
VERLOSTANG. HEFBOOM EN V A C U U M - E X T R A C T O R 

M. Thiery 

..The longer tjou can look back, 

the further ijoii can look forward" 

Sir Winston Churchill 

Een belangrijk vraagstuk, waarvan de rationele oplossing de evolutie 
van de verloskunde eeuwcn lang in de weg heeft gestaan. is dat van het 
ingeklemde hoofd. De redding van 't geklemde hoofd moet worden aan-
zien als het hoogtepunt van de 18e eeuwse verloskunde. 

Te vaak echtcr wordt de vooruitgang die hiervan het gevolg is ge-
weest uitsluitend toegeschreven aan de ontdekking van de verlostang. 
Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten dat het overkomen van die 
ernstige vorm van dystocie in feite het resultaat is geweest van de vrijwel 
gelijktijdige introduktie in de verloskunde van drie verschilende soorten 
werktuigen : de tang, de hefboom en de vacuum-extractor (V.E.). 

Die instrumenten hebben weliswaar niet hetzelfde sukses gekend. 
De forceps werd de moderne obstetricus omzeggens onmiddellijk onon-
derbroken overgeleverd, zij het dan ook via talloze modifikaties. De hef
boom, na aanvankelijk een even groot entousiasme als de tang te hebben 
gekend, viel in de tweede helft van de 19e eeuw in ongebruik en wordt 
sinds meer dan vijftig jaren helemaal niet meer aangewend. De V.E., 
tenslotte. werd na een langdurige slaap, onderbroken door sporadische 
herontdekking, omstreeks 1955 in een hoogst bruikbare vorm opgenomen 
in het verloskundig armamentarium. Sindsdien heeft dit instrument in 
tal van klinieken de forceps grotendeels vervangen. 

'.: * 
•• * * 

Over de forceps kan ik kort zijn vcrmits ELAUT onlangs nog een 
uitstekend overzicht heeft gegeven van haar ontwikkelingsgeschiedenis. 

Ik wil er alleen aan herinneren dat onze voorouders niet alleen op 
dit instrument een beroep hebben gedaan om dystocie door inklemming 
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van de schedel te overwinnen, maar tevens de aandacht vestigen op 
het merkwaardige verschijnsel dat andere, zgn. meer primitieve typen van 
tangen, door de moderne verloskunde geleidelijk terug als bruikbare 
instrumenten zijn geadopteerd. 

Inderdaad, met de rechte tangen (Chamberlen ca. 1600. Palfijn 
1720 e.v.) kon alleen een laagzittende schedel worden gepakt. Om het 
vatten hogerop mogelijk te maken, werd vooreerst de bekkenkromming 
ingevoerd (Levret 1750, Smellie 1752). later het princiep van de astrek-
king (Van de Laar 1777, Hubert 1860, Tarnier 1877) wat zelfs dc 
extractic van de schedel ter hoogte van de bekkeningang toeliet. (fig. 1) 

Hadden die verloskundigen. van Levret tot Tarnier. evenwel beschik-
king gehad over de moderne metodes van anestesie en asepsis, dan zou
den zij wellicht niet zo huiverig hebben gestaan tegenover de episiotomie. 
Als gevolg hiervan zouden zowel de ,.bekkenkromming" als de diverse 
,,astrekkers" in hun tijd minder belangwekkende ontdekkingen zijn ge
weest, en de oudere obstetric! zouden ongetwijfeld trouw gebleven zijn 
aan de handiger te gebruiken rechte tangen. Zulks verklaart in grote mate 
het onmiddellijk sukses van de rechte forceps, door Christian Kielland 
voor het eerst in 1910 te Kopenhagcn gedemonstreerd en die vnl. de 
korrektie van abnormale standen van de schedel toeliet (Kielland, 1916). 

