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Louis Seutin (1793-1862) en de behandeling van de beenbreuken 

Michel THIERY 

Baron Seutin, fleuron van de Belgische chirurgie, is de medische geschiedenis 
ingegaan als uitvinder van het stijfselverband, een revolutionaire methode om 
beenbreuken te behandelen. 

Louis Joseph Seutin, de tiende van de twaalf kinderen van een eenvoudig 
landbouwersgezin, werd op 19 oktober 1793 te Nijvel geboren (1-4). (Fig. 1) Pas 
zeventien brak hij zijn humaniorastudies af om zich als student in te schrijven aan de 
"Ecole de M^decine et de Chirurgie pratiques", de departementschool opgericht door 
de Franse bezetter van ons land en gevestigd in het Brusselse Sint-Pietershospitaal. 

Fig. 1. - Baron Louis Seutin 



84 M. THIERY 

De conscriptie zal zijn studies een eerste maal onderbreken. Omdat de Russische 
debacle voor een nijpend tekort aan artsen en chirurgen in de "Grande Arm6e" had 
gezorgd, gingen de prefecten onder de medische studenten ronselen. De 19-jarige 
Seutin werd in april 1813 opgeroepen en met het brevet van "chirurgien-aide-major" 
naar Saksen gestuurd. Na in Dresden te zijn geSxamineerd door de hoofdchirurg van 
de keizerlijke legers - Dominique Larrey (1766-1842), werd hij naar het iront 
gestuurd om er de gekwetsten te behandelen en tegelijk aan zijn "collega's" op het lijk 
"toutes les operations chirurgicales" te demonstreren. Voor de jonge man die nog 
student was betekende zulks de onverhoopte kans zich in de praktijk van de 
(oorlogs)chirurgie in te werken. "C'est Id que j'acquis cette grande habitude d'operer 
qui me valut plus tard, lors de la bataille de Waterloo, I'avantage d'etre charge de 
pratiquer les operations majeures", zal hij over deze periode in zijn autobiografie 
schrijven (1). 

Nadat het Napoleontische leger te Leipzig was verslagen, trachtte onze 
hulpchirurg, als Pruissisch officier verkleed, te ontsnappen en zijn basis te vervoegen. 
Hij werd helaas ontmaskerd en in krijgsgevangenschap naar het verre Moravie 
verbannen en moest de lange weg te voet afleggen. Hij zal de ellende nooit of nimmer 
vergeten. 

Pas in het midden van 1814, na de verbanning van de Keizer naar Elba, kon hij 
naar het vaderland terugkeren en hij werd in oktober van hetzelfde jaar met de rang 
van geneeskundig officier 2^" klas, rang gelijkwaardig aan degene die hij in het Franse 
leger bekleed had, opgenomen in de medische dienst van het Nederlandse leger en in 
het militaire ziekenhuis van Brussel gekazemeerd. 

Een rustige periode die echter van korte duur zou zijn, want de slag van Waterloo 
stelde brutaal een eind aan de "brillante perspective de pouvoir continuer paisiblement 
mes etudes tout en remplissant mes fonctions" (1). Van 16 juni 1815 af moest hij op 
bevel van de "Premier officier de sant6", de Gentse chirurg Jozef Frans Kluyskens 
(1771-1843), de geallieerde verwonden opvangen die in dichte drommen in de 
hoofdstad toestroomden. Zijn leeftijd en rang ten spijt, zal zijn chef hem belasten met 
het uitvoeren van "zware" operaties. De slag, die aan Napoleon 25.000 soldaten, 
waaronder 6.000 gevangenen kostte en waarbij 22.094 geallieerden omkwamen of 
gekwetst werden, zorgde in de Brusselse ziekenhuizen voor een dermate overljist van 
werk dat Seutin op 28 juni, aan het hoofd van een ploeg van tien geneeskundige 
officieren uitgestuurd werd om de gekwetsten in de dorpen en gehuchten rondom het 
slagveld te gaan helpen. Hij alleen kreeg echter van zijn chef de toestemming om ter 
plekke zware operatieve ingrepen uit te voeren, vooral het amputeren van ledematen. 
Het was duidelijk dat de topofficieel de kennis en kunde van de piepjonge chirurg ten 
voile erkende. 

