 
T + E. 
lil. V + E. 
1etr. 33/ 4 u., 8 V + E. 
r + E. 
Ir. H . . . . .  E. 

KIND LEVEND. 

' + E. 
' + E. 
' + E. 
lil. V + E. 
r +  E. 
, + E. 

Kind. 

j. 2500 gr. 
j. 3470 gr. 
J. 2900 gr. 
j. 2970 gr. 
j. 2820 gr. 
m. 2200 gr. 
j. 1 150 gr 
m. 3450 gr. 
j. 2940 gr. 
m. 4000 gr. 
j. 2420 gr. 
j. 35CO gr. 
m. 2240 gr. 
j. 2860 gr. 
m. 2450 gr. 
j. 2880 gr. 
j. 3100 gr. 
j. 351 0  gr. 
j . 2470 gr. 
j. 3550 gr. 
j. 3960 gr. 
Ï· 2950 gr. 
t· 2600 gr. 
J. 3200 gr. 
m. 3100 gr. 
j. 3320 gr. 
m. 3220 gr. 
j. 2960 gr. 
j. 3710  gr. 
m. 2 I00 gr. 

1 m. 3250 gr. 
m. 2490 gr. 
j. 2900 gr. 
Ï· 3400 gr. 
J. 3050 gr. 
m. 3280 gr. 

Opmerk. 

1 

Moeder 
puerperium. 

15d. temp. phlegm. 
1 d. temp. 
t direct. bloeding 
o. 

o. 
o. 
0. 
o. 
o. 
0. 

2 d. temp. 
0. 

5 d. temp. 
0. 

7 d. temp. 
o. 

20d. temp. thromb. 

o. 
0. 

1 1  d. t. thromb. 
o. 
o. 

23 d. t. thromb. 
7 d. temp. 

0. 
9 d. temp. thromb. 
2d. temp. thromb. 

0. 

6 d. temp. 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 

Opname 

in partu 
In partu cervixscheur 

cervixscheur 
ir. partu 

in partu 

in partu cervixscheur 
in partu cervixscheur 
in partu 

in partu 
in partu cervixscheur 
in partu 

cervixscheur 
in partu 
in partu kl. cervixsch. 

in p artu 

in partu 

in partu 
in partu 



KEERING WEGENS PLACENTA PRAEVIA. 

Heeft in 't algemeen de invoering van de asepsis in de 
verloskunde een groote ommekeer gebracht, zoodat de voor 
dien tijd gevreesde kraamvrouwenkoorts op den achtergrond 
werd geschoven, in veel mindere mate is dit het geval ge
weest bij de placenta praevia. Ondanks de nauwkeurigste 
voorzorgen en de pijnlijkste asepsis gaan er nog altijd een 
aantal van deze patienten na de behandeling te gronde. 
Rekende men voor 1880 de mortaliteit der moeders bij pla
centa praevia op 20-30 0/o, dan kan men wel een vooruit
gang constateeren, maar nog steeds hebben we een grooter 
verlies aan vrouwen dan bij dezelfde verloskundige operaties 
zonder deze complicatie. Een niet onbelangrijk deel daarvan 
komt ten laste van de infectie. 

Een tweede belangrijke oorzaak voor die groote mortaliteit 
is de acute verbloeding. In het algemeen kan men, wat die 
bloeding betreft, drie tijdperken onderscheiden en wel geduren
de de zwangerschap, de baring en in het nageboortetijdperk. 

De oorzaak van de bloeding is de placenta praevia als 
zoodanig, dus de insertie in de buurt van het ostium inter
num. Door de weeën ontstaat in dit gedeelte een rekking 
van de baarmoeder, welke met de vorming van het onderste 
uterussegment gepaard gaat. Zoolang als de daar geïnsereerde 
placenta in staat is die rekking te volgen, gaat alles goed. 
Is dit echter niet het geval dan zal ze van de onderlaag 
loslaten, waardoor groote vaten verscheurd worden, terwijl 
door het gerekt zijn der baarmoeder de vaten open blijven, 
zoodat de bloedstelping geheel is aangewezen op de stolling. 
Dit in tegenstelling met vaten gelegen in het corpus uteri, 
waar door de contracties juist de vaten dichtgedrukt worden. 