Kielland is echter niet de enige moderne vcrloskundige die bij het 
ontwerpen van een eigen forceps aan zijn voorgangers heeft ontleend. 
Zo E. B. Piper die een lange forceps met bajonetstand konstrueerde, 
bedoeld voor het nakomende hoofd (1929). Shute die in dc laatste jaren 
het princiep van de parallelle tang terug heeft ingevoerd, (1958) evenals 
Thierry (1954) die gebruik maakt van spatels die ons levendig herinne
ren aan de ..ijzeren handen" van Palfijn. 

* 
* * 

De hefboom werd aan het einde van de 17e eeuw in de verloskun
de geintroduceerd door Rogier van Roonhuyscn. chirurgijn en vroed-
meester te Amsterdam. Dit zgn. ,,Roonhuysiaanse gcheim" decide de 
auteur aanvankelijk met twee van zijn kollega's, Frederik Ruysch en C. 
Boekelman. In een vlugschrift van de hand van De Visscher en Van de 
Poll (1754) werd het geheim in 1754 bekend gemaakt. 

Het Roonhuysiaanse instrument, zoals gebruikt door Joh. de Bruin, 
is een platte metalen spatel met dubbele kromming. (Fig. 2, no 1). De 
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Fig. 2 
hefboom van C. Boekelman en A. Titsing daarentegen eindigt op ccn 
handvat (Geijl, 1905). Een analoog werktuig, vervaardigd door de Ne-
derlander Joh. de Bree (1793) naar het model van diens lecrmeester 
Titsing (De Bree, 1795) was in Duitsland aan het einde van de 18c ccuw 
in gebruik. Benevens de vernoemde hefbomen kennen wij talloze model-
len waaraan de namen zijn verbonden van Rechberger. Aitken, Stark, 
Zeller, Bland, Weidemann, Osiander, Pinard. e.v.a. (fig. 2). 

Dat de hevel in Nederland druk werd gebruikt. zelfs misbruikt, kan 
blijken uit een kommentaar van Joh. Klees : ..Holland is das Vaterland 
des Hebels ; hier stiitzen sich die Geburtshelfer noch immer auf das 
Ansehen van Roonhuyscn, und gcben seincm Werkzeug den Vorzug vor 
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alien andeni. Daher ist der Gebrauch desselben so allgcmein, dasz er 
oft in Missgebrauch ausartet. Ohnstreitig ist dies der Grund, warum 
man nirgend so viel Krankheiten der Urinblase, der Schamtheilc und bc-
sonders so viel Zerreissungen des Mittelflcisches antrift, als in diesem 
Land" (De Bree, 1795). 

Men heeft het sukses van dit instrument willcn verklaren door te 
verondcrstellen dat de Nederlanders in die tijd niet bekend zouden zijn 
geweest met de verlostang, wat onjuist is. Pieter Camper, Icerling en 
medewerker van Wm. Smellie, had het gebruik van dc forceps van zijn 
meester geleerd maar verkoos mecstal de hevel. Dc Bree, een ander 
entousiast van de hefboom. kende de Levretse tang door haar ontwerper, 
bovendien was hij met de forceps van Smellie vertrouwd door Makenzie. 

In Vlaandcren was de hefboom eveneens in gebruik. J.A. Roselt, 
Gezwoorn Wondartz en Geboortshelper te Machclen. vertaaldc om
streeks 1779 een traktaat van de Duitser Rechberger over het gebruik van 
diens hefboom in het Nederlands (Bocynaems, 1950). 

Nog in de vorige eeuw maakte de hevel hier te lande dcel uit van 
het obstelrische instrumcntarium zoals o.m. blijkt uit een werk waarin 
Boddaert (1842) de voor- en nadelen van hefboom en forceps breedvoe-
voerig bespreckt. 