Nadat de vrede hersteld was en Willem 1 het hoofd was geworden van het 
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Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, werd Seutin benoemd als chirurg 2''' klas. 
Met de energie die hem zijn leven lang heeft gekarakteriseerd hervatte hij zijn studies 
en wist hij academische graden te verwerven. In 1816 promoveerde hij aan de Leidse 
universiteit tot medicinae doctor en behaalde vier jaar later de complementaire 
diploma's van doctor in de heelkunde en doctor in de vroedkunde, dit keer echter aan 
de staatsuniversiteit van Luik. Wij herinneren eraan dat pas in 1849 het diploma van 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde als enige academische graad in ons land 
in voege kwam. Dr. Seutin bleef niet bij de pakken zitten. In 1822 werd hij 
medeoprichter van het vvetenschappelijke genootschap "Societe des Sciences 
medicales et naturelles de Bruxelles" en de Koning vereerde hem met de decoratie van 
"Chevalier de I'ordre du Lion Belgique". 

Dat zelfde jaar diende hij ontslag in bij het leger om zich voUijds te kunnen wijden 
aan zijn discipline. Hij hoefde echter niet lang te wachten op een post want reeds in 
1823 werd hij aangesteld als hoofdchirurg van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis 
en het jaar daarop ook als docent aan de "Ecole de Medecine" (er was toen nog geen 
universiteit in Brussel), belast met het lessenpakket chirurgie, obstetric, 
vrouwenziekten en pediatric. Geinspireerd door het voorbeeld van zijn beroemde 
Parijse coUega Guillaume Dupuytren (1777-1835) zal hij in Brussel de opleiding van 
de heelmeesters op een modeme leest schoeien. 

De Belgische Omwenteling (1830) zorgde voor een kort intermezzo in zijn 
academische carriere, tevens voor een tweede militaire loopbaan. Na gedurende de 
straatgevechten keurig de gewonden te hebben behandeld, werd Prof Seutin een jaar 
later geroepen om, als lid van de "Commission medicale de la province du Brabant" 
(de departementen waren van de kaart geveegd en vervangen door de provincies), de 
medische dient van het toekomstige Belgisch leger uit de grond te stampen. Tevens 
werd hij aangesteld als "Medecin chef van het leger, wat echter goeddeels beperkt 
zal blijven tot een raadgevende functie, die dertig jaar later zou worden afgeschaft. 
Bij de stichting van de University libre de Bruxelles op 20 november 1834 verkreeg 
Seutin het geambieerde ordinariaat van de heelkundige wetenschappen. Daarop is de 
hectische periode gevolgd gedurende dewelke de hoogleraar zijn belangrijkste 
bijdrage aan de chirurgie heeft geleverd. Hij zal de heelmeesters opleiden en 
begeleiden, boeken en artikels publiceren en ... polemiseren. Kortom, hij werd de 
voortrekker van de Brusselse chirurgische school en zal met gerechtigde trots en de 
modestie waarvan hij gespeend was schrijven: "Grace a mes efforts, les chirurgiens 
sortis de mon 6cole ne doivent pas, comme ceux d'autrefois, se bomer a la pratique 
de la petite chirurgie; ils peuvent entreprendre les operations les plus graves."(l). 
Hij had het toppunt van zijn roem bereikt. Hij was sinds 1834 de lijfarts van 
Leopold 1. Hij was lid van de pas opgerichte "Acad^mie royale de Medecine de 
Belgique" (1841), baron (1847) en senator (1853). 
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Baron Seutin is op 29 januari 1862 te Brussel aan een hartkwaal overleden. Ook 
na zijn dood zou hij zijn geestelijke vader Baron Larrey getrouw blijven. Zoals 
Dominique Larrey had hij de wens uitgedrukt dat zijn hart zou worden bewaard in een 
canope. De wens geschiedde. De canope bevindt zich thans in het monument, met het 
borstbeeld van de baron, dat ter zijner nagedachtenis in zijn geboorteplaats in 1903 
werd onthuld. 