Gedurende de zwangerschap hebben we slechts met lichte 
uteruscontracties te doen en is het bloedverlies meest van 
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ondergeschikt belang. Daarentegèn �C>udeh de aanwezige 
bloedcoagula een goede voedingsbodem vormen voor ver
schillende micro-organismen, vaak zonder de minste verschijn
selen te geven, totdat de gelegenheid voor een algemeene 
infectie gunstig wordt in het puerperium. En werkelijk kon 
de Snoo aantoonen, dat er verband bestaat tusschen het 
voorkomen van een puerperale infectie en den tijd, sinds welken 
de eerste bloeding heeft plaats gehad. De bestrijding der 
latere infectie zal dus ook reeds in de zwangerschap moeten 
beginnen. Als voorzorgsmaatregel raadt de Snoo aan het ver
mijden van het inwendig onderzoek en het brengen van vreemde 
lichamen in de vagina, waardoor micro-organismen mee naar 
binnen komen. Men wacht hiermee, tot de bloeding van 
dien aard is, dat de vrouw verlost moet worden, om dan in 
directe aansluiting de verlossing te doen. 

En hiermede komen we tot de bloeding gedurende de 
baring. Bij de ontsluiting treedt een belangrijke dislocatie 
op in het gebied van het ostium internum. Een grooter ge
deelte van de placenta zal daarbij loslaten en weer des te 
grooter, naarmate ze met haar centrum meer het ostium in
ternum nadert. In dit tijdperk kan plotseling een heftige 
bloeding optredeg, waaraan de vrouw te gronde kan gaan. 

Doch ook in het nageboorte-tijdperk zijn we nog geens
zins gevrijwaard voor bloedverlies. In tegenstelling met het 
corpus contraheert de cervix uteri met omgeving zich na de 
uitdrijving weinig, zoodat de bloeding uit de groote vaten 
weer gedeeltelijk is aangewezen op stolling en vorming van 
thrombi. We hebben nu een groote wondvlakte met veel 
dood materiaal, hetgeen een ideale porte d' entrée vormt 
voor een algemeene infectie. 

Maken deze factoren de prognose voor de moeder een 
twijfelachtige, nog in veel erger mate is dit het geval voor 
het kind. Hoe meer de placenta van de onderlaag loslaat, 
des te geringer zal de placentaircirculatie worden, en het 
kind loopt daardoor groot gevaar reeds in het ontsluitings
tijdperk door zuurstofgebrek te gronde te gaan. 

De  gebruikelijke therapie was er in de eerste plaats op 
uit voor de moeder het erge bloedverlies te voorkomen. 
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Kreeg men daarbij een levend kind dan was het een mee" 
valler. 

Voor 1 880 rekende men de moederlijke mortaliteit op 
20-30 0/o. Als behandelingsmethoden waren de volgende 
in gebruik. 

1. Het breken der vliezen, waardoor de placenta meer 
bewegelijk wordt en daardoor de verplaatsing van zijn onder..
laag beter kan volgen. Daarbij gaat het voorliggende deel 
vooral het hoofd op de placenta drukken, waardoor 
een tamponnade van de bloedende vlakte ontstaat. D�ze 
methode is afkomstig van Mauriceau. 

2. Het tamponneeren der vagina. Daarmee wekt men 
weeën op en voorkomt men ook de bloeding naar buiten. 
Echter een directe tamponnade der bloedende vlakte bestaat 
daarbij niet. 

3. Keering en uithaling zoodra de ontsluiting voldoende 
was om de hand door te laten. Het gevolg van de uitha
ling bij geringe ontsluiting was de scheuring van de weeke 
bloedrijke cervix. 

Hierin is nu verandering gekomen door de gecombineerde 
keering volgens Braxton Hicks. Zoodra de ontsluiting vol
doende is om 2 vingers door te laten, wordt een voet af
gehaald en aangespannen door middel van een constant ge
wicht. Hierdoor voorkomt men de gevreesde cervixscheuren, 
terwijl de stuit van het kind de bloedende vlakte tampon
neert. Volgens de publicatie van Hofmeier en Behm be
reikte men hiermede in de Berlijnsche Universiteitspolikliniek 
een daling der moederlijke mortaliteit tot 6 % , dus een be
langrijke stap op den weg der verbetering. 

