
De «venae cordis minima* van Thcbesius 

weer aktueel 

O p het anatomenkongres, dat in april 1957 te Leiden werd gehou-
den, brachten drie jonge vorsers uit het anatomisch laboratorium van 
Toulouse (1) een nieuwe systematische studie van de zogenaamde 
« venae cordis minimae » of venen van Thebesius. Z e steunden hun 
onderzoekingen op een studie van 120 harten van volwassenen. 

De vers gewonnen preparaten werden schoongespoeld en gefikseerd 
in formaline 5 proc. De hartholten werden onder druk geinjiceerd 
met een rezine polyester Akron 3600, die het voordeel biedt diep in 
alle kanaaltjes binnen te dringen, vlug aan te zetten en niet te schrom-
pelen bij het indrogen. De venae minimae werden op die manier door 
refluks van uit de hartholten gevuld. Het omgevend spier- en bind-
weefsel wordt daarna met een korrozievloeistof weggewerkt, zodat 
voor studie een volmaakt afgietsel van de opgespoten bloedvaten 
overblijft. 

De konkluzie luidde dat er venae minimae in de wand van de vier 
holten van het hart bestaan. Men kan ze tot vijf types herleiden : ze 
doen zich voor onder de vorm van een ster, van een boom, van een 
vederbos, van een rechtlijnig of van een kronkelend kanaaltje. 

Het loont de moeite in de oorspronkelijke uitgaaf van Thebesius 
na te gaan hoe hij er, 250 jaar geleden, toe kwam uit zijn onderzoek 
tot het bestaan van de later naar hem genoemde venen te besluiten 
en hun rol precies zo te omschrijven als moderne onderzoekers dat 
met moderne metodes opnieuw hebben kunnen vaststellen. 

(1) Compt. Rend. Assoc. Anatomistes, nr 100, Nancy, 1958, biz. 629. 
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Het dient vermeld dat Thebesius te Leiden de ontdekking van de 
venae minimae, die reeds vroeger gedaan werd, in 1708 is komen 
overdoen. Hij schreef het rezultaat van dat onderzoek neer in een 
Dissertatio medica de Circulo Sanguinis in Corde. Lugd. Bat. 1708. 
Het boekje van 32 bladzijden kende een viertal uitgaven. 

Adam-Christian Thebesius was te Sandewalle in Silezie geboren. 
VVe vinden hem als medisch student te Leiden op 10 maart 1708 (2) 
ingeschreven. Hoogleraar in de anatomie was toen Govert Bidloo. 
Lang moet hij in de nederlandse universiteitsstad niet vertoefd heb
ben vermits zijn promotie ook van dat jaar dagtekent. Hij zal naar 
zijn vaderland spoedig teruggekeerd zijn, want we treffen hem in 
1709 aan als stadsarts te Hirschberg (3). In zijn verder leven heeft 
Thebesius nog tal van anatomische geschriften laten verschijnen, zij 
verraden alle zonder uitzondering een schrander waarnemer : het is 
kleingoed van het beste allooi. 

* 

Thebesius definiecrt vanaf het woord vooraf zeer precies en schil-
derachtig de betekenis van de kleine adertjes die hij in de wanden 
van het hart voor het eerst had geobserveerd : « explicantes rivulum 
sanguinis ab oceano abeuntem, et peractis in cordis substantia muniis 
redeuntem ; circulum nempe sanguinis qui in usus cordis proprios a 
natura adornatur » ; zij doen zich voor als bloedkanaaltjes die uit 
een oceaan vertrekken, na hun taak in de hartsubstantie te hebben 
volbracht er naar terugkeren en aldus de omloop van het bloed ten 
eigen gerieve van het hart volbrengen zoals de natuur voorschrijft. 

Thebesius begint met nauwkeurig de bloedvoorziening van het hart 
vanaf de arteriae coronariae te beschrijven. Na de arteriele baan 
besteedt hij in het bijzonder zijn aandacht aan de venen waarvan hij 
het verloop uitvoerig in ogenschouw neemt. 

Er is een groot vat dat veruit de grootste hoeveelhci'd veneus bloed 
van het hart samenbrengt in de rechterboezem en zich daar met een 
opening uitstort. Deze ader, de sinus coronarius genoemd, is bij haar 

(2) Album Studiosorum Acad. Lugd. Batav., Den Haag, 1874, kol. 803. 

(3) Biogtaph. Lexikon, 1934. Bd 5, bb. 543. 
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uitmonding van een schutvlies voorzien. dat later ook de naam van 
Thebesius heeft gekregen. Niet zelden ziet men in de buurt van die 
grotere opening, enkele kleinere gaatjes door dewelke eveneens ader-
lijk bloed in de rechterboezem geleid wordt. Terloops weze vermeld 
dat de hartvenen geen klepjes op hun binnenwand vcrtonen. 