Door de Roonhuysianen werd de hefboom op de volgende manier ge
bruikt (De Bree 1793, 1795). Met de barende in steensnedeligging werd 
de spatel met de konkaviteit naar de schedel toegckeerd, in dc vagina 
gevoerd en onder geleide van de vinger tusscn de schedel en dc schaam-
vocg aangebracht. Het instrument zat gocd indien men crop kon trekken 
zonder dat het losliet. De handgreep hield twee gelijktijdig uit te voeren 
bcwerkingen in: een traktie (ongevcer overeenstemmend met de kracht uit-
geoefend door een matig sterke wee) en ccn hefbeweging. Bij het op-
heffen van de hevel werd als steunpunt een dalende tak van het 
OS pubis gekozen, zelden de symfyse en uitzonderlijk dc dam (de laatste 
na invoeren van de spatel tusscn schedel en heiligbccn). Om de wekc 
dclen niet te kneuzen hield de operateur tv/ee vingers van een hand tus-
sen het steunpunt en het werktuig. Men raaddc aan, af en toe, het vrijc 
uiteinde van dc hefboom te laten zakken om zodocndc dc weeenpauzen 
na te bootsen. Zodra de schedel op de bekkenbodem was gedaald, ver-
wijderde men dc hevel. haakte dc kind doorheen het rectum aan en schoof 
het hoofd naar buiten terwijl de dam behoorlijk werd ondersteund. 

Uit die beschrijving is duidelijk dat de hevel enkcl werkzaam kon 
zijn bij laagzittcnd hoofd. 
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De Roonhuysiaan Boekelman schoof de hevel. met de konkaviteit 
naar ventraal gericht, tussen dc symfyse en de schedel. Na het werktuig 
diep genoeg te hebben ingevoerd, draaide hij het om zodat de holtc van de 
spatel overeenstemde met dc ronding van het kindshoofd (Kilian, 1849). 
Die vernuftige handgreep stemt overeen met de manier waarop dc voorste 
lepcl van de Kieiland-forceps wordt aangelegd. 

* 
• • 

Zoals gezegd is de V.E. geen moderne uitvinding. Wei is het juist 
dat het meer dan twee eeuwen heeft geduurd voor men crin geslaagd is er 
een bruikbaar instrument van te maken. 

Twaalf jaren voordat Palfijn zijn ..ijzeren handen" bekend maakte, 
vindt men in de literatuur reeds vermelding van het gebruik van vacuum 
met het doel een ingeklemd hoofd te doen geboren worden. 

Aan Hans Sloane. sekretaris van de Royal Society en korrespondent 
van Anthony van Leeuwenhoek, decide James Yongc mee dat hij vruch-
teloos had beproefd door traktie op ccn laatglas. dat hij met een pomp 
had lecggezogen, een kind ter wercld te brengen (1708). 