Door die langzame extractie gingen, zooals te verwachten 
was, nog meer kinderen te gronde. Bovendien ging men 
hier een druk op de placenta uitoefenen, waardoor de cir
culatie werd bemoeilijkt, terwijl er kans bestond op druk
king van de in de buurt gelegen navelstreng. De mortaliteit 
van Braxton Hicks bij placenta praevia wordt gerekend op 
75 °fo, 

Een zelfde resultaat, maar zonder hulp van het kind, heeft 
men trachten te bereiken met de metreurynter volgens Cham-
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r,etier de Ribes. Deze wordt in tegenstelling met de vroe
gere gummiballons binnen het ostium internum gebracht, 
waarna de opvulling plaats heeft. Ook hiermede verkrijgt 
men dus een drukking op de bloedende vlakte en dilatatie 
van de cervix. Door deze methode werd het resultaat voor 
de kinderen beter, doch de gevaren voor de moeder waren 
iets grooter. 

In statistieken vindt men het volgende : 
aantal mort. moeder mort. kind 

Hannes Kliniek Breslau 143 5.5 % 33 °/o 
Zimmerman 1 16 6 " 34 " 

Döderlein geeft de vergelijking naar literatuur-opgaven : 
aantal mort. moeder mort. kind 

Braxton Hicks 1266 5.5 °/
0 79.4 ° :0 

Metreurynter 5.8 " 34.5 " 
We zien dus een belangrijk betere prognose "voor het kind, 

ofschoon er neg altijd 35 0 te gronde gaat, na aftrek der 
niet levensvatbare nog 27.6 °lo , 

Met beide bovenstaande methoden zouden de resultaten 
voor het kind zijn te verbeteren, door na de keering sneller 
te extraheeren. Wegens de daarbij optredende cervixscheu
ren zou dit weer ten koste van de moeder gaan. 

Men heeft toen getracht deze bezwaren te ondervangen 
door een incisie in de cervix, meer systematisch de vaginale 
keizersnêe of, met vermijding van den natuurlijken weg, de 
abdominale sectio caesarea. Ook voor de moeder zijn er 
voordeelen aangezien men de operatie kan doen bij 't begin 
van de ontsluiting, dus nog voor er een belangrijke bloeding 
heeft plaats gehad. Bovendien bestaat dan nog niet de 
ontplooiing van cervix en onderste uterussegment. Deze 
komt daarna ook niet meer tot stand, zoodat de bezwaren 
van dien kant worden ondervangen. Het gevaar voor slechte 
uteruscontracties na de vroegtijdige ontlediging der baar
moeder blijkt door toediening van secale cornutum enz. vol
doende te kunnen worden bestreden. 

Voor het kind brachten deze nieuwe methoden werkelijk 
betere resultaten. Men doet nu de operatie in een tijdperk, 
wanneer er nog geen asphyxie bestaat, terwijl vooral bij · de 
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abdominale keizersnêe de baring zonder beschadiging van 
het kind geschiedt. 

Naast deze voordeelen zijn er voor de moeder bezwaren 
aan de operatie verbonden en wel in de voornaamste plaats 
de meerdere kans op infectie, die, zooals we gezien hebben, 
in 't algemeen bij de placenta praevia bestaat, en die, naar 
men mag verwachten, vooral bij buikoperaties van meer 
belang zullen zijn. Direct bleek dan ook, dat de prognose 
van keizersnêe bij placenta praevia minder goed was dan 
bij het nauwe bekken. 

In de praktijk zal aan de hand van grootere statistieken 
moeten worden uitgemaakt of de voordeelen groot genoeg 
zijn tegenover de nadeelen. 

Doch naast de keizersnêe zullen wel altijd de andere 
methoden blijven bestaan, in de eerste plaats voor de lichtere 
gevallen, verd'er daar, waar het kind reeds is afgestorven of 
in verband met de graviditeit nog geen levensvatbaarheid 
bezit en wanneer er reeds teekenen van infectie bestaan. 

Het is van zelf sprekend, dat, wanneer zooals hier, wegens 
placenta praevia keizersnêe wordt gedaan, deze operatie 
invloed zal hebben op het resultaat der keering. Ten gunste, 
omdat de gevallen met totaal voorliggende placenta, dus de 
zwaardere gevallen, gedeeltelijk worden uitgeschakeld : ten 
ongunste, omdat juist het gedeelte van die zwaardere gevallen, 
dat voor de versie overblijft, de gecompliceerde zijn, waar men 
om welke reden dan ook, geen keizersnêe meer durft te doen. 

