
DE OBSTETRIE AAN DE G E N T S E UNIVERSITEIT ; 
VERLEDEN EN T O E K O M S T * 

Beoefenen van de geschiedenis van de 
wetenschap is werken voor de ioc-
komst; het is geen doel op zich-
zelf maar een middel om de tveten-
schapsvorsing van het heden te dienen. 

George Sarton (1913) 

Bij het aanvaarden van deze leeropdracht is mijn allereerste dank-
woord voor mijn voorganger Prof. F. De Rom. Bij hem kw âm ik als 
piepjong student terecht, bij hem ging ik later het vak aanleren, bij 
hem bleef ik lange jaren als vaste medewerker. Mijn tweede dank-
woord richt ik tot alien hier te Gent, van wie ik mocht leren. Het is 
een lange rij mannen waarvan er niet meer zo velen onder ons zijn. 
De herinnering aan hen zal in mij levendig blijven, met lauweren 
omkranst, met liefde en dankbaarheid getooid. Mijn derde dankwoord 
gaat naar al degenen die mijn leermeester in het vak zijn geweest, 
hier en buiten de muren van onze Alma Mater. De eed van Hippo-
krates getrouw zal ik ihen eren als mijn vader. Aan hen alien in het 
bijzonder dank ik de verdieping van mijn inzichten en perspektief. 
Enkele, en niet in het minst de vaderhjke professoren Papanicolaou 
en Meigs, hebben mij de enige kans geboden om onder hun leiding 
zelfstandig onderzoek te verrichten. Aan andere dank ik een eerste-
klas-onderricht zoals het slechts aan weinigen te beurt mocht vallen. 
Voorts mijn dank aan Prof. Th. Van Rijssel en Dr. R, Wilhghagen 
en al mijn koUega's en vrienden uit het Patologisch Laboratorium der 
Leidse Universiteit, van wier guile gastvrijheid ik reeds lange jaren 
een dankbaar gebruik maak. 

* InauQurele rede uitgesproken op 10 december 1963, bij het aanv<T;irden van het 
ambt van hooqleranr in de verloskimde aan de Gcntse l.tniversiteit. 
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Ten slotte wil ik in het bijzonder George Sarton, mijn peter, me-
moreren ; ik heb de belangstelling voor de geschiedenis van mijn vak 
aan hem te danken. 

Ik besahouw het als een plicht hier hulde te brengen aan hen die 
mij op deze leerstoel zijn voorafgegaan. Zij hebben, op hun manier, 
in niet geringe mate bijgedragen tot de vooruitgang en de verheffing 
van ons specialisme. Hun aantal is niet indrukwekkend, maar het is 
een boeiend avontuur uit hun werk de evolutie en de geleidelijke 
ontvoogding van ons vak te rekonstrueren. 

De eerste onder hen doceerden in het Latijn. Hun opvolgers gaven 
hun onderwijs in het Frans en, precies honderd jaar na de Belgische 
Omwenteiing, gingen de Vlaamse hoogleraren in het Nederlands do-
ceren. Maar scherper dan uit de achtereenvolgende taalregimes, blijkt 
de afgelegde weg uit het onderwerp van hun geschriften en disputen, 
uit de vraagstukken die onze voorgangers hebben beziggehouden. 

Ons een juist beeld vormen van wat de beoefening der verloskunde 
omtrent de stichtingsjaren van de Universiteit moet hebben betekend, 
is niet gemakkelijk. Reeds bij het diagnosticeren van de vroege zwan
gerschap stootte men op belangrijke moeilijkheden, want het korrekt 
berekenen van de duur der zwangerschap was een probleem, zoals 
kan blijken uit de bittere kritiek uitgebracht op de kunstmatige vroege 
geboorte. De diagnose « mors in utero » was een hele geschiedenis, 
want het invoeren van de stetoskoop in de verloskunde zou nog een 
vijftal jaren op zich laten wachten. De kunst van het obstetrische 
palper was in haar beginstadium. Vrouwen werden gedurendc de 
zwangerschap niet onderzocht, laat staan gevolgd en gelukkig maar, 
want het systematisah doorgevoerde inwendige onderzoek zou alleen 
besmetting in de hand hebben gewerkt, zonder aan de dokter veel te 
hebben geleerd van wat toen kon worden voorkomen of genezen. 
Toxikose of « zwangerschapspletora » en eklampsie waren duistere 
aandoeningen waarvoor geen profylaxis bekend was, en waarvan de 
behandeling zich hoofdzakelijk beperkte tot aderlaten en purgeren. 
Voor bloedingen in de zwangerschap en na de partus stond de dokter 
radeloos, zonder etiologische indeling of doeltreffende terapie. Het 
ingeklemde hoofd en de verwaarloosde dwarsligging waren geen zeld-
zaamheden, en keizersnede durfde men niet aan wegens het gevaar 
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voor verbloeding en besmetting. Men nam zijn toevlucht tot perfo-
ratie, eventueel op de levende vrucht, tot embryotomie, tang of hef-
boom. 

