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VICTOR DENEFFE (1835-1908) EN
DE HEELKUNDIGE CORRECTIE VAN LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN DE BAARMOEDER
Michel

THIERY

De uitgezakte baarmoeder (prolapsus s. procidentia uteri) is een probleem waarmee patienten en geneesheren gedurende millenia hebben gekampt, getuige de
panoplie prothesen die hiervoor in de loop der eeuwen zijn toegepast. De achterovergevallen uterus (retropositio) is daarentegen een relatief jonge ' vrouwenziekt e ' , aan dewelke men vanaf het begin van de vorige eeuw een waaier tekenen
en klachten — van kruispijn, via menstruatiestoornissen, tot infertiiiteit — heeft
willen toeschrijven. Van de toepassing van baarmoederstiften (zgn. ' redresseurs
uterins') en hysterophora allerhande werd verwacht dat zij het orgaan op zijn
'natuurlijke' plaats zouden terugbrengen en houden. Later is men ook overgegaan naar operatoire correctie van deze aandoeningen. Het feit dat de buikchirurgie slechts na de introductie van de anti- en asepsie populair is geworden verklaart waarom de extraperitioneale inkorting van de ronde koorden (chordae teres,
ligamenta teres uteri) de oudste operatic voor retropositio en descensus uteri is.
Deze ingreep, die bestaat in het opzoeken, losmaken, naar buiten trekken, verkorten en vasthechten van de chordae, draagt ' officieel' de naam van de twee
Engelse chirurgen die hem voor het eerst met succes hebben bedreven: de operatie van Alexander-Adams. Zoals onder zal worden aangetoond is deze patronymic echter geen volledige.
Anno 1882 liet Mr. William Alexander (1815-1902), uit Liverpool, weten dat
hij, door de ronde koorden buiten het buikvlies in te korten, vijf vrouwen met
"inveterate and troublesome displacements of the uterus" had weten te helpen.
(1) In dat zelfde jaar werd door Mr. James Alexander Adams (Glasgow) een gelijkaardige interventie beschreven. (2) Mr. Alexander was erover verbaasd dat
" such a simple, rational, and effectual operation had not been thought of before. " Er kan echter aan getwijfeld worden of zijn techniek een eenvoudige was
vermits hij hierop laat volgen: "Before anyone performs it, I would recommend
considerable [sic] practice on the dead subject, by which the 'knack' of seizing
and pulling out the ligaments can be discovered much more easily than by reading any lengthened description that I could possibly give."
Het is duidelijk dat onze insulaire Brit de vakliteratuur niet kende, want in
dat geval zou hij hebben geweten dat hij op dat stuk ten minste twee voorgangers heeft gehad. Vooreerst Dr. A. Alqui6 (1812-1864) die in 1840 — veertig jaar
v66r het verschijnen van de artikelen van Alexander en Adams — aan het bureau van de Academie royale de Mddecine een dissertatie had voorgelegd waarin
de jeugdige professeur agrege van de Universiteit van Montpellier aantoonde
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dat men door op het lijk de ronde koorden in te korten "divers deplacemens
de la matrice" kon corrigeren. (3) Vier jaar later werd door het leescomite van
de Panjse Academie — waarin o.m. Baudelocque " N e v e u " (Auguste-Cesar B.,
1795-1851) zetelde — een vernietigend oordeel uitgebracht over de "nouvelle methode" van Alquie. (4) In dat rapport kan men o.m. lezen dat "cette operation
[...] n'etant nullement admissible dans la pratique, nous [...] proposons d'approuver M. Alquie d'avoir eu la prudence [sic] de ne pas la pratiquer sur le vivant," een waarschuwing waaraan de jong gestorven uitvinder van de operatic
zich blijkbaar heeft gehouden.
Twintig jaar later (1860) werd de extraperitoneale inkorting van de ronde koorden voor de tweede maal voorgesteld, dit keer door een student in de geneeskunde van de Gentse Rijksuniversiteit. Zoals hij slechts later (1885) zal meedelen
(5) heeft student Victor Deneffe (1835-1908), die het jaar daarop het doctorsdiploma zou behalen,' zijn' operatic bij herhaling in de snijzaal aan zijn leermeesters
en aan de medestudenten gedemonstreerd. In 1864 legde Dr. Deneffe examen
af voor het bekomen van de graad van docteur special en sciences chirurgicales
en werd hij aangesteld als adjunct aan de Verloskundige Kliniek, om in 1867 te
worden belast met de colleges in de heelkundige pathologic en de theorie van
de vroedkunde. (6)
Een van de twintig thesissen, die Deneffe aan zijn inaugurale dissertatie De
la ponction de la vessie (1864) heeft geappendeerd, stelt dat "Diminuer la longueur des ligaments ronds, c'est guerir radicalement la chute de la matrice".
Voortbouwend op de resultaten bekomen op het lijk en aangespoord en geassisteerd door de hoogleraren Adolphe Burggraeve (1806-1902) en Floribert Soupart (1810-1901), heeft hij in dat zelfde jaar de grote sprong gewaagd. Hem werd
echter voor de operatic princeps een 'onmogelijke' casus ter hand gesteld: een
patiente die sinds ettelijke jaren een totale prolapsus van de baarmoeder vertoonde. Als gevolg van de intense en langdurige uitrekking waren bij haar de ronde
koorden dermate geatrofieerd dat "malgre tous les soins, toute la patience que
nous apportames a les decouvrir, nous ne pumes les apercevoir". Ondanks het
feit dat de mislukking van de geplande operatic voor de hand lag en dat de patiente hierna vlot was genezen, heeft Deneffe ze nooit meer opnieuw beproefd,
zelfs niet bij een geval van mobiele retroversio. Hij was ontgoocheld, mede door
de hetze die de ingreep heeft ontketend: "Get insucces nous decouragea tous;
des racontars malveiUants arriverent jusqu'a la Commission des Hospices, qui
fit demander des explications a M. le professeur Burggraeve sur les experiences
[sic] auxquelles il permettait qu'on se livrat sur les malades confies h ses soins."
Trouwens, vanaf 1869 zal Prof. Deneffe de koers van zijn medische carri^re wijzigen, vermits hem toen de leiding van de oogheelkundige kliniek van de Faculteit werd toevertrouwd.
Uit wat vooraf gaat is duidelijk dat — zoals zo vaak in de geneeskunde is
geschied — het vaderschap van de extraperitoneale inkorting van de ronde koorden ter behandeling van liggingsafwijkingen van de baarmoeder in wezen een
meervoudige is. Alquie is de vader van het concept. Deneffe, die zoals zijn voorganger de techniek op het lijk heeft uitgewerkt, is de eerste die de nieuwe operatie bij de levende heeft toegepast, of althans hiertoe een poging heeft gedaan.
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Aan Alexander (op de voet gevolgd door zijn collega Adams) komt de eer toe
de ingreep met succes te hebben bedreven en deze te hebben gepropageerd. Daarom is het niet onbillijk te stellen dat men deze operatic eponymisch de operatic
van Alquie-Deneffe-Alexander zou noemen.
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