In de jaren 1910-' 19  werd wegens placenta praevia 72 
maal keering gedaan, daarbij waren 3 maal tweelingen, 
zoodat dus 75 kinderen werden geboren. Hiervan kwamen 
39 kinderen dood ter wereld of stierven de eerste dagen na 
de geboorte, d.i. e�n mortaliteit van 52 0/o. 

Van 'deze 72 gevallen werd 38 maal de patient in partu 
opgenomen, d.i. 52.8 0/o. 

De verdeeling was als volgt : 
Opname : vóór de partus : 
aantal : 34 

hiervan dood : 1 6  
d.i. : 47 °; ' 

in partu : 
38 
22 
57.9 0/o. 
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Rekenen we nu, zooals gebruikelijk, de kinderen beneden 
2000 gram niet, dan vinden we een mortaliteit van 34 op 
69, d.i. 49.3 0/o. 

Volgens opgaven van Döderlein bedraagt de gemiddelde 
mortaliteit van een aantal klinieken 55 0/o. 

Naar den aard van den ingreep onderscheiden we: 

inwendige keering : 
Braxton Hicks : 
metreurynter en versie : 
manueele dilatatie en versie : 

aantal : hiervan dood : 
34 16, d.i. 47.1 °to • 
16 11, ,, 68.8 " 
10 4, ,, 40 " 
7 3, ,, 42.8 " 

Vergelijken we nu de gevallen van keering volgens Braxton 
Hicks en die, waar een metreurynter is gebruikt. Beide 
operaties werden gedaan bij een ontsluiting van 5 cM. en 
minder, dus gedeeltelijk onder dezelfde omstandigheden. Het 
verschil in mortaliteit bedroeg 28.8 0/o ten gunste van de 
metreurynter. Nu blijkt echter, dat van de gevallen behan
deld volgens Braxton Hicks reeds 4 vóór 't begin der operatie 
waren gestorven. Brengt men deze in mindering, dan krijgt 
men nog � mortaliteit van 7 op 12, d.i. 58.3 0/o. Ook 
nu nog geeft de metreurynter een belangrijk beter resultaat 
en wel een verschil van 18.3 Dfo . 

Op één na kon in alle gevallen na de uitdrijving.  der 
metreurynter direct versie worden gedaan. De snelste dilatatie 
geschiedde in 10 minuten, de langzaamste in 32 uur. 

Trachten we de · gevallen te classificeeren naar het meer 
of minder voorliggen der placenta, dan stuiten we voortdurend 
op moeilijkheden. Tot placenta praevia totalis heb ik ge
rekend de gevallen, waar bij 5-6 cM. ontsluiting rondom 
placenta weefsel was te voelen, tot placenta praevia partialis, 
indien bij 5-6 cM. nog even de vliezen waren te bereiken, 
terwijl als placenta praevia marginalis die gevallen zijn ge
rekend, waar bij 5-6 cM. ontsluiting minder dan de helft 
van het ostium door placenta weefsel was bedekt. 

Laten we hier nu ook weer de kinderen beneden 2000 
gram buiten beschouwing, dan vinden we : 
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aantal : hiervan dood : 
pl. pr. totalis 29 13, d.i. 44.8 Ofo. 

.. part . 19 9, .. 47.4 ., 

.. marg. 18 11. . . 61. 1 .. 
onbekend 1 1. 

In tegenstelling met andere opgaven, vinden we hier niet 
de resultaten slechter, naarmate de placenta meer voorligt. 

In verband met de ontsluiting geschiedde de ingreep : 
aantal : hiervan dood : 

bij 5 cM. en kleiner 32 18, d.i. 56.2 Ofo. 
bij 6 cM. en grooter 35 16, .. 45.7 " 

In het algemeen is dus de prognose beter, naarmate de 
keering later plaats vindt. Als we bedenken, dat de reden 
voor den ingreep meest het bloedverlies van de moeder is, 
wordt dit duidelijk. Bij de groep van de meerdere ontsluiting 
hebben we dus de lichtere gevallen. 