Kenmerkend voor die tijd is onze eerste hoogleraar in de obstetric, 
Joseph Frangois Kluyskens (1817-1835). Hij was een kind van zijn 
tijd, d.i. een rechtstreekse erfgenaam van zijn voorgangers, de grote 
obstetrici uit de 17e en de 18e eeuw ; Palfyn, Van Deventer, Mauri-
ccau en Smellie. De dystocie was zijn enige en onbetwistbare werk-
terrein. Zijn onderwijs zag er geheel anders uit dan wij het nu ken-
nen. De teoretische lessen en de praktijk waren scherp van elkaar 
gescheiden. De teoretische verloskunde werd, samen met een aantal 
uiteenlopende vakken, gedoceerd door de ohirurg, van huize uit een 
anatoom, want Kluyskens was beide. Voor de praktische opleiding 
zorgde een medewerker. 

Het onderwijs in de gynekologie kwam toen niet op het programma 
als een afzonderlijk leervak voor. Het is slechts in 1823, zes jaren 
na de stichting van de Universiteit. dat deze specialiteit voor het 
eerst, samen met de kinderziekten, door Van Coetsem (1823-1835) 
zal worden gedoceerd. Slechts in 1889 zal Van Cauwenberghe, toen 
reeds 20 jaren hoogleraar in de verloskunde te Gent, de twee takken 
van ons specialisme voor goed verenigen. 

De evolutie van de obstetric te Gent weerspiegelt de wordingsge-
schiedenis van dit specialisme in West-Europa, doch vooral in En-
geland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Nieuwe ideeen vinden 
hun weg naar onze Universiteit, soms vlug, soms trager, maar zelden 
zonder ernstige tegenkanting. Wij denken hier onwillekeurig aan 
Gustave Boddaert die te Gent, en wellicht zelfs in Belgie, als eerste 
heelkundige de antisepsis invoerde (1869), wat niet van een leien 
dakje is gegaan. Sommige onzer hoogleraren liepen op hun tijd voor-
uit, zoals Fraeys met zijn studies over de kraambedkoorts. 

De evolutie van de obstetrica aan de Universiteit kunnen wij in-
delen in drie tijdvakken. Een eerste, vanaf de stichting tot in 1860, 
zouden wij de « instrumentele periode » noemen. De verloskundige 
is, zoals zijn grote voorgangers, een vaardig instrumentist, een echt 
virtuoos. Hij wordt geroepen bij moeilijke bevallingen en doet er zijn 
intrede met een panoplie vernuftige maar hoogst gevaarlijke inst.ru-
menten, Zijn trots, en meteen de enige vooruitgang in die periode 
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— als wij van vooruitgang durvcn te spreken — is het nieuwe in
strument. Elaut iheeft ergens de inventaris ervan opgemaakt anno 
1846, en schrijft : « Quelle diversite de forceps, de tenailles, de pinces, 
de repoussoirs de cordon, de crochets, de pelvimetres, de pelvigra-
phes, de compas, de mecometres, de pelycometres, de porte-lacs, de 
leviers, de perforateurs, sans oublier les tire-tetes, les cephalotribcs, 
ies terebellums, les basiotribes, les perce-cranes, les desenclaveurs, les 
dilatateurs ». Hij voegt er ironisch aan toe : « Aucun candidat au titre 
de chef de service d'une maternite ne pouvait esperer d'etre nomme 
s'il n'etait pas I'inventeur d'un quelconque serre-ceci ou perce-cela ». 

Te Gent was het onderwijs in de obstetric gedurende dit eerste 
tijdvak niet gelukkig. Door ziekte getroffen, of verbitterd, volgden de 
titularissen van deze leerstoel elkaar snel op. Ziekte was ook de reden 
waarom de zorg voor het praktische onderriaht gedurende lange pe-
rioden aan adjunkten. mensen zonder akademische status die meestal 
niet werden gehonoreerd, moest worden overgelaten. Kluyskens' op-
volger Houdet (1835-1848) bleef verlamd ten gevolge van een jacht-
ongeval, en moest zich bij zijn leven laten vervangen door Lados 
(1848-1858). Deze laatste werd kort na het aanvaarden van zijn 
leeropdracht blind, en zegde na tien jaar voorgoed vaarwel aan zijn 
onderwijs. Zijn opvolger Fraeys (1858-1863), oud-leerling van Jo
seph Plateau en J. Kickx en onbezoldigde chef de clinique van zijn 
drie voorgangers, werd te laat benoemd. Reeds na vijf jaar verzaakte 
Fraeys aan zijn leerstoel. Zijn ontslag betekende een groot verlies 
voor de Universiteit, want hij was niet alleen een waardig vertegen-
woordiger van de traditionele verloskunde van zijn tijd — hiervan 
getuigen zijn studies over de verlostang en de hefboom •— maar in 
hem erkennen we reeds de profeet van het tweede tijdvak. In 1859, 
voor Pasteur de grondvesten legde van de mikrobenleer, liet Fraeys 
een werk verschijnen over de kraambedkoorts ; zijn konklusies over 
het ontstaan van de puerperale peritonitis lopen twintig jaar vooruit 
op de ontdekkingen van de beroemde Cohnheim. 