Dit bewijst dat de 18e eeuwse vcrloskundige reeds beproefde, door 
traktie op een zuignap, een mechanische dystocie te overwinnen. Vreemd 
is dit niet want wie van diegenen die bij slepende arbeid uren voor een 
barcndc is blijven wachten, heeft niet ook maar een enkele keer, gewenst 
de weerbarstige foetus als het ware ,,bij de haren" uit het geboorte-
kanaal te kunncn trekken ? Saemann, Wundarzt und Geburtshelfer zu 
Reichenbrand bei Chemnitz was 20 vol van die gedachte dat hij de rcali-
satie van die wens suggcrecrt. Saemann's stuk .,Ein Traum" (1797) is 
een fascinerendc profctie in dcv.'elkc de auteur de beschrijving gceft van 
ccn toestel dat een halve ccuw later zal worden gekonstruccrd door Simp
son (1849). Vreemd genoeg zal Simpson het vaderschap van zijn ontdek
king niet aan Saemann toeschrijvcn maar aan Arnott (1729) die, in een 
boek over natuurkundige toepassingen in de genecskunde, o.m. ingaat 
op het aanwenden van het luchtledigc. Arnott spreekt o.m. over de 
,,zuiger", een stukjc leder doordrongen en soepel gemaakt met reuzcL 
met hetwelk de straatjongens stenen optillen. Hij stelt voor dit speeltuig, 
gemodificeerd en geperfektioneerd, te gebruiken (the pneumatic tractor) 
niet alleen ora ingedrukte schcdelbeenderen te reduceren, maar eveneens 
om het geklemde hoofd te redden. Ik citeer Arnott : ,,It is a phenomenon 
of the same kind as te last described (de auteur bedoelt de Maagden-
burgse bollen van Otto van Guerickc), when a boy with his foot presses 
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a circular piece of wet leather against a flat-faced stone, and then pulls 
as if to detach it at a cord, rising from its centre. If the leather be so 
close in its texture that air cannot pass through it, and stiff enough not 
to be puckered or drawn together, he must exert a force before detaching 
it, of as many times fifteen pounds as there are square inches of surface 
covered by it. for such is the weight or pressure of the air over it, while 
there is no counterbalancing pressure underneath nearer than on the o ther 
side of the stone. If this sucker, as it has been called, be applied to a 
loose stone vvhich weighs less than now mentioned, the stone may be 
lifted by it. A very large sucker applied upon a rock or wall, would 
resist the pull of horses like the Magdeburgh hemispheres. W e have 
spoken under the name of pneumatic tractor, of a circular piece of leather, 
or similar soft substance, kept extended by included solid rings or radii, 
as being adapted to some purpose of obstetric surgery, Now it seems 
peculiarly adapted to a purpose of obstetric surgery, viz. as a substitute 
for the steel forceps... A tractor of three inches in diameter, would act 
upon any body, to lift or draw it. with a force of about a hundred pounds 
with more, therefore, than is ever required or allowable in obstetric 
pratice.... T h e forceps must be more effective than the tractor for rec
tifying malposition of the head, and diminishing its transverse diameter ; 
but the tractor will answer both these purposes in a greater degree than 
might at first be expected". 

Arnot ts suggesties. voor het eerst gepubliceerd in 1827, werden ech
tcr op vcrnietigende wijze onthaald. Honend schreef de uitgcver van de 
London Medical Gazet te : . . W e find the old sucking-horn of Hi ldanus 
brought into use for a most extraordinary purpose, being no less than 
to draw the child out of the womb. And we find a renewal of that most 
absurd idea, noticed in P a r e s work, and so v^ell ridiculed in Mr . John 
Bell's ..Principles of Surgerv" . of applying a child's sucker to raise de
pressions of the factured skull. W h e r e is the limit to absurdity ?" (1827) . 

Gelukkig warcn niet alle vakgenoten door hetzelfde vooroordeel ver-
blind. T w e e decennia later nemen twee befaamde obstetrici, gelijktijdig 
en onafhankehjk van eikaar. Arnot t ' s idee eindelijk au sericux. Zich steu-
nend op de ..sucker" (fraaier uitgedrukt : de zuignappen van de inktvis) 
ontwerpen zij een V . E . Het zijn F .H . James en J.Y. Simpson. 

James kwam op dc gedachte na een nacht lang een patientc bij ccn 
slepende baring te hebben geholpen. O p 25 janauri 1849 schreef hij in 
zijn notitieboek : ,,If a little additional assistance could be given, not 
involving the well-being of the mother or child by such instrument as 
forceps, the natural pains, plus the artificial assistancy would often suf-
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fice". Van het toestcl dat die ..little additional assistance " mocst ople-
vcren, geeft hij een beschrijving en een schets (fig. 3). Ik citeer : ,,Have 
a narrow but close syringe tube, with a well adapted piston, as for a sto
mach pump, fix it ; it would then be converted into a tractor, and the 
applied to the child's head : let the piston then be withdravv'n, so as to 
create a vacuum, and fix it to the child s he.id with more or less force. 
as might be expedient, and then by a turn quarter round, as in the sto
mach pump, fix it : it would then be converted in to a tractor, and the 
large bow handle would enable the accoucheur to apply a considerable 
amount of force assisted by each pain" (1849). Dit is een heel klarc 
voorstelling van een V.E. 

