
DE EERSTE GESI.AAGDE EN G E N E Z E N O V A R I O T O M I E 

IN BELGIE (1871) 

In de gynekologische operatieve praktijk is de extirpatie van een 
eierstokcyste een zeer banale ingreep. Maar zoals alle operaties heeft 
ook deze veel tijd nodig gehad om tot volmaaktheid te groeien ; voor 
honderd jaar was ze nog maar enkele keren uitgevoerd geweest. 

Met haar is de naam en het werk van een Engels chirurg onaf-
soheidbaar verbonden : Spencer Wells, die haar voor het eerst in 
1856 veilig verrichtte. De sterfte, die voor hem bijna 100 proc. be-
droeg, daalde in zijn hand en onder zijn invloed tot minder dan 4 
proc. (1). Sindsdien is de ovariotomie, mede dank zij de antisepsis en 
de asepsis, een van de eenvoudigste operaties uit de hele chirurgie 
geworden. 

Op het vasteland heeft de ovariotomie, esq. ovarieiktomie, zich ta-
melijk traag ingeburgerd. Wanneer wij ons eigen land als maatstaf 
nemen, komt men tot de vaststelling dat hier, van 1856 tot 1870, 
slechts vijfmaal een ovariotomiie werd verricht, zonder een enkel suk-
ses. 

Het eerste sukses werd in dat laatste jaar te Gent geboekt, door 
de chirurg Gustaaf Boddaert (1836-1888). Deze behoorde tot een 
vanouds bekend artsengeslacht dat, thans nog, met de geneeskunde 
door vele naam drag ers verbonden blijft. 

Gustaaf Boddaert was een nonkonformistisoh ruitenbreker in het 
huis van de Gentse chirurgen, waar zijn komst, rond de jaren 1867, 
toen hij van zijn vele studiereizen in het buitenland en vooral in En-
geland thuiskwam, kwaad bloed zette omdat hij alle traditionele ka-
pelletjes kapotschopte en plattrapte (2). 

Naast zijn vele andere verdiensten, kan van hem gezegd worden 
dat hij de antisepsis, die hij te Londen bij J. Lister had leren kennen 
en waarderen, te Gent, en wellicht in heel Belgie, heeft ingevoerd (3). 

(1) A. Castiglioni, A history of Medidne, London 1947, 729. 
(2) F . van Imschoot, Liber memorialis Univ. Gent 1913, II, 547-549. 
(3) N. Du Moulin ; Grafredc G. Boddaert 1888. 
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Op een zeker ogenblik was de faam van Boddaert zo groot. dat zij 
bijna aan de beroemdheid grensde. 

Die faam had hij, niet in het minst, aian zijn chirurgisch talent te 
danken. En dat talent liet hij vooral gelden als gynekologisch opera-
teur. Hij was op dat gebied gocd voorbereid en geoefend door een 
vruchtbaar verblijf in Engeland, dat onder oogpunt van operatieve 
gynekologie een paar lustra de toon aangaf met Lister, Lawson Tait 
en Spencer Wells, zonder de Amerikaan Marion Sims (1813-1878) 
te vergeten, die de eerste suksesvolle operateur was voor de behande-
ling van vesiko-vaginalc fistels. 

Twee gynekologische operaties heeft Gustaaf Boddaert te Gent 
ingevoerd en voor haar veel lansen, en ruiten, gebroken. Hij 'w.'-as een 
onstuimig man en kwam in botsing met praktisch iedereen. Van zijn 
vele menselijke onhebbelijkheden zijn de eaho's onder vorm van inter-
pellaties tot in het parlement doorgedrongen, en werden door de toen-
malige Kommissie van Openbare Onderstand lange rapporten daar-
over opgesteld (4) (5) (6) (7). Maar Boddaerts suksessen legden 
aan iedereen het zwijgen op, meer dan de tegenstoten waarmede hij 
op de aanvallen reageerde. 

Het geschreven wetenschappehjk caeuvre dat Boddaert nagelaten 
heeft, is zeer smal (de man stierf overigens op tweeenvijftigjarige 
leeftijd), maar was op het ogenblik van zijn verschijnen zo brandend 
aktueel en nieuw, dat ieder er over sprak, zoals thans de roep van de 
eerste geslaagde hartoperatie over het land gaat en op ministeriele 
recepttes met de passende dekoraties wordt onthaald. Die waren er 
toen niet, doch men sprak in de vakkringen Janger over het bekomen 
sukses, sukses dat thans door een ander sukses vlug in de schaduw 
wordt gesteld. 

Een eerste werkje van G. Boddaert was het resultaat van zijn 
verblijf te Bonn waar hij, in het laboratorium van de cytoloog Max 
Schultze, een deel van het werk van de overleden O. F. C. Deiters 
(1834-1863) overnam, en in het ruggemerg het bestaan van een ana-
tomische verbinding tussen de ascylinders en de zenuwcellen aan-

(4) Mr le Doctcur Gustave Boddaert devant le Corps Medical, Gent 1874, 
(5) Documents relatifs a la Clinique chirurgicale de I'Hdpital de Gaad, Gent 1876, 

78 biz. 
(6) Complement expUcatif et Rcctificatif, Gent 1876, 78 biz. 
(7) A mes Confreres. Gent 1873. 
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toonde (8). Het was dun, maar het is zeer belangrijk. 

De tweede bijdrage heeft betrekking op de blaasfistels (9) ; de 
klap op de vuurpijl gaf Boddaert met het mededelen van twee ge
slaagde operaties volgens de metode van Marion Sims. Het volstond 
om zijn vijanden een toontje lager te doen zingen. Te dier gelegen-
heid bracht hij ook een verbctering aan het instrumentarium 'aan, en 
liet een speciale draadvoerder in Engeland vervaardigen (10). 