Het tweede, en ongetwijfeld het belangrijkste tijdvak in de ont-
wikkeling van de moderne verloskunde (1860-1890), is dat van de 
« antisepsis ». Het begint in feite met Semmelweis die reeds in 1848 
intuitief de oorzaak van de kraambedkoorts aanvoelde en het bewijs 
leverde hoe eenvoudige profylaktische maatregelen, zoals isolering en 
ontsmetten van de handen, de moederlijke sterfte spektakulair konden 
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neerdrukkcn. Men vcrgete niet dat de moederlijke sterfte in de ver
loskundige afdeling van de Universiteit te Wenen in die jaren ge-
middeld 8 % bedroeg, dat ze in 1842 zelfs tot 31 % opliep. Semmel
weis bracht ze terug tot 1,5 % (1848) en later (1860) in zijn eigen 
afdeling te Pest, tot 0,85 %. In die tijd bewees Virchow dat de waar-
genomen patologische letsels te wijten zijn aan infektie. In 1879 iden-
tificeerde Pasteur voor de Academic de Medecine te Parijs de Strep
tococcus als de verwekker van de puerperale sepsis. Reuss uit Bre
men was de eerste, in 1878, om Listers antiseptische operatietechniek 
toe te passen bij de keizersnede en de wonde in de uterus zorgvuldig 
te hechten. Zodoende zou in de tachtigerjaren, vooral door het werk 
van Kehrer, Sanger en Leopold, dc sectio caesarea een relatief veilige 
ingreep worden. 

Tien jaar later was men het uiteindelijk eens over het uitnemcnde 
belang van de antisepsis in de obstetric ; met het verschijnen van 
Tarniers handboek over dit onderwerp (L'antisepsie en Obstetrique, 
1890) kunnen wij het tweede tijdvak afsluiten. De begrippen « iso-
latie » en « antisepsis » zijn hiermee definitief ingeburgerd. En zo 
staat uiteindelijk de weg breed open voor een veilige obstetric. Snel 
zal de sectio caesarea de plaats innemen van tal van funeste en ge
vaarlijke ingrepen, zoals de perforatie van het levende kind, de de-
kapitatie, de hoge tang en de kunstmatige vroege geboorte, die tussen 
1850 en 1880, vooral onder de invloed van Krause, Tarnier, Barnes 
en Champetier de Ribes, een ware mode was geworden. Het listeria-
nisme zal echter de symfyseotomie tijdelijk in eer herstellen ; in Daels 
zuUen wij tussen de twee wereldoorlogen nog een verdediger vinden 
van de techniek van Zarate. 

Dat heroi'sche tijdvak symbolizeren voor ons de hoogleraren Fraeys 
(1858-1863) en Van Leynsele (1863-1868), maar voornamelijk Van 
Cauwenberghe, die van 1868 tot 1911 hoogleraar in de verloskunde 
was. Men vergete eohter niet dat ook anderen het hunne hebben bij
gedragen tot de vooruitgang van ons vak. Gustave Boddaert, vriend 
van Lister, introduceerde de antisepsis aan onze Alma Mater. Bij 
Lawson Tait en Spencer Wells, de beroemde ovariotomist, ging hij 
in de leer ; door eigen werk deed hij de laparotomie aanzien als een 
veilige ingreep. Van Leynseele liet in 1860 zijn twee delen verschij
nen over de hygiene van de vrouw, Deneffe introduceerde hier ten 
lande de ventrosuspensio uteri (1875) en bestudeerde de intrave-
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neuze narkose met cloralhydraat (1875). Van Cauwenberghe maakte 
een eind aan de abortus door curettage, greep in bij gebarsten eilei-
derzwangerschap en schreef een handboek over operatieve verloskun
de. Bouqe interessecrde zich voor het probleem van de uterienc he-
mostase en behandelde de retentio placentae met kininesulfaat (1873). 

Zoals gezegd, kunnen wij het begin van het derde en laatste tijd
vak in de evolutie van de moderne verloskunde situcren omtrent het 
jaar 1890. Het is de periode van de grote ontdekkingen welke het 
aanzien van de praktische verloskunde helemaal hebben verandcrd. 
Van Cauwenberghe heeft die periode zien ontluiken, doch het waren 
vooral zijn twee opvolgers, Prof. F. Daels en Prof. F. Derom, aan 
wie het is gegeven geweest de volledige ontplooiing ervan te belcven. 

