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KORTE MEDEDELINCEN
EENE BUITENBAARMOEDERLIJKE ZWANGERSCHAP,
WAAR HET FOETUS NA 18 JAREN BIJ DE MOEDER
VERTOEFD TE HEBBEN DOOR DE ANUS IS ONTLAST.
BESCHREVEN DOOR C.H. VAN DER LOOY(1850).
Een zwangerschap die zich buitcn de baarmoeder ontwikkelt. noemen wij een
extra-uteriene of ectopische graviditeit. De frequentie van voorkomen hiervan wordt in de literatuur wisselend opgegeven van I op 80 tot 1 op 400.
Vrijwel steed.s nestelt het bevruchte ei zich in de eileider; inserties in dc
buikholte zijn zeer zeldzaam. Meestal eindigt dc extra-uteriene graviditeit
reeds na enkele weken, met in de regel als klinische symptomen buikpijn en
vaginaal bloedverlics. De therapie bestaat uit het verwijderen van de ectopische graviditeit, zodra de diagnose vaststaat. Soms verloopt de graviditeit
ongestoord en ontwikkelt de foetus zich voorspoedig in de moederlijke
buikholte. Een enkele maal wordt zo een levend kind per laparotomie geboren.
Wat gebeurde er vrocger na de dood van dc vrucht bij de ectopische zwangerschap? Er waren twee mogelijkheden: ofwelertrad rotting van deafgestorven
foetus op, ofwel er vond mummificering plaats. Bij de mummificering ontstaat een zogenaamd steenkind of lithopaedion, Dc vrouw merkt dan dat haar
zwangerschap voortijdig ophoudt. evenwel zonder dat de vrucht wordt uitgedreven. De ernst van de klinische symptomen zal daarbij wisselend zijn. Vele
vrouwen zullen zijn overleden onder het bceld van de "akute bulk". Soms
wordt de zwangerschap voldragen en komt de vrouw vergeefs in partu. Zij
kan het kind niet ter wereld brengen en blijft het bij zich dragen. Een enkele
maal vindt de dode foetus een andere weg naar buiten, soms pas na jaren.
Deze "spontane" geboorten per viam innaturalem zijn meermalen in de oude
literatuur vermeld. Er wordt, onder andere, melding gemaakt van gedeelten
van foeten die via de mond. de buikwand en de anus tenslotte naar buiten
werden gedreven. Ter illustratie vermeld ik in het kort het door Nebel
beschreven Steinkind en een casus van Cyprianus. Klassiek is de beschrijving
van het "Nebelsche Steinkind" van de Heidelbergse arts Daniel Wilhelm
Nebel, die dateert uit 1770.''- Het betreft hier een stencn foetus, dat, na
1. Dan. Wilh. Nebel, "Foetus ossei per quinquaginta annos extra uterum in abdomine
detenti historia". Ada Acacleiniae Theodora-Palatinae, Tom. 2 (1770). p. 403-422.
2. E. Stiibler. "Das Nebelsche Steinkind und die Artzefamilie Nebel in Heidelberg",
Anhiv fur GeschUhte der Medizin. 18 (1926), p. 103-106.
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gedurende viercnvijftig jaren buiten de baarmoeder in de buik aanwezig te
zijn geweest, bij sectic op het lijk van een 91-jarige vrouw door Nebel in de
buikholte werd aangetroffen. De foetus evenaarde in gewicht nauwkeurig een
voldragen kind. Uit getuigenissen kon het volgende verhaal gcreconstrueerd
worden, Toen de vrouw haar zwangerschap van deze foetus voldragen had,
kondigde zich de partus aan. Dc vroedvrouw probeerde echter tevergeefs de
vrouw te verlossen. Na de mislukte partus blecf dc vrouw rcgclmatig klagen
over hevige pijn in de buik alwaar een tumor werd gevoeld, in grootte
overeenkomend met een kinderhoofd. De vrouw weigerde geholpen te worden door een chirurg, onidat "zij wist, dat zij niets ten aanzien \an haar kind
verzuimde. want de vroedvrouw had verzckerd, dat het kind dood was, en zij
voelde hetzelfde". Een keizersnede was toen nog levensbedreigend voor de
vrouw, bedreigender vaak dan de toestand waarin ze reeds verkeerde. Het
bijzondere van dit lithopaedion is dat het gedurende zoveel jaren in de
buikholte, zo buitengewoon gaaf bewaard was gebleven. Bijna alle delen
ervan konden nauwkeurig worden onderscheiden.