De auteur beklemtoont de wensclijkhcid dc traktie synkronisch uit 
te oefencn met dc wceen. Bovendien zegt hij in zijn verbaal welkc voor-
dclen dit toestcl op de forceps zou bieden. Hij eindigt met de indikatics 
van dc vacuum-extractor uit te stippelen. Bij diskrete cefalo-pclviene dis-
proportic. waar het hoofd nog te hoog staat om focipalc extractic wen-
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sclijk te maken, zou de V.E. de indaling kunncn bevordcren waarna de 
partus met een gemakkelijke tang kan worden beeindigd. James ziet dc 
indikatics van zijn instrument echter vooral in dc abnormale standen 
van dc schedel, inertia uteri en uitputting van dc mocder. Hij bcsluit .-
.,1 may perhaps be warranted in believing that in such cases it (de V.E.) 
would be employed many times when forceps are either not employed, or 
with reluctance" (1849). Hoc modern klinkt dit alles in de oren ! 

Dat James zijn idee heeft uitgewerkt is niet bekend. zodat wij ver-
plicht zijn James Young Simpson te aanzien als de auteur van de cerstc 
bruikbare V.E. Het feit dat hij de patcrniteit van de V.E. grootmoedig 
aan Arnott overlaat. mag ons zcker niet laten verondcrstellen dat Simp
son de intrinsieke waarde van zijn ontdekking heeft miskend. Over zijn 
Obstetric Air-tractor zal hij later zclf schrijven : ,,Permit me to observe 
again, that we are indebted to Dr. Arnott for first suggesting the appli
cability of atmospheric pressure in aid to delivery. After Dr. Arnott's 
idea had lain dormant and useless for twenty years, I reduced Dr. Ar
nott's suggestion to actuel practice, was the first to construct a useful and 
applicable air-tractor, the first to use such an instrument in practice, and 
the first to point out the cases fit for its use" (1849). 

Simpsons ecrstc suction-tractor was ,.crude and imperfect". Hij be-
schrijft hem in de volgende bcwoordingen : .,A common metallic vaginal 
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speculum, fitted with a piston, and with the edge of the trumpet-shaped 
concave disc at its outer or broader end covered with leather. (Fig. 4. 
links). The broader and leathered end w'as coated with lard, and applied 
to the head of the child ; and then an exhausting effect was produced by 
moving the piston forwards" (1849). 

Na lang knutselcn bekwam hij een meer buigzame zuignap die hij 
met sukses op het hoofd en zelfs op dc stuit kon aanlcggen (1849). Het 
uiteindclijk model (fig. 4 rechts, fig. 5 en 6) wordt als volgt beschreven : 
..I find that a syringe and piston, valvcd like a common breastpump, so 
as to make a perfect vacuum, and having a disc attached to it formed of 
a double cup, the outer cup of caoutchouc, and overlapping considerably 
the edges of an inner and smaller cup of metal or gutta-percha, makes an 
air-tractor possessed apparently of the necessary applicability, and re
quisite adhesive and extractive power". 

Op ccn zecr intcressante indikatie van de V.E.. de passieve rotatie 
van het hoofd in positio occipito-posterior, zou voor het eerst, althans 
teoretisch, de aandacht zijn gevcstigd, niet door Simpson maar door diens 
Icerling Mitchell (1849). 

Simpson is dus wel degelijk de vader van de V.E. (Chalmers 1963). 
Dat hij het toestel gedurende zijn lange carriere wellicht niet is trouw 
gebleven, lijkt bevrcemdend doch de rcden ligt waarschijnlijk cerder bij dc 
rustelozc en vcelzijdigc gcest van de man, die reeds bij het bouwen van dc 
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V.E. bezig was met het ontwerpen van een eigen forceps. (Simpson 
1848) dan bij de kwaliteit van zijn toestel zoals Stillman (1875) heeft 
geinsinuecrd. 

In dc eeuw die ons schcidt van de ontdekking van de moderne V.E. 
door Malmstrom zal af en toe de idee worden opgenomen, echter met 
meer entousiasme dan sukses. 