Omstreeks 1890 werden de eerste prenatale raadplegingen te Pa
rijs en te Edinburgh ingericht door Pinard en Haig Ferguson, 
Dit werd op de voet gevolgd door gelijkaardige instellingen in vrijwel 
alle universitaire kraaminrichtingen. Met de « puericulture intra
uterine », zoals Pinard ze heeft genoemd, kon de studie van de fysio-
patologie der symbiose moeder-kind uiteindelijk op wetenschappelijke 
wijze aanvangen. Tot wat die studie in de laatste decennia is uitgc-
groeid, dient hier niet te worden herhaald. Er weze enkel aan her-
innerd dat het die wetenschap is welke uiteindelijk de verloskundigcn 
en de kinderartscn heeft verzocnd en een hechte wedcrzijdse vcr-
standhouding en samenwerking in de hand heeft gewerkt. 

Aan de eruptieve ontwikkeling van de basiswetensdhappen danken 
wij de evolutie van het klinische laboratorium, zonder hctwclke wij 
ons nauwelijks de geneeskunde kunnen voorstellen. Het is in dezelfde 
periode dat hoogst belangrijke ontdekkingen in de geneeskunde, en 
in ons vak, werden geintroduceerd : de X-stralen, de baktericidie, de 
sere- en vaccinoterapie, de bloedgroepen en de izo-immunizatie, de 
biologische zwangerschapsreakties en de fetale elektrokardiografie. 
Nieuwe farmaca wijzigden drastisch de resultaten van de terapie : 
het salvarsan, de sulfamiden, de antibiotica, de tuberculostatica, de 
uterotonica, de moderne anestetica en de geslachtshormonen. De stu
die van de menselijke voortplanting maakte een enorme sprong voor
uit met een juister begrip over de menstruatiecyclus en de funktie van 
de placenta. Dank zij dc psychosomatiek verruimden wij aanzienlijk 
onze inzichten in tal van ziektebeelden, Anestesie, bloedtransfusie, 
antibiotica en resuscitatie van de pasgeborcne hebben de operatieve 
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verloskunde omgevormd tot een nieuwe discipline, beperkter in keuze 
maar in menig opzicht gekompliceerder en subticler. 

Virtuositeit wordt niet langer van de obstetricus gevraagd, wel ken-
nis, inzioht en ondervinding. Tal van gevaarhjke ingrepen zijn vrij
wel uit ons repertorium verdwenen : de kunstmatige vroege geboorte, 
de versie-extraktie, de destruktieve ingrepen, de symfysiotomie, het 
« accouchement force » (Delmas). De meeste verloskundige instru-
mcnten krijgt men alleen nog te zien in dc historische musea. De 
indikaties van de verlostang zijn heel sterk ingekrompen doch, vrecmd 
genoeg, gedurende dit zelfde tijdperk hebben wijzelf dc opkomst mee-
gemaakt van een nieuw obstetrisch instrument, een instrument dat 
steunt op volkomen nieuwe principes : de vacuum-extractor van Malm-
strom. Dit is een gebeurtenis zonder voorgaande, een gebeurtenis 
waarop geen onzer koUega's uit de twee laatste eeuwen kan bogen. 
De sectio is inmiddels geworden de uiterst veilige operatic die wij 
kennen. De amputatie van de baarmoeder (Porro), de exteriorisatie 
van de uterus (Portes), de extraperitoneale en korporcale keizersnede 
zijn vrijwel volledig verlaten. Men vergete niet dat het de Belgen 
waren die in 1904 de moderne techniek, die van de zgn. lage sectio, 
hebben geintroduceerd en de enorme voordelen dezer operatic hebben 
bewezen. 

In een woord : het « gouden tijdvak » van de verloskunde heeft het 
proces van de menselijke voortplanting uitermate veilig gemaakt. Het 
heeft ons geleerd patologische toestanden nauwkcurig en tijdig op te 
sporen, doeltreffend te behandclen en soms te voorkomen. De vrucht-
baarheid, een zegen maar soms een gesel, hebben wij inmiddels leren 
kontrolcren. Met tal van sociale en psychologische aspekten ervan 
zijn wij nu meer dan voorheen vertrouwd geraakt. 