Bij het begin der operatie waren reeds gestorven, tenmin
ste geen harttonen meer te hooren bij een : 

Ontsluiting : aantal : hiervan dood : 
5 c.M. en kleiner 32 4 d.i. 12.5 Ofo. 
6 c.M. en grooter 35 8 d.i. 21.8 0/o. 

We zien dus, dat met het toenemen der ontsluiting meer 
kinderen sterven. 

Tijdens den ingreep stierven : 
Ontsluiting : aantal : hiervan dood : 

5 c.M. en kleiner 32 10 d.i. 31.2 0/o. 
6 c.M. en grooter 35 5 d.i. 14.3 0/o. 

Hieruit volgt dus, dat de invloed van de operatie op het 
kind minder schadelijk is naarmate de ontsluiting grooter wordt. 

Van de 67 gevallen hadden we 58 keer een hoofdligging. 
Hiervan werd het kind 31 maal doodgeboren d.i. 53.4 °/0• 

De overige 9 keer was er een dwarsligging met een mor
taliteit van 3, d.i. 33.3 0/o. 

Als geboortecomplicaties werden genoteerd 3 keer een uit
gezakte navelstreng, éénmaal een uitgezakte hand en één keer 
een uitgezakte navelstreng met hand. 

Vier keer was er een bekkenvernauwing, zonder dat daar
door bij de extractie moeilijkheden werden veroorzaalét. 
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ln de meeste gevallen waren de kinderen onvoldragen. 
Nemen we gewichten tusschen 3250 en 3500 gram als nor
maal, dan waren 47 kinderen beneden het normale gewicht 
en slechts 18 er boven. 

Tenslotte zij hier nog medegedeeld, dat van de 69 levens
vatbare kinderen er 49 behoorden tot het mannelijk en 20 
tot het vrouwelijk geslacht. Weer een beduidend overschot 
aan jongens. Bij de geboorte stierven 25 jongens en 9 
meisjes. 

Prognose voor de moeder. 

Konden we in de vorige rubrieken de prognose gunstig 
noemen, hier is dat anders. 

Van 71 moeders verliep bij 42 of in 59.1 °lo het kraam
bed ongestoord, 13 keer of in 18.3 0/o van de gevallen was 
er temperatuursverhooging gedurende enkele dagen. In 10 
gevallen bestond er langer dan 5 dagen een verhooging, d.i. 
in 14. 1 ¼, terwijl in 6 gevallen de vrouw stierf, hetgeen 
overeenkomt met een mortaliteit van 8.4 ° / . In niet minder 
dan in 16 gevallen of 22.5 ¼ trad er dus een ernstige stoornis op. 

In vergelijking met andere klinieken is deze mortaliteit 
iets hoog. De Snoo geeft op 137 gevallen een sterfte van 
6.6 °/o, echter daar betrof het gravidae, die reeds vroeg 
onder behandeling kwamen, terwijl hier van de 72 moeders 
38 in partu werden opgenomen. 

Gaan we nu na het verschil in 't puerperium tusschen de 
te voren aanwezige patienten en de in partu ingebrachte, 
dan vinden we : 
Opname : 0. : licht gest. : gest. : dood : 

te voren 34 22 = 64.7 ¾ 5 = 14.7 0/o 3 =  8.8 °.'o 4 = 11.8 0/o 
in partu 37 20 = 54 °fo 8 = 21.6 % 7 =  18.90/o 2 =  5.4% 

Nemen we weer de gestoorden en gestorvenen samen 
dan vinden we respectievelijk 20.6 % en 24.3 °/0 • Het ver
schil is dus betrekkelijk gering ten nadeele van de in partu 
ingebrachten. 

Van dè 6 gevallen met doodelijken afloop stierven er 4 
in aansluiting aan de partus tengevolge van verbloeding, 
terwijl de rest aan een septisch-pyaemische infectie te gronde 
ging. 
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Naar den äätd van den ingreep vinden we het puerperium : 
Operatie: 0. : licht gest. : 

V. + E. 34 20=58.80/o 6= 17.6¾ 
Dil.V.+E. 8 5=62.5 " 2=25 " 
Metreur. 1 1  5=45.5 " 2= 18.2 " 
Br. H. 18  12=66.7 " 3=16.7 " 

gest. : 
6=17.6 % 

3=27.3 " 
1 =  5.5 " 

dood : 
2= 5.90/o 
1 = 12.5 " 
1 =  9. 1 " 
2= 1 1 . 1 " 

Voor de moeder vinden we dus, zooals algemeen is waar.
genomen, bij 't gebruik van de metreurynter de prognose 
slechter dan bij de keering volgens Braxton Hicks. Het ver.
schil in mortaliteit is hier eenigzins ten gunste van de me.
treurynter, echter op een klein aantal gevallen zegt dit geringe 
verschil weinig. 