Zo ontwcrpt de Amerikaan Herbert Stillman vier jaren na Simpsons 
dood reeds een ingewikkeld en barbaars uitzicnd toestel. Het omvat ccn 
luchtpomp gekoppeld aan een ovale, plooibare zuignap voorzien van dila-
tatoren (1875). 

Mc Cahey konstueert in 1890 zijn cerstc atmospheric tractor (fig. 
7) die niets meer is dan een rubberen koepel waarin. door dc elasticiteit 
van de zuignap, het luchtledigc wordt gemaakt (Malmstrom, 1957). 

In 1912 ontwcrpt Kuntzch uit Postdam zijn Vakuumhclm, een kap uit 
gummi en mctaal die tegen het voorliggende deel wordt aangedrukt en 
met een pomp lecggezogen (1912). Niettcgenstaande dc trekkracht, die 
met dit toestel kon worden uitgeoefend niet onaanzienlijk was (1 kg/cm2 
basis), was dit apparaat wellicht niet docltreffend zoals blijkt uit het feit 
dat dc auteur zich hield bij een ..vorlaufigc Mitteilung". 

Twee decennia later konstrueren Alberto Gladish en Josue Beruti uit 
Buenos Aires hun neumoforceps die zij als volgt summier bcschrjvcn : 
,,Consiste en una especic dc casquete de goma reforzado, que con toda 
facilidad se aplica a la cabeza fetal y que por presion negativa es ca-
paz de ejerccr poderoza presion y traccion sobre dicha cabeza". 

Omstreeks het jaar 1938 hebben Torpin en Castallo verschillende 
V.E.'s gebouwd. Dc extractor van Torpin heeft een zuignap uit caout
chouc waarin wratvormige uitstecksels zijn aangebracht die doen denken 
aan de zuignapjes op dc armen van de inktvis. (Fig. 8). Castallos nap 
(fig. 9) was ovaal en eveneens soepel, maar voorzien van een steel om 
aanzctting op het hoofd te vcrgcmakkclijkcn. Castallo gceft toe dat 
deze toestellcn in de praktijk veel te wensen overlicten (1955). 

Dc ,,ventouse eutocique" door Couzigou in 1946 ontworpcn omvat 
ccn zuignap uit aluminium verbonden met een waterstraalpompjc. 

Reeds in 1948 konstrueerde Cunningham uit Sydney een rubberen 
zuignap die via ccn batterij flessen en ccn kwikmanometer met een elck-
trische zuigpomp was verbonden. Hij staakte zijn proeven nadat hij en
kele jaren later kennis had gcnomen van Malmstroms extractor. Koller uit 
Oslo steldc voor bij weeenzwakte ccn gummidopjc tegen de schedel van 
het kind aan te drukken en hierop ritmisch te trekken door middcl van 
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ccn handvat dat van een bekkenkromming was voorzien (1950). Koller 
aanzag zijn extractor als een versie van het schedeltangctje van Willett-
Gauss. 

De Joegoslaaf Findcrlc bracht in 1952 vcrslag uit over dc resultaten 
bekomcn met een eigen extractor bij 41 moeilijke geboorten. Drie jaar la
ter volgdc ccn rapport over 132 gevallen waarin de auteur bcsluit dat zijn 
instrument superieur is aan de forceps (1955). Finderlcs extractor bestaat 
uit een hoorn welkc eindigt op een zacht rubberen manchet. De hoorn, 
voorzien van twee dwarse stangen waarop wordt getrokken, maakt men 
luchtledig met ccn spuit. 

Het zuigklokje uit persplcx, vervaardigd door Frankenberg uit Uxbrid-
gc, bestaat, precics zoals het toestcl van Simpson, uit twee in eikaar pas-
sende koepeltjes. Het binnenste koepeltje moet voorkomen dat de schedel 
overmatig wordt misvormd (1955). 