Onze voorouders kwamen als overwinnaren uit de strijd tegen de 
moederlijke sterfte. Hun opvolgers hebben met dezelfde geestdrift de 
strijd aangebonden tegen de perinatale sterfte. Door sociale vooruit
gang, geraffineerde verzorging en statistische ontleding zijn zij crin 
geslaagd die enigszins neer te drukken. De door hen gebruikte werk-
tuigen hebben intussen wellicht al gegeven wat men ervan kon ver-
wachten, en toch blijven er nog jaarlijks tallozc sterften te betrcuren. 
Hieruit blijkt duidelijk dat. indien wij de suksesrijke koers van het 
verleden willen voortzetten, wij ons denken en onze studie in nieuwe, 
originele banen zullen moeten leiden. Het is heel waarschijnlijk dat 
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het baanbrekende onderzoek in de eerstkomende twintig jaar nieuwe 
disciplines zal moeten aanspreken, en dat dit werk niet zal worden 
verricht door de mensen die onze specialiteit in dc laatste kwart-eeuw 
hebben vooruit geholpen. Zulks geldt niet alleen voor de obstetric, 
maar is cvenzeer van toepassing op andere problemen zoals dat van 
de steriliteit, de abortus, de kongenitale misvormingen en de kanker. 
Ons specialisme is op een keerpunt in zijn ontwikkeling gekomen en 
daarom is het noodzakelijk dat wij ons bezinnen over wijzigingen in 
de struktuur, die in onze klinieken tijdens de eerstkomende jaren zul
len moeten worden aangebracht en aan de opleiding die wij aan onze 
studenten en aspirant-specialisten zullen moeten verstrekkcn. 

In de eerste plaats kunnen wij ons afvragen welke eisen wij stellen 
aan de direktie van de afdeling. Van het hoofd van de afdeling wordt 
verwacht dat hij in het bezit weze van een aantal specifieke kwali-
teiten. Vanzelfsprekcnd moet hij een ervaren chnicus zijn. Maar hij 
moet bovendien een boeiend leraar zijn ; en die eigenschap is van het 
grootste praktische belang want zij zal erover beslisscn of jonge men-
sen zich tot ons .specialisme zullen aangetrokken voelen. De leerstof 
moet levendig en fris worden voorgestcld en hiertoe leent zich onze 
speciahteit uitermate goed, al ware het maar door het universele ka-
rakter van de menselijke voortplanting dat geen intellcktueel kan on-
verschil'lig laten. Het onderwijs mag ook niet dogmatisch worden op-
gevat, want het moet de tochoorders openbaren welk onmctelijk gebied 
nog braak ligt, zodat de meest verbceldingrijke onder de jongcren 
zich geboeid voelen, en misschien de wens zullen uitdrukken deze 
richting uit te kiezen voor hun verdcre studie en specialisatie. 

In velc landcn heeft men er zich in de laatste jaren zorgen over 
gemaakt dat het intellektuele pcil van de aspirantgynekoloog-verlos-
kundige laag ligt. Van Amerikaanse zijde is zelfs een grondig onder
zoek verrioht met het doel de oorzaken van dit tekort op te sporen en 
de mogelijke genezing van de kwaal op het spoor te komen. En steeds 
hoort men dezelfde praktische konklusies : men moet de studenten 
van in den beginne, dus vanaf de eerste doktoraten, belang voor onze 
problemen inboezemen en er hen op wijzen dat er ook in onze spe
cialiteit een enorm werkgebied is weggelegd voor fundamenteel en 
toegepast onderzoek. Het diensthoofd moet zelf een speurder zijn, of 
althans een opleiding hebben genoten in een van de basiswetenschap-
pcn. Aldus zal hij de problemen kunnen « onderscheiden » en door 
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zijn elan en geestdrift anderen, niet alleen aanzetten tot onderzoek, 
maar hun daarbij de nodige leiding verstrekken. 

Tenslotte moet het diensthoofd beschikken over voldoende admi
nistratieve gaven om zijn afdeling te besturen en haar verschillende 
aktiviteiten harmonisch te kunnen koordineren. Niet vaak zullen al die 
kwaliteiten in een enkel man verenigd zijn. Leemten in zijn persoon-
lijkheid zal hij kunnen aanvullen indien hij maar dc beschikking heeft 
over loyalc en gekwalificeerdc, vaste medewcrkers aan wie hij bepaal
de taken met gerust geweten kan overlatcn. En zelfs indien dc « su
perman » in zich alle voornoemde kwaliteiten mocht verenigen, dan 
nog is de kans gering dat hij de gelegenhcid krijgt alle van hem ge-
vraagde aktiviteiten harmonisch te ontplooicn. Zijn kans op welslagcn 
kan hij echter verhogen door enkele maatregelen. 

1. Al zijn tijd zal hij aan zijn leeropdracht bestcden. Anno 1963 is 
het ware full-timaat voor het hoofd van een universitaire kliniek en 
voor zijn vaste medewerkers niet langer een behocfte maar een dwin-
gende eis. Over kandidaat-specialisten wil ik niet spreken, want het 
is gewoon ondenkbaar dat men zich in een vak als de klinische ob
stetrica zou kunnen bekwamen op een part-time basis. De nieuwe 
weddeschalen hebben intussen die vrome wens tot een praktische mo-
gelijkheid omgcschapen. 

2. Administratieve en reprcsentatieve bezigheden eisen een steeds 
groter wordend gedeelte van de tijd en de encrgic van het diensthoofd 
op, Zich op een of andere wijze ontdocn van dc overtolligc « ad
ministratieve technologic », zoals Snapper het nocmt, en van andere 
kronofage bezigheden, is een levcnsvereiste geworden voor de dienst-
overste die tijd wenst over te houden voor zijn kliniek, zijn onder
wijs en zijn onderzoek. 