De I7de eeuwse Nedcrlandse chirurgijn .Abraham Cyprianus bcschreef een
door hem uitgevocrde operatieve verlossing van een vrouw, die een dode
vrucht van eenentwintig maanden bij zich droeg in dc rcchter eileider.' In dit
geval werd de afgestorven foetus via de buikwand verwijderd. Toen voorde
ongeveer 32-jarige Hermentie ten Boom uit Leeuwarden de tijd van de
bevalling was aangebroken, voelde zij hevige pijn, \crder ontbraken alle
tekenen van de baring. Tenslotte verdween alle hoop op een normale bevalling en bestond er geen twijfel meer dat de vrucht gestorven was. Anderhalf
jaar na de be\ ruchting begon de vrouw te klagen over hevige pijn rondom de
navel, waar een "fungeuse zweer" ontstond. Enkele maanden later, in 1694,
werd Cyprianus in consult geroepen. Na onderzoek van de vrouw verklaarde
hij dat zij zwanger was van een dood kind. Met klem zei hij dat er voor haar
nog hoop op behoud was, mits zij in een keizersnede wou toestemmen. Zij
stemde toe. De vrucht was een meisje van normale grootte. Het hele lichaampje was gaaf, met uitzondering van enkele plekjes aan het hoofd en de arm. De
vrouw herstelde voorspoedig van haar operatic!
In de bibliotheek van de Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
bevindt zich een handschrift uit 1850 van de verloskundige C.H. van der
Looy. waarin deze verslag doet van de buitenbaarmoederlijke zwangerschap
van Maria Matijken.•• Bij deze zwangerschap werden de foetale delen rectaal
uitgedreven. Aanvankelijk meende ik dat een dergelijke casus geheel uniek
was. Gould en Pyle' geven evenwel meer gevallen. Zij zeggen zelfsdat het niet
3. J.W. Napjus. "Abraham Cyprianus", Bijdragen lot de Geschiedenis der Geneeskunde. 19(1939). p. 159-165.
4. UB Amsterdam, sign. IV A 9»\
5. George M. Gould en Walter L. Pyle. Anomalies and Curiosities of Medicine (^evi
York: Bell Publishing Company, 1956).
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"uncommon" is. In Nederland is bij mijn weten tot nu toe zo'n geval in de
literatuur niet medegedeeld.^ Daarom lijkt het de moeite waard de inhoud van
de schriftelijke aantekening hier weer te geven.
De schrijvervan het handschrift, Cornells Hendrik van der Looy (1813-1895).
was verloskundige. Hij studeerde medicijnen te Leiden en promoveerde in
1838 op een proefschrift: De Vcnaesectionis effuacitate in partiim. In 1839
vestigde hij zich te Rotterdam. Van 1846-1866 doceerde hij daarals lector in
de verloskunde aan de Klinische School. Er worden van hem nog vele andere
manuscriptcn bewaard in de bibliotheek van de Maatschappij ter bevordering
der Geneeskunst en in de verzameling handschriften \an het GemeenteArchief van Rotterdam. Toen zich na 18 jaren een complicatie van haar
buitenbaarmoederlijke zwangerschap voordeed, was hij de behandelend arts
van Maria Matijken.
Maria Flisabeth Matijken huisvrouw van P. van Savoijen geboren 30 april 1798 op de
Binnewcg alhier woonachtig huvvde op haar 24e jaar. Het ecrste jaar van haar huwelijk
beviel /ij van cenen /oon en twee jaren later van eencn tweeden, wclkc bcidc zij 7clve
/oogde. goed ontwikkeld waren en heden nog in leven zijn. In het jaar 1832 meende zij
wederom zwanger te zijn en drie maanden daarna kreeg zij eene hevige haemorrhagie,
waarbij zich eenige stukken ontlastten, zoodat zij meende dat eene miskraanieeneindeaan
hare zwangerschap had gemaakt. Van dit oogenblik af trad ook de menstruatio weder
geregeld plaats en dit was tot heden het geval. Voor en ook in haar huwelijk had zij zich
steeds gezond bevonden lot eenige dagen na de vermocdelijke tijd van hare laatste conceptie. Alstoen in Breda wonende had zij hevig geschrikt door eene plaats gehad hebbende
\echtpanij in hare buurt, hetwclk eene zoodanige in\loed op haar gestel had. dat zij
daardoorecnigedagen aan het ziekbed werdgekluisterd en waaraandan ook de vermeende
miskraam. die drie maanden later plaats greep, door haar werd toegeschreven. Van dat
tijdstip af aan tot op 1 julij 1850 klaagde zij steeds over pijn in de buik, drukking op de
ontlasting. een onbevredigd gevoel daarbij. de borsten waren ook nog eenigc maanden na
de vermeende miskraam blijven opzetten en zog ontlasten. In den morgenstond van 1 julij
1850 liet zij mij roepen klagende over allerhevigste pijnen aan den anus, hetwelk haar het
liggen en zitten onmogelijk maakte en waaruit. zoo als zij zich uitdrukte iets hing. Ik liet
haar voorover te bed liggen en zag uit de anus eene zwarte vormlooze massa hangen, bij
nader onderzoek voelde ik er verscheidcne harde punten ineneenederzelveer uittrekkende
herkendc ik duidelijk eene rib van een foetus ik verwijderde de geheele massa en vond dat
deze bestond uit nagenoeg de geheele thora.v, waaraan de vertebrae en costae zeer duidelijk
te zien waren eneene voet. Naardeontwikkcling van deze heenderenteoordeelen, waren zij
van een foetus van zes a zeven maanden. Ik drong met mijne vingers verder in het rectum
door, waar niets meer te ontdckken was en welk onderzoek ik ook om de hevige pijnen die

6. In het Nederlands Tijdschrifr voor Geneeskunde (NTvG) verschenen de volgende
publicaties over steenkindcren in Nederland: J. van Campen, "Darmvernauwing door een
steenkind", NTvG 58 (1914), 1, p. 2226 en STvG 5^(\9\A). II. p. 654:1.L.C, Hoffman en C.