Toch « praeter hos autem sanguinis venosi exitus multo plures, 
tum in auricula tum alibi in corde forte fortuna nobis occurrerunt » 
(4) . Zij zijn talrijk in de boezemwanden en ook elders, doen zich 
voor als kleine gaatjes, zijn met spiervezels omgeven ; zij zijn niets 
anders dan « oscula venularum » kleine mondjes van venen ; en de 
auteur vraagt zich af of zij niet dezelfde taak te vervullen hebben. 

Om zich hiervan te vergewissen heeft Thebesius eerst water in de 
sinus coronarius « leniter » gebracht; hij zag dat het water uit de 
bedoelde gaatjes in de holten van het hart afvloeide. Maar zo 'n proef 
kan bedrieglijk zijn omdat het niet mogelijk is zonder een zekere 
druk van de injektiespuit het water voort te stuwen. 

Dan maar met het ontleedmes de bedoelde vaten geprepareerd. 
Eerst werden harten van rundcren en van schapen, van groter om-
vang dan die van de mens, onderzocht. Bij nauwgezet toekijken kwa-
men vaatjes aan het licht die zich van uit vele kleine takjes tot een 
groter stam verenigen. Met een pijpje werd hier lucht ingeblazen die 
ook de fijnste vertakkingjes uitzette, tot in de buuradertjes doordrong 
en uit tal van andere gaatjes in de hartwand als luchtbelletjes opbor-
relde. Nu was er geen twijfel meer mogelijk. In een vers nog warm 
ossenhart kwam hij tot dezelfde vaststelling. In geen enkel geval viel 
de proef negatief uit. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in de 
wand van beide voorkamers « et quod mirere in ventricuJo sinistro » 
(5) . 

Met gekleurde vloeistof, waarin dunne lijm was opgelost, en met 
week was werden daarop de grootste veneuze vaten van het hart 
gevuld. Deze proef toonde aan dat de bedoelde gaatjes in de wanden 
van beide voorkamers en van beide kamers voorkomen, en in ver-
binding staan met het veneuze stelsel van het hart en daarmede een 
geheel ineenlopend vaatnet uitmaken. 

(4) Dissertado, bk. 11. 

(5) Dissertatio, biz. 12-16. 
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Na de dierenharten werd ook in mensenharten het veneuze vaatbed 
op dezelfde manier met inblazing van lucht zorgvuldig onderzocht. 
Vermits men meer de nauwkeurige eksploratie van de kleinere venen 
dan van de grote op het oog heeft, dient men er alleen maar op te 
letten dat de ingeblazen lucht de kleinere venen bereiken kan en niet, 
vanwege de onderlinge en brede verbinding van de grotere, naar 
buiten ontsnapt zodat de kleinere takjes van het samenhorend venen-
systeem aan de opzetting met de ingebrachte lucht niet deelnemen en 
over het hoofd gezien worden. Daarmede treedt de kritische zin van 
de onderzoeker en de nauwgezetheid waarmede hij zijn eksploratie 
uitvoerde duidelijk in het licht. 

Als de zaken dan zo staan, besluit Thebesius, moeten veel venen 
van het hart met elkaar en met andere takken van de venae coronariae 
door ovcrtalrijke anastomosen verbonden zijn, en zullen zij het bloed 
in de holten van de boezems en sinussen van het hart kunnen afleiden. 
Hij had deze dingen reeds vroeger te Leipzig, te Halle, te Jena en 
elders in Duitsland voor tal van anatomen gedemonstreerd (6) . 

Thebesius heeft, verklaart hij, kennis genomen van de laatste ont-
dekkingen van Vieussens, van Broen en van Lower die insgelijks het 
vaatstelsel van het hart onderzocht hebben. Geen een heeft bedoelde 
veneuze gaatjes in de hartwanden opgemerkt. Ten hoogste kan men 
volhouden dat F . Ruysch « hac de re aliquid quasi augurasse visus 
est » (7) . 

** 

Enkele beschouwingen worden door Thebesius aan zijn ontdekking 
vastgeknoopt. 

Hii zou o.m. de reden willen kennen waarom de Schepper die aan 
het kanaal dat precies als over een koninklijke baan het veneuze bloed 
terugvoert waar het thuishoort, zoveel zijriviertjes toegevoegd heeft, 
en wat nog meer tot bewondering stemt, waarom in de linkerkamer 
van het hart aderlijk bloed temidden slagaderlijk bloed uitgestort 
wordt. Thebesius vermoedt dat het rijk geanastomozeerd venennet de 

(6) Ibid., biz. 16. 