3. Zoals gezegd moet op de afdeling worden gestreefd naar een 
evenwichtige en eerlijke vcrdeling van het werk, waarbij bepaalde 
administratieve en edukatieve opdrachten worden toevcrtrouwd aan 
Icden van de staf. Met het groeien van de afdeling kan desgevallend 
worden overgegaan tot het scheppen van onderafdelingcn, aangepast 
aan het voorradige klinische materiaal en aan de beschikbare super-
specialist. Wij denken in dit verband o.m. aan de gynckologische ex-
foliaticve cytologic, de gynckologische endokrinologie, de studie van 
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de menselijke vruchtbaarheid, c.d.m, Voor de research zullen wij in 
dc toekomst vaker een beroep moeten doen op gynekologen-obstctrici 
opgelcid in de basiswetenschappcn, of zelfs op houders van diplo
ma's gelijkwaardig met het Angelsaksische Ph. D. Waarom dc kcus 
van dc basiswetenschappcn wellicht minder in de lijn van dc tradi
tionele hulpwetenschappen, d.i. de morfologische, zal komen te liggen, 
maar zich zal richten tot de biochemie, de fysika en de fysiologic, werd 
reeds vermeld. 

Het weze mij nog toegestaan een korte beschouwing te wijdcn 
aan het onderwijs in dc obstetric zelf. Dit onderwijs richt zich in hoofd-
zaak tot drie groepcn personcn : de doktoraatstudenten, dc aspirant-
gynckologen en de zich specializerendc vcrpleegsters. 

Het aan de studenten verstrekte onderricht, beoogt in essentie van 
hen vaardige omnipractici te maken. Of het een ideale situatie mag 
worden genoemd dat omnipractici in de twintigste eeuw nog de ver
loskunde uitoefenen, willen wij hier in het midden laten. De realiteit 
is zo dat de omnipractici in ons land 75 procent van dc verlossingen 
op hun aktief hebben, een cijfer dat in kleinere steden de 100 procent 
benadert. Bovendien is het geen geheim dat het peil van de praktische 
verloskunde in Belgie niet bepaald hoog mag worden genoemd. Hoe 
kan die toestand worden verholpcn ? Of men verbiedt dc omnipractici 
nog langer de verloskunde te beoefenen — wat onzin is — of men 
past het peil van de opleiding aan de bestaandc toestand aan. Dit is 
de taak van onze universiteitcn. Die opgaaf is niet cenvoudig, maar 
zij kan zeker baat vinden bij de toepassing van enige eenvoudige 
maatregelen. 

a. Het inkrimpen van de teoretische kursus waarbij ernaar wordt 
gestreefd het programma in het eerste semester af tc werken. Het 
encyklopcdische onderwijs moet gekortwiekt worden. Men strevc er 
veeleer naar de leerstof te verwerken tot een handig instrument, ge-
richt op de praktijk. Anderzijds moeten de studenten worden aan-
gezet tot zelfstudie. Zodoende zullen zij ervoor opgewassen zijn tij
dens hun latere Joopbaan onvermijdehjke leemten in hun kennis zelf 
bij te vullen en tevens de evolutie van hun vak intellcktueel te be
lcven, d.i. anders dan door het lezen van folders en prospektussen 
hun verstrekt door de farmaceutische firma's. 
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b. Van het geven van echte klinische lessen, gedurende dewelke 
aan de studenten patienten worden voorgestcld, kan er in de verlos
kunde vanzelfsprekcnd geen spraak zijn. Dit mag echter niet het 
ekskuus worden om die lessen te herscheppen tot filozofische of en
cyklopcdische debatten. Die uren vertegenwoordigcn voor de studen
ten de praktijk en moeten hiertoe benut worden : een lessencyclus 
over differentielc diagnostiek en terapie. gei'llustreerd met belecfde 
gevallen die tot de geest spreken en een waar mnemotechnisch mid-
del zullen zijn. Vermits de klinische kursus zich uitstrekt over drie 
achtereenvolgende jaren, moet het mogelijk zijn door middel van een 
zorgvuldig uitgewerkt programma alle belangrijke problemen van de 
moderne verloskunde realistisch en grondig met de studenten te be-
spreken. 

c. De propedeutiek van de verloskunde, die men evenmin op levende 
patienten kan voorstellen, maakt het voorwerp uit van dc praktische 
oefeningen. Die horen thuis in het tweede semester wanneer de stu
dent beschikt over de nodige teoretische kennis. Die lessen moeten 
voldoende talrijk zijn en kleine groepjes studenten verenigen ; men 
bepcrke zich niet tot de gebruikelijke « fantoomoefeningen », maar 
late ze tcvcns uitgroeien tot hcrhalingen, ondervragingen en gedach-
tenwisselingen tussen de student en dc specialist. 

d. De praktische proeftijd in de verloskunde is een neteligc opgaaf 
vvaarover wij liefst zouden heenglijden, want hier worden wij meer 
dan ooit gererad door het nijpende gebrek aan klinisch materiaal. 
Meer materiaal en vooral meer patologische gevallen naar onze uni
versitaire klinieken brengen, zal de allereerste taak moeten zijn die 
de volledige aandacht van de bestuurder opeist. Ik ben ervan over-
tuigd dat, wanneer men zich de nodige moeite getroost, ook die taak 
met sukses kan bekroond worden. 