Daarentegen werd een stoornis in 't kraambed gevonden 
bij Braxton Hicks in 5.5 %, bij de metreurynter in 27.3 °/.; , 
d.w.z. dat 5 maal zooveel vrouwen ernstig ongesteld werden. 



AANHANG. 

RESULTATEN VAN DE KEIZERSNEE. 

In hetzelfde tijdvak werd in 73 gevallen de sectio caesarea 
c1'lssi _'l gedaan wegens een nau\1 l:ekken. Hiervan l�\, amen 
7 1  kinderen levend ter wereld. We hebben hier dus een 
mortaliteit van 2 op 73, d.i. 2.7 0/o. Vergelijken we dit 
resultaat met dat bij de prophylactische keering, waar onder 
vrijwel dezelfde omstandigheden de operatie werd verricht, 
en waar we een mortaliteit kregen van 25 %, dan blijkt wel. 
dat we dank zij de vermijding van den natuurlijken weg, een 
groote winst aan kinderlevens mogen boeken. 

Hiertegenover staat echter de grootere mortaliteit en mor� 
biditeit van de moeder. Van deze 73 gevallen verliep 31  
keer het kraambed ongestoord, 27 maal bestond er een lichte 
stoornis, terwijl 1 1  keer het kraambed als gestoord staat ge� 
noteerd. Bovendien stierven 3 vrouwen tengevolge van den 
ingreep. Van één gevaf is het kraambed niet bekend. 

We vinden dus vergeleken met de prophylactische keering : 
aantal : ongest. : lichtgest. : gestoord : dood : 

S. C. 72 31 =43.l °lo : 27=37.5 °/o : 1 1 = 15.3 11/o : 3=4. 1 0/o 
Proph. K. 20 1 6= 80 °to : 4 = 20 °/11 : 0 0 

Wegens placenta praevia werc 18 keer sectio caesarea 
gedaan, waarbij 1 3  kinderen levend ter wereld kwamen, d.i. 
een mortaliteit van 27.8 Ofo. Van de 5 gestorvenen waren 
in twee gevallen vóór de operatie geen harttonen meer ge� 
boord. Hier gebeurde de ingreep wegens het groote blm. l� 
verlies. Gezuiverd vinden we dus een mortaliteit van 3 op 
16, d.i. 18.8 0/o. In verband met de resultaten bij het nauwe 
bekken, is dit groot. Hier hebben we weer de invloed van 
de voorliygende placenta op het kind. Toch is de wir <it 
a,n 1--'nderlevens belang1i;k en wnrschijnlijk nog groott-r te 



52 

krijgen. Daarvoor is echter noodig, dat de patienten tè 
voren in de kliniek zijn, opdat bij 't begin der bloeding direct 
keizersnêe kan geschieden. 

Tegenover deze resultaten staat echter weer de minder 
goede prognose voor de moeder. Van de 18 gevallen ver� 
liep 7 keer het kraambed ongestoord, 6 maal bestond er een 
lichte stoornis, terwijl in 3 gevallen langer dan 5 dagen een 
temperatuursverhooging bestond. Bovendien stierven 2 pa ... 
tienten aan septicopyaemie. 

Vergelijken we dit met de resultaten bij keering, dan 
vinden we : 

aantal : ongest. : lichtgest. : gestoord : dood : 
Keizersnêe 18 7=38.9 ° /11 : 6=33.3 °/0; 3 =16.7 "fu: 2=11.1 °/,, 
Keering 71 42=59. l " 13=18.3 " 10= 14.1 " 6 = 8.4 " 

Opvallend is, dat de verschillen tusschen keering en keizer� 
snêe bij placenta praevia niet zoo groot zijn als bij het 
nauwe bekken. 