(7) Dissertatio, biz. 18. 
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bloedvoorziening van het hart ten goede komt op het ogenblik dat door 
de krachtige systole alle spierbundels het bloed zouden wegpersen ; 
het bloed vindt een schuilplaats in het goed ontwikkeld venennet 
waar het rustig en vrij kan voortvloeien naar alle zijden. Om dezelfde 
redenen wellicht hebben de hartvenen geen kleppen. Kleppen zitten 
alleen op de plaatsen waar kleine venen in de grotere uitmonden, zo 
b.v. ter hoogte van de uitmonding van de sinus coronarius in de rech-
ter voorkamer. Het is nodig dat de openingen met een schutvlies 
voorzien zijn om het bloed rustig te kunnen laten binnenvloeien en 
zich allengs in een ruimer vat te verspreiden zonder door de door de 
systole bewogen massa vloeistof gehinderd te worden. lets van de
zelfde aard doet zich voor op de plaats waar zich de ductus thoracicus 
in de linker vena subclavia werpt. 

W a t de bijmenging van het veneus met het arterieel bloed in de 
linkerkamer betreft, is die hoeveelheid zo gering dat zij praktisch niet 
in aanmerking komt. Overigens heeft ook Littre er de aandacht op 
gevestigd dat in de streek van het foramen ovale dat bij de geboorte 
dichtgaat, spleetjes blijven bestaan door dewelke veneus bloed naar 
de hnker voorkamer vloeit, of andcrsom, en dus een menging van de 
twee bloedsoorten plaats vindt (S). Bezwaren brengt zulks niet mede. 

Voorts heeft Thebesius zich beziggehouden met de vraag waar het 
vocht dat zich in het pericardium bevindt, vandaan komt. Na al de 
beweringen dienaangaande als louter verzinsel, en de proeven die 
werden ingesteld als onbetrouwbaar van de hand te hebben gewezen, 
spreekt hij de mening uit dat er « aliquid sanguinolenti interdum per 
auricularum membranas percolari possit » (9) . 

Ten slotte heeft hij somwijlen geobserveerd dat in het hart, na de 
dood, als een soort « polypos plerumque in osculis illis venosis fovea-
rum radices suas agere, iisque firmiter infixes inhaerere ». Ook Bidloo 
heeft gelijkaardige formaties waargenomen. W e zijn eveneens in de 
gelegenheid geweest die zogenaamde poliepen waar te nemen op het 
interaurikulair tussenschot, zowel in de rechter als in de linker voor
kamer (10). Ze werden als varices van het hart beschreven ; we 

(8) Dissertatio, biz. 26. 

(9) Ibid., biz. 30. 

(10) Revue beige Sc. Medic, 1932, 4. biz. 149. 
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menen dat ze op de venen van Thebesius ontstaan zijn. Het is niet 
uitgesloten dat ze tot zware stoornissen aanleiding kunnen geven {11). 

De vergelijking van de gegevens van Thebesius met die van de 
moderne onderzoekers uit Toulouse leidt tot de konkluzie dat, op 
250 jaar afstand, de rezultaten in twee laboratoria met zo 'n verschil-
lende metodes verkregen, volstrekt eensluidend zijn. Ze brengt voorts 
aan het licht dat Thebesius met uiterste sekuurheid is te werk gegaan 
en met een opvallend kritische zin de gegevens van zijn onderzoek 
heeft onder woord gebracht. Het is een sober relaas van waargeno
men feiten. 

De onderzoekers die te Leiden in 1957 hun werk toegelicht hebben, 
geven nog een paar andere beschouwingen ten beste. De embryolo-
gisch primitieve venen van Thebesius gehoorzamen aan de algemene 
wet van de sommering. Wanneer in de buurt van de venae minimae 
een dikke veneuze stam ligt, worden daar de kleine venen in opge-
nomen en verdwijnen ze als zelfstandige venae minimae, het is te 
zeggen als dieptevenen die afzonderlijk in ene van de hartholten uit
monden. Ter hoogte van de rechterboezem waar de venae minimae 
talrijkst en gemakkelijkst statistisch kunnen bestudeerd worden, vindt 
men ze in 52 proc. van de gevallen, terwijl ze in de overige 48 proc. 
door opslorping in grotere venen verdwenen zijn. 

Het werk van Thebesius uit 1708 en dat van de jongeren in 1957 
vullen elkander harmonisch aan. 

RESUME. 

En 1708 Thebesius pubha a Leyde les resultats de minutieuses re-
cherches anatomiques qui aboutirent a I'identification et a la descrip
tion des soi-disantes « venae cordis minimae » que les manuels d'ana-
tomie mentionnent sous le nom de veines de Thebesius. En 1957 trois 
jeunes chercheurs de Toulouse ont reussi a mettre ces memes veines 
en evidence, au moyen d'un procede d'injection vasculaire moderne. 

(11) Virchow's Archiv. 1889, 115, biz. 55; ibid. 1891, 124, biz. 259. 
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Les recherches de Thebesius ont ete confirmees par eux en tous points, 
a plus de 250 ans de distance. II convient de souligner, a cette occasion, 
le soin extreme et le sens critique parfait avec lesquels Thebesius a 
execute ses recherches. Les autres travaux anatomiques de cet auteur 
denotent la meme meticulosite dans I'observation et dans I'interpre-
tation. 

L. Elaut. 
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