Tenslotte zou ik een lans willen breken voor de idee van een bij-
komende stage, voorbchouden aan degenen onder de recent gediplo-
meerde dokters die in hun praktijk de verloskunde wensen te beoe
fenen. Van een vcrplichting kan natuurlijk geen spraak zijn, maar ge-
sprekken met laatstejaarsstudentcn hebben ons ervan overtuigd dat 
ook in hun geest de wenselijkheid — ja, de noodzakehjkheid — van 
een dergelijke maatregel is opgekomen. Niet alleen de universiteitcn 
zouden dergelijke stages kunnen inrichten, maar ook bckwame ver-
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loskundigen die beschikken over de nodige tijd en lust om die voogdij 
op te nemen, kunnen een helpende hand uitsteken. 

Het onderwijs in dc obstetric omvat, benevens de studenten, de 
zich specializerendc dokters. Qua specializatie staan we in ons land 
voor een dubbclzinnige toestand ; van dc omnipracticus eist men een 
diploma tot het beoefenen van de geneeskunde, maar van dc specialist 
vraagt men zelfs geen attest waarbij hij kan bewijzen zich gedurende 
enige tijd te hebben bekwaamd in dit of dat ondcrdeel van de me-
dische wetenschap. Dit is oneerlijk tegenover de patienten, want wie 
geeft hun tenslotte de garantie van de bekwaamheid van de man wiens 
hulp zij inrocpen ? Bij gebrek aan wettclijkc bepalingcn zijn het de 
universiteitcn die, al ware het maar voorlopig, ervoor zorg moeten 
dragen dat er uniforme opleidingseisen worden vastgelegd, dat die 
eisen voor het gchele land dezelfde zouden zijn en dat dc voorschriften 
stipt worden nagcleefd. 

Voor iedere specialiteit dient de opleidingsduur afzonderlijk te 
worden bepaald. In 1931 werd door onze noorderburen dc duur van 
de specializatie in dc gynecologic en dc verloskunde vastgesteld op 
drie jaar en reeds in 1948, dus pas 17 jaar later, met een jaar ver-
lengd. Door het Rijk werd in 1962 vijf jaar specializatie als een voor-
lopige maatregel toegestaan, hocwel dc Speciahsten-Registratie-Com-
missie sinds geruime tijd zes jaar voorstelt, een duur die in vele landcn 
als een optimum wordt beschouwd. Niettegenstaande wijzelf zes jaar 
als gewenst beschouwen, mogcn wij niet uit het oog venliezen, dat er 
bij het vaststcUen van de termijn rekening moet worden gehouden 
met twee tegenstrijdige faktoren. Enerzijds legt dc ontwikkeling van 
ons specialisme een steeds langer wordende stage op ; anderzijds moet 
er naar worden gestreefd aan het grootst aantal kandidaten de ver-
zochtc opleiding te kunnen verstrekken, en ook hun aantal neemt toe. 
Wil de kwaliteit van dc opleiding niet het kind van dc rekening eijn, 
dan moeten de universiteitcn de beschikking hebben over een toerei-
kend klinisch materiaal en over voldocnd grote stafs. Van staatswege 
zou hier icts moeten worden gedaan. Het is bovendien vrijwel zeker 
dat wij, door omnipractici en specialisten uit onze provincies te inte-
resscren voor en te betrekken bij onze universitaire wenkzaamheden, 
erin kunnen slagcn het aantal patologische gevallen in onze univer
sitaire klinieken te vermcerdcren. Blijkt deze inspanning ontoercikend, 
dan kan een oplossing worden gevonden in het aanvaarden van de 
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twee-fasen-oplciding van dc specialist, ten dele in dc universiteit, ten 
dele daarbuitcn. In landen met een lange specialistentraditie bleek die 
maatregel een doeltreffende veiligheidsklcp voor de plctora van as
pirant-specialisten. Men vergete niet dat in landcn die beschikken over 
een dergelijke traditie de extra-universitaire opleiding gemakkelijk 
kan worden toevcrtrouwd aan de zorg van autonoom werkende kon-
fraters, die goed bekend zijn met de eisen welke aan de opleiding 
moeten worden gesteld. 