De mededeling die Boddaerts naam voorgoed zou vestigen ver-
-scheen in 1871, in de verslagen van de Academic voor Geneeskunde • 
hij wist in wat nest hij zijn voornaamste eieren zou leggen (11). Deze 
bijdrage van nog geen 16 bladzijden, geeft het relaas van zijn eerste 
ovariotomie, die op 17 oktober 1870 te Gent, ten huize van patiente, 
een 29-jarige ongehuwde vrouw, werd uitgevoerd. Boddaert had er 
een speciale door hem bedachte operatietafel laten heenbrengen. De 
professor in de chirurgie A. Burggraeve assisteerde Boddaert, de 
narkose werd toegediend door Ch. van Bambeke, de latere hoogleraar 
in de histologic ; twee internen uit het stedelijk ziekenhuis zoudcn de 
andere karweitjes opknappen. 

Dwarsdoor een tamehjk kleine mediane insnede werd de multiloku-
lairc eierstokcyste geledigd, daarna geleidclijk in de operatiewond ge-
trokken nadat alle sekundaire cysten waren leeggeheveld, tot de steel 
zonder mocitc bereikt werd, afgeklemd en doorgesnedcn. Alle voor-
zorgen van antisepsis werden in acht genomen, de bulk werd toege-
maakt, er was geen of bijna geen bloeding. De operatie was te kwart 
voor drieen begonnen, te drie uur dertig was alles afgelopen en lag 
de geoperccrde rustig in haar bed. De 6 november, dit is, na 20 dagen, 
liep zij rond in ihaar kamer. Allcs verliep ten bcste. 

Een tweede ovariotomie werd door Boddaert verricht in nagenoeg 
dezelfde omstandigheden, te Gent op 11 oktober 1871. De patiente 
was gezien geweest door Spencer Wells zelf, ter gelegenheid van 
een bezoek dat deze bracht aian G. Boddaert; beide chirurgen waren' 

(8) Recherches stir I'Histologie de la Moelle epiniere. Bull. Ac. R. Med. Bel. 1865, 
XIX, nr. 1. 

(9) De la valeur des procedes americaios dans le traitement dcs fistules vesicO' 
vaginalcs. Ann. See. Med. Gand, 1871. 

(10) Un nouveau Chasse'fil pour Ic placement des sutures metalUques en chirurgie. 
Ann. Soc. Med. Gand, 1871. 

( 1 1 ) De I'ovariotomie. Bull. Ac. R. Med. Bel.. 1871, V, nr. 7. 
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vrienden van huis rot huis. Het resultaat van de operatic was even 
goed (13). 

Van die dag af, was de ovariotomie, mits nakoming van enkele 
voorzorgen, en vooral dank zij de in zwang komende anti- en asepsis, 
geen levensgevaariijke operatie meer. De vcrrichte operaties stegen 
overal in aantal, de dankbaarheid van de patienten nam in verhou-
ding toe, en Gustaaf Boddaert was de chirurgische held voor een 
wijlc, tot, overal in den lande, de sohittering van zijn prestatie in dc 
vergetelheid haar personalistisch karakter zou verliezen, en alleen dc 
naam van ovariotomie, esq. ovarektomic zou voortlevcn. 

Nog eenmaal zou Boddaert op het podium komen met een mede
deling over een nieuwe operaticmetode, die hij in Duitsland (want hij 
was een groot reiziger en intcrnationaal kongresloper) had leren ken
nen (12). Het gold de amputatie van de voorarm, volgens Esmarch, 
na eerst met een v.rringslang de blocdtoevoer naar het te opercrcn 
gebied te hebben uitgeschakeld. Deze handelwijze laat toe volkomen 
bloedloos te opereren, en alle bloedvatcn zeer nauwkeurig te onder-
binden. De door Boddaert te Gent uitgcvoerdc operaties waren ook 
de eerste die in Belgie. volgens deze mctodc, en met goed sukses, 
werden verricht. Het gebeurde in februari en in maart 1874. Sindsdien 
werd een grote weg afgelegd en is de Esmarchmctode overal in zwang 
gekomen. Dc vooruitstrevende Boddaert met zijn zin voor het nieuwe 
had bewezen ook een fijnc neus voor het bcterc te bezitten. 

In 1879 werd G. Boddaert tot hoogleraar in dc heelkundc aangc-
steld. Zijn woest chirurgisch temperament was er wcl enigszins door 
opgcvangcn, maar nog gcenszins verzadigd ; de plaats waar de bot-
singen voortaan zoudcn plaats hebben, was er alleen maar door ver-
legd. Men werd hoe langer hoe nicer bang voor de geweldenaar. Dat 
gcwcld wendde hij nu vooral aan om de antiseptisohe metodes overal 
door te voeren, tegen zijn kollega's en tegen de gemocdclijke berus-
ting van de openbare bestuurders in. Zulkc manncn studtcn overal, 
en altijd, op veel passieve weerstand, zij wekken veel odium op. Maar 
zij zijn er nodig, ze hebben meesfcal een harde huid, en het zijn altijd 
de meest begaafde. E. 

(12) Deux amputations pratiquees avcc ischemic prelimaire des membres. Bull. 
Ac. R. Med. Belg., 1874. 

(13) De rovariotomic; deuxicme cas. Bull. Ac. R. Med. Belg. 1872, t. V, nr. 5. 
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