Rekenen we alleen de twee laatste rubrieken, dan vinden 
we als verschil in procenten uitgedrukt bij : 

placenta praevia 2.6 "/
0 

gestoorden en 2.7 °1o dooden. 
nauw bekken 15.3 ., ,, 4.1 ., ., 
Vergelijken we tenslotte het verschil in resultaat voor de 

moeder bij sectio caesarea, wat betreft de placenta praevia 
en het nauwe bekken. 
S. C. Ongest. : lichtgest. : gestoord : dood : 
PI. pr. 18, 7 = 38.9 % :  6 = 33.3 °/

0
; 3 =16.7 ¾ : 2 =11.1 °.10 

nauw b. 72, 31 =43. l " 27 = 37.5 " 11 =15.3 " 3 = 4.1 " 
Ook hier blijkt dus weer dat plac. praevia meer gevaren 

voor infectie met zich brengt. 



SAMENVATTING. 

Gaan we in 't algemeen na de resultaten der versie en 
extractie, dan is het �rste wat opvalt het groote percentage 
der kinderen, dat dood ter wereld komt. Volgens verschil
lende statistieken bedraagt dit ongeveer 40 0/o. 

De bovenstaande groepen leveren het volgende resultaat : 
in alle gevallen. tijdens of na oper. gest. 

aantal : hierv. dood : aantal : hierv. dood : 
Dwarsl. 
Hoofdl. 
Proph. k. 
Part. praem. 
Pl. pr. (b. 2000 gr.) 

40 1 5, d.i. 37.5 0/o. 30 5, d.i. 1 6.7 o;.,. 
1 9  8, ,, 42. 1  " 14  3, ,, 2 1 .4 " 
20 5, ,, 25 " 20 5, ,, 25 
8 4, ,, 50 8 4, ,, 50 

69 34, ,, 49.3 " 57 22, ,, 36.8 " 

Totaal 1 56 66, d.i. 42.3 %, 129 39, d.i. 30.2 D/o. 

Ook hier werd in niet minder dan 42.3 °1o van de gevallen 
het kind levenloos geboren. Laten we echter de te voren 
reeds gestorven kinderen buiten beschouwing, dan vinden 
we een mortaliteit van 30.2 ¼, Hoewel dit cijfer reeds 
lager is, blijft het toch zoo belangrijk, dat men in principe 
de keering zou moeten verwerpen, als deze mortaliteit het 
gevolg was van de operatie. 

Ik meen in bovenstaande gevallen voldoende te hebben 
aangetoond, dat ook deze sterfte slechts voor een zéér klein 
gedeelte het gevolg is van de operatie, maar grootendeels 
moet worden geschoven op rekening van de bijkomende 
omstandigheden. 

Hoe zijn nu de resultaten voor de moeder? Nemen we 
weer de verschillende groepen en gaan we daar het verloop 
van het puerperium na, dan vinden we : 
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Puerper. bij : Aantal : Ongesf. ! Lichtgest. : Gest. : Dood : 

Dwarsl. 39 30=77 ¼, 7= 18 %, 1= 2.5 °/1 1, 1=2.5 °/0 

Hoofdl. 19 15=78.9 4=21.1 
Proph. k. 20 16=80 4=20 
Part. praein. 8 6=75 1= 12.5 1= 12.5 ¾, 
Plac. praev. 71 42=59. l .. . 13= 18.3 .. , 10= 14. l .. , 6=8.4 ¾ 
Totaal 157 109=69.4 ¼, 29= 18.5 "/0 , 12= 7.6 ¾, 7=4.4 °to 

Bij de moeder vinden we dus een mortaliteit van 4.4 °111 
en een gestoord puerperium in 7.6 °/o .  In niet minder dan 
12 °/0 hebben we dus een ernstige stoornis, maar ook hier 
weer is niet de keering en uithaling de oorzaak. 

Laten we de gevallen gecompliceerd met placenta praevia 
en eclampsie weg, dan verdwijnt alle mortaliteit en houden 
we slechts i� twee gevallen een gestoord puerperium, waar# 
van één nog zijn oorzaak vindt in een mastitis, dus een 
extragenitale infectie. 

Uit deze gevallen mogen we dus besluiten, dat de keering 
en uithaling als zoodanig een ongevaarlijke ingreep is voor 
moeder en kind. 
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