De wensehjkheid om de opleiding van de speciahst af tc sluiten 
door een eksamen of het verdedigen van een proefschrift werd in de 
laatste jaren door onze noorderburen ernstig overwogen, maar ook 
daar is men niet tot een vergelijk gekomen. Ter overweging kunnen 
wij zcggen dat de strenge « board examinations » het peil van ons 
specialisme in de Angelsaksische landen aanzienlijk heeft verhoogd. 

In dc standaard-opleiding van dc gynekoloog-verloskundigc zouden 
wij graag de patologie en de exfoliatieve cytologic ingeschakcld zien. 
Bovendien ware het wensehjk dat er zes maand of zelfs een jaar door 
de kandidaat uitsluitend zou worden besteed aan toegepast of funda
menteel onderzoek. 

Voor-opleiding, gcwoonlijk in dc chirurgie, wordt in sommige lan
den voor wensclijk gehouden, vnl. sinds vrijwel overal het dubbcle 
specialisme (chirurgie en gynekologie-obstetrie) is vervallen. Het feit 
dat wij de gynekologie en de obstetric aan elkaar koppelcn biedt een 
voldoende garantie voor de heelkundige opleiding van onze kandi
daat-specialisten. 

Tenslotte richt zich het onderwijs in de verloskunde tot de aspi-
rant-vrocdvrouwen. De status van de vroedvrouw vormt in ons land 
een heel apart probleem, een probleem dat wij onmogelijk kunnen 
vergelijken met wat geldend is voor andere landcn. In Nederland en 
in de Skandinavische landen worden meer dan de helft van de ba-
renden door autonoom-werkende vroedvrouwen ten huize verilost. Op 
het Deense platteland stijgt dit cijfer zelfs tot 90 procent. De grote 
behocfte aan gekwalificeerdc vroedvrouwen in die landen heeft voor 
gevolg dat haar opleiding grondig verzorgd wordt, en dat het peil 
van de vroedvrouwenstand hoogstaand mag worden genoemd, zoals 
kan blijken uit een uitbreiding van bevoegdheid haar onlangs in Ne
derland toegestaan, met name het verrichten van intraveneuze injek-
ties en het hechten van episiotomiewonden. 
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In ons land is de toestand anders : zeer weinig verlossingen ge-
beuren nog ten huize en zelfstandige vroedvrouwen worden systema-
tisch uit de meeste kraaminrichtingen geweerd. Het gevolg hiervan 
is dat een steeds geringer aantal jonge vrouwen de obstetrica als 
specializatie uitkiezen en dat verschillende kwecksoholen voor vroed
vrouwen door gebrek aan leerlingen verplicht werden haar deuren tc 
sluiten. Dit en de lage opleidingseisen, doorgaans aan de kandidaten 
gesteld, hebben bewcrkstelligd dat het peil van de vroedvrouwen in 
Belgie niet hoog is. Die toestand is onduldbaar want, hocwel de vraag 
naar vroedvrouwen niet groot is, hebben de moederhuizen, waarvan 
het aantal voortdurend toeneemt, behocfte aan zorgvuldig geschoolde 
krachten. 

Ook dat is de taak van de universiteit : bij leerling-vcrpleegsters 
welke de vereiste kwaliteiten bezitten belangstelling voor de verlos
kunde opwekken en haar een behoorlijke opleiding geven. Door ge-
lijktijdige opvoeding van kandidaat-specialisten, studenten en ver-
pleegsters-vrocdvrouwcn in een zelfde inrichting, moet het mogelijk 
zijn het beoogde pedagogische peil te bereiken, 

* * '« 
In de laatste eeuw heeft de obstetrica een zeer belangrijke evolutie 

doorgemaakt. Over drie tijdvakken is zij van een louter meohanistisch 
vak stilaan uitgegroeid tot een wetenschap, de inwendige geneeskunde 
van de gravida en de ongeboren vrucht. Opnieuw staan we aan een 
keerpunt in de evolutie van ons specialisme en moeten derhalve voor-
zorgen voor de toekomst worden getroffen. Twee grote maatregelen 
zullen in essentie over die toekomst beslisscn. Voor haar vooruitgang 
is het opsporingswerk vcrantwoordelijk. Nieuwe wegen dienen hier-
bij te worden ingeslagen willen wij enkele van de tallozc leemten in 
onze kennis aanvullen en zodoende de koers van onze voorgangers 
behouden. Het gehaltc van dc praktische verloskunde in de eerstko
mende generatics zal worden bepaald door de kwaliteit van het ver
strekte onderwijs. Van ihet gehaltc van het universitaire onderwijs 
zal mede de selektic van de kandidaat-specialisten afhangen. Wij zijn 
van oordcel dat een synkroon doorgevoerde opleiding van studenten, 
aspirant-specialisten en vcrpleegsters-vroedvrouwen, alsmede een 
daadwerkelijke samenwerking tussen de universitaire klinieken en de 
gevestigde koUega's bevruchtend kunnen werken. 

M. Thiery. 
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