W a t alle tot dusver beschreven toestellcn in essentie ondcrscheidt 
van de moderne V.E. (Malmstrom) is juist dc vervorming van dc sche-
dclhuid, die ontstaat door icegzuigen van het apparaat. Bij dc konstruktie 
van al die prototypcn werd nooit rekening gehouden met het uitnemendc 
belang van het caput succedancum artificialc, en zulks verklaart waarom 
geen enkel van de beschreven toestellcn ccn behoorlijk sterke traktie 
toeliet. 

De V.E. van Tagc Malmstrom uit Gothenburg (1957, 1962, 1964) 
maakt gebruik van stalcn zuignappen. (Fig. 10). De kromming der zij-

Malmstrom Hankin Lovset 

Fig. 10 
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wanden van de .,cups" is zo berekend dat zij het kunstmatig geboortege-
zwel doelmatig omvattcn. De trekkracht zet zich over op de ..chignon" en 
wel bijna uitsluitend op de randen crvan. Dc uitwcrking van dc traktie kan 
daarom worden vergelekcn met die welke men zou uitocfenen op een gro
te reeks naast eikaar geplaatste schedeltangetjes. De traktie. uitgeoefend 
op dc schedelhuid van dc foetus, laat de schcdelinhoud (beenderen, 
hcrsenvliezen) in feite onberoerd. Wel zal als gevolg van dc vervorming 
van de schedel de intrakraniele druk oplopen, doch het is bewezen dat die 
toename bij vacuum-extraktie aanzienlijk geringcr is dan bij tangverlos-
sing (Malmstrom 1957. Rosa 1955). 

De tractor zit bij de V.E. van Malmstrom in de zuigslang die cen-
traal op de bodem van de zuignap wordt bevestigd. De klok wordt ledig 
gezogen hetzij door middel van ccn fietspompje met omgekecrde ventic-
Icn (Malmstrom 1957), hetzij men een elektrisohe pomp die door dc 
operateur zelf wordt bediend (Beyer 1961). 

Kleinc modifikaties werden inmiddcls aan de oorpspronkelijke zuignap 
aangebracht. Zo b.v. vertoont de cup van Halkin (1964) in het midden 
een deuk waardoor hoog invoeren in de schede wordt vergemakkelijkt. 
(Fig. 10). De vorm van de zuignap. alsmede het feit dat het trektoestcl 
(kcttinkje) zich buiten de zuigslang bevindt. laten toe de traktiehoek te 
wijzigen zonder gevaar te lopen dat de cup loskomt. In geval van hoge 
aanzctting maakt Lovset (1965) gebruik van een metalen zuignap die aan 
een kant is afgeplat en waarop de zuigslang eveneens excentrisch is gc-
plaatst (fig. 10). Bovendien heeft de auteur aan de cup een ..traction 
chain" van stevig nylon bevestigd waarvan het princiep aan Tarniers 
astractor doet denken. Bret (1962) geeft de voorkcur aan een cupule 
waaraan een handvat is gelast. en in de DDR wordt gebruik gemaakt van 
de vergelijkbare ..Vakuumgriffextraktor" van Ganse uit Dresden (Krim-
menau. 1963). Dergelijke rigicde extractoren hebben hetzelfde nadeel als 
de oudere modcllen (Simpson) en laten geen hogcre aanzctting toe. 

Dc belangrijkste voordelcn welke de V.E. op de forceps bicdt zijn dc 
volgende: 

a) er kan tot extraktie worden overgegaan zelfs voor aan de voor-
waardcn, vereist voor het aanlcggen van een tang, is voldaan 
(hoofd niet ingedaald en onvolledige ontsluiting van de baarmoc-
derhals) ; 

b) dc V.E. beperkt de beschikbare ruimte in het bckken niet ; 
c) voor V.E. is geen anestesie nodig. wat dc medewerking van de 

patientc (meepersen) garandecrt en de traktie. vereist voor de 
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extraktie. vermindert : 
d) door de forceps wordt het hoofd als in een schroef geklemd en be-