Deze man, de fleuron van de Belgische heelkunde, heeft zijn medische sporen 
verdiend. In eigen land was hij een van de promotoren van de vaccinatie. Hij wijdde 
monografiefin aan de "ophtalmie m ilitaire" (1824) en de commotio cerebri (1826). Als 
hoofd van de vroedkundige afdeling van het Sint-Pietersziekenhuis poogde hij 
(vruchteloos) de endemische kraamvrouwenkoorts uit te roeien door de zieken in 
goed verluchte ruimten af te zonderen. Hij bekwam van de overheid de topograflsche 
scheiding van de secties chirurgie en obstetric en in 1848 de overheveling van de 
kraamkliniek naar een andere locatie, met afzonderlijke afdelingen voor de kandidaat 
vroedvrouwen en de medische studenten, waarvan Prof Jean Baptiste Van Huevel 
(1802-1883), de Vader van de "forceps scie", de directie ovemam. Als lid van de 
"Conseil central de Salubrite" en in zijn hoedanigheid van senator zal hij de 
handschoen opnemen tegen de venerische ziekten, de prostitutie doen reglementeren 
en het medisch onderzoek van de "femmes cart6es" bekomen. 

De binnen- en buitenlandse medisch historici blijven Seutin in ere houden. In alle 
leerboeken blijft zijn naam geassocieerd met de behandeling van de beenbreuken en 
de toepassing van zijn originele "methode amovo-inamovible", het stijfselverband. Hij 
blijft de onbetwiste Vader van dit vederlichte, zij het stevige steunapparaat dat een 
gelijkmatige druk uitoefent op het gelaedeerder lid en er de beweging van toelaat. 
(Fig. 2) Met behulp van een door hem vervaardigde schaar (Fig. 3) kon het apparaat 
worden doorsneden. Het vormt dan een tweekleppige schelp die de arts kan oplichten 
"de maniere a permettre I'examen du membre fracture quand on le veut et sans 
deranger les fragments." Vandaar de exotische naam "appareil amovo-inamovible" 
(5-6). Seutin bekleedde het gebroken lidmaat met een laag vochtig gemaakt 
bordpapier om de vorm van het lid te eerbiedigen en omzwachtelde deze laag met in 
stijfsel gedrenkte windsels. 

De uitvinding van het stijfselverband was een toevallige vondst, het ei van 
Columbus. Toen hij in 1833 bij een vriend op bezoek was en deze hem verzocht de 
gebroken poot van een geit te willen verzorgen zag hij dat de meid bezig was linnen 
te stijven. Hij legde een eenvoudig verband rond de poot van het dier en verstevigde 
het door het met stijfselpap in te smeren. De kunstgreep lukte en Seutin, "v^terinaire 
malgre lui", bracht de methode over op zijn patienten. 
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Fig. 2. - Het stijfselverband van Seutin toegepast bij 
een fractuur van het onderbeen. De patient kan zich 
voortbewegen, zij het met behulp van krukken 
(Seutin 1851). 
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Fig. 3. - De schaar van Seutin (Seutin 1851). 

Over de jaren verbeterde hij zijn "pansement amidonn^" en ging het ook toepassen 
voor andere pathologische aandoeningen, zoals luxaties, contusies, botresecties, 
amputaties, gewrichtsontstekingen, tot en met de behandeling van varices en 
aneurysma's. Seutin maakte zijn uitvinding wereldkundig in 1835 met een korte 
mededeling in het Bulletin medical beige. In 1840 wijdde hij er een eerste leerboek 



LOUIS SEUTIN (1793-1862) EN DE BEHANDELING... 89 

aan (5) en elf jaar later, in samenwerking met zijn leerling en latere biograaf Jean 
Ronald Marinus (1800-1874), kwam zijn magnum opus van de pers, getiteld Traite 
de la methode amovo-inamovible (6). 