Bom. "Lithopaedion", \TvG 103 (1959), II. p, 1752: Siegenbeek van Heukelom, "Steenkind". \TyG 22(1886), 11, p. 588; R.F. van Wering."Lithopaedion", .\TvG 103 (1959), I, p.
873. Er zijn in de oude Nederlandse literatuur evenwel meer gevallen van ectopische
zwangerschappen beschreven, ook waarbij gedeelten van foeten een andere weg naar buiten
vonden.
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dit de patient \eroorzaakte tot eencn lateren tijd uitstelde. Ik ging de patient eenige uren
daarna bezoeken en \ond haar toen reeds aan hare gewone huisselijke bezighcden zonder
hevige pijn en zij verhaalde mij toen hctgcen ik hier boven reeds gemeld heb alsook dat in de
laatste dagen de jaren bestaan hebbende pijn aanmerkelijk was toegenomcn en zij ccne
groote hoeveelheid stof outlast had, die er uitzag als gekappelde mclk, De \ olgende dagen
was zij vrij wel maar bleef nog over een stekcnd gexoci klagen op de plaats waar \ roegerde
zetel van de pijn was geweest, Ik onderzocht haar nu nogmaals naauwkcurig, maar noch het
onderzoek met de vinger noch dat met het speculum ani leverde iets op, alleen het betasten
van de buik was eenigzins piinlijk. de stoelgang was geregeld, de ontlaste stoffen gebonden,
deze werden telkens onderzocht of er zich nogeenigdeelvanhet foetus in be\ond, Dezesde
Julij werd ik des morgens weder geroepen. de patient had hevige pijnen aan de anus en ik
haalde uit het rectum eenige ribben en een darmheen. Van dit tijdstip af tot en met de
negende .lulij ontlastten er zich decis \ a n zelvc. decis door dczelve met eene tang er
uittehalen verscheidcne lange beenderen. twee sleutelbeendercn een schouderblad een
darmbeen.verschciden beenderen van het cranium en aangezigt, zoodat er wcinig meer
ontbrak, dat waarschijnlijk met de ontlasting is \erlorcn gegaan. Vande ncgcndejulij tot op
heden (24 Augustus 1850) bevindt de patient zich \ olmaakt wel. dc stoelgang gaat geregeld,
de sedert 18 jaren gevestigde pijn in de buik is verdwcnen. bij het drukken er op alleen is
dezelve nog eenigzins gcvoelig, kortom zij bexindt zich zoo wel als zij sedert 1832 zich niet
bevonden heeft.
Wij hebben dus hier te doen gehad met eene buitenbaarmoederlijke zwangerschap, waar
het foetus na 18 jaren bij de moeder vertoefd tc hebben door de anus is outlast, Deschrik in
1832 geleden, waarschijnlijk kort na de bevruchting toen het eitje nog niet in de Baarmoeder
was afgedaald. schijnt oorzaak geweest te zijn, dat dit zich in de buikholte heeft uitgcstort.
alwaar het zijne verdere ontwikkeling heeft gekregen; terwijl bij de venneende miskraam,
dc bij eene buitenbaarmoederlijke zwangerschap toch gc\ormd wordendc menibrana
decidua. zich waarschijnlijk heeft outlast. Het is opmerkingswaardig dat de lijderes,
niettegenstaande het foetus naar de beenderen teoordelen zes a zeven maanden teldc. geene
teekenen van leven heeft gevoeld en ook dat eenigc pijn uitgczonderd alsmede de onaangenaame gewaarwording bij de ontlasting hare gezcmdheidstoestand zoo wel bleef, dat zij in
al dien tijd noch genees noch heelkundige hulp heeft noodig gehad.

Samenvaning

Maria Elisabeth Matijken meende in het jaar 1832 wederom zwanger te zijn.
Drie maanden later kreeg zij "eene hevige menorrhagie, waarbij zich eenige
Stukken ontlastten". Zij dacht dat een miskraam een einde aan haar zwangerschap had gemaakt. En vanaf dat ogenblik trad ook de menstruatie weer
geregeld op. Op I juli 1850 liet zij een arts in consult roepen, vanwege hevige
pijnen aan de anus. Deze vond bij zijn onderzoek uit de anus "eene zwarte
vormeloze massa" hangen. In deze massa herkende hij foetale beenderen. Van
6-9 juli ontlastten zich nog verscheidcne beenderen. Daarna maakte de patiente het weer uitstekend.
F.J.,LM. van Merrienboer*

*.lacob van I.ennepkade 266'. 1053 NE Amsterdam