weegt iiet alleen volgens het gocddunken van dc accoucheur. Bij 
V.E. daarentegen kiest het hoofd op .,intelligente' wijze de te vol-
gen koers wat een van de merkwaardigste cigenschappen van dit 
toestel IS. Zo is o.m. de passieve rotatie bij positio occipito-poste
rior dc regcl. Bij dwarsstaand hoofd wordt, indien dc zuignap ex
centrisch is aangelegd, d.i. op een van de wandbeenderen, een kop-
pcl gevolgd dat het achterhoofd doet naar voor draaien ; 

e) tenslotte bevat de V.E. een veiligheidsklep ; bij te brutale traktie 
wordt het vacuutn overschreden en laat de cup vanzclf los. Kortom 
de V.E. is een handig en veilig toestel waarvan het indikatiegebied 
veel ruimer is dan dat van de verlostang. 

S A M E N V A T T I N G . 

De redding van 't geklemde hoofd moet worden aanzien als het 
hoogtepunt van de 18e eeuwse verloskunde. 

De oplossing van dit moeilijk obstetrische probleem is vrijwel gelijk
tijdig gesuggcreerd door drie soorten instrumenten .- de verlostang, dc 
obstetrische hefboom en de vacuum-extractor. 

De tang blccf, via honderden modifikaties, deel uitmaken van het 
instrumcntarium van de moderne obstetricus. De hoogtepunten in de ont-
wikkcling van dit instrument (bekkenkromming. astraktic) werden o.m. 
ingegeven door het niet bekend zijn met asepsis en anestesie. De evolutie 
van de genecskunde in 't algemeen verklaart wellicht waarom in de laat
ste decennia weerom dc voorkcur is gegeven aan eenvoudiger gekon-
strueerde tangen. zoals die van Kielland, Piper, Shute en de spatels van 
Thierry. 

De hevel is een uitvinding uit de Lage Landen. Na andcrhalve ccuw 
populair te zijn geweest, werd dit werktuig geleidelijk door dc verlostang 
vervangen. 

Ofschoon Simpson moet worden aanzien als de vader van de vacuum-
extractor (1849), werd toch reeds voor zijn tijd het gebruik van het 
luchtledigc in de verloskunde gesuggcreerd en of beproefd. Geen van de 
talrijke prototypes van de vacuum-extractor (1849-1955) heeft evenwel 
aan de gesteldc eisen volledig beantwoord. Het sukses van Malmstroms 
extractor (1955) moet worden toegeschreven aan de bijzondcre vorm van 
de zuignap die van dit toestel een -ware ..extractor" maakt. De vacuum-
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extractor van Malmstrom is een logisch gebouwd, handig en veilig in
strument en heeft in vele klinieken de forceps geheel of ten dele ver
vangen. 

Bij het voorbereiden van dit manuscript worden wij zeer bcreidwillig geholpen door 
Mevr. Berthe Moerman, Ccntralc Bibliothcck van de Rijk<;univcrsiteit Gent, alsmede 
door de bibliothccarissen van de Royal College of Physicians (London) ; de Royal 
Society of Medicine (London) ; The University Library. New Castle upon Tyne : de 
National Library of Medicine, Dept. of Health, Education, and Welfare, Bethcsda, 
Md., U S A : de U.S. Dept. of Commerce, Patent Office, Washington D.C. Aan Dr. 
J.A. Chalmers (Worcester). Prof. S. Clayton (London), Mr. J. Frankenberg (Uxbrid-
ge) en Dr. J. Lovset (Bergen) danken wij tal van gegevens. Dank voor toestemming 
tot publicatie zijn wij vcrschuldigd aan Dr. J.A. Chalmers (Simpson's extractor), aan 
Dr. M.A. Castello (Philadelphia) en het Armed Forces Institute of Pathology, Walter 
Reed Army Med. Center, Washington D.C. (prototype van V.E. van Torpin en 
Castello). 
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