Om zijn methode te promoten ondemam hij, de wankele gezondheid ten spijt, 
twee reizen (in 1851 en in 1856) gedurende dewelke hij in vele landen van Europa en 
tot in Noord-Afrika lezingen hield en zijn techniek demonstreerde. Overal werd hij 
als een VIP ontvangen en door staatshoofden gedecoreerd. Een triomf 
Sommige onder zijn collega's zullen het stijfselverband van Seutin verbeteren. Aldus 
de Gentse hoogleraar chirurgie Adolphe Burggraeve (1806-1902), die van tevoren een 
wattenverband op de huid legde met het doe! de druknecrose te vermijden (7). (Fig.4) 
Ook de "appareils ouates" van Burggraeve kenden succes. In de tweede helft van de 
19''° eeuw zullen beide typen steunapparaat geleidelijk worden verdrongen door het 
gipsverband van de Nederlandse arts Antonius Mathijsen (1805-1878) (8). Opgeleid 
als legerarts in Brussel en in Maastricht, doctoreerde Mathijsen in Duitsland en 
beSindigde hij zijn loopbaan als directeur van het gamizoenziekenhuis van Breda. Het 
was echter zijn vriend en landgenoot Johannes van de Loo (1812-1882) die, naar het 
voorbeeld. van Seutin, een peregrinatio heeft ondemomen om het "gypsverband" 
overal te laten kennen. 

De patemiteit van het stijfselverband wordt algemeen toegekend aan Seutin, die 
schreef "La methode amovo-inamovible m'appartient et aujourd'hui personne ne me 
le conteste (1)". Seutin is echter niet de uitvinder van het verharden van verbandstof, 
want reeds in de Middeleeuwen plachten chirurgijns de windsels en kompressen te 
verstevigen door ze te bestrijken met wit van ei of bloempap, zij het dat geen enkele 
chirurg de stap had gezet en afstand had gedaan van de bijkomende toepassing van 
houten of metalen beenspalken. 

Aldus Larrey, die in 1821 zijn "bandage inamovible" had geintroduceerd. Een 
ingewikkeld apparaat bestaande uit een dikke laag pluksel doordrenkt met een 
mengsel wit van ei, benzoetinctuur, loodacetaat en kamferspiritus, houten spalken en 
een huls strohalmen. Merkwaardig is echter dat het steunapparaat van Larrey, dat ook 
bij de zo gevreesde open breuken succes sorteerde, weldra werd verlaten. Niemand 
had immers begrepen dat het, omdat er een beroep werd gedaan op antiseptische 
stoffen, uitzonderlijk waardevol was. Het zal immers tot de jaren 1860 duren voor 
Joseph Lister (1827-1912) zijn antiseptische methode bij de behandeling van open 
beenbreuken zou introduceren. 
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Fig. 4. - Het wattenverband van Burggraeve (Burggraeve 1858). 
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Zes jaar na Larrey en acht jaar voor Seutin had Claude Somme (1772-1855) een 

"stijfselspalkverband" ontwikkeld. Somme was de Franse legerarts die in 1806 aan het 

hoofd kwam te staan van het Antwerpse Sint-Elizabethziekenhuis en les gaf aan de 

plaatselijke "Ecole de Medecine". De man had weliswaar stijfselpap gebruikt doch, 

in tegenstelling met baron Seutin, was hij niet afgestapt van de traditionele toepassing 

van vaste spalken (4). 

Stichting Jan Palfyn en Museum voor Geschiedenis der Geneeskunde, Gent 
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