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IN LEI DIN O. 


In Februari 1922 k\vam in de verloskundige kliniek der 

Groningsche U niversiteit een geval van uterusruptuur in be

handeling, dat, wegens de zeldzaam voorkomende en ongewone 

wijze, waarop het plaats had, de aandacht trok. 

Bet was voor mij aanleiding in de Iiteratuur naar soortgelijke 

gevallen te zoeken en aan de hand van het gevondene iets bij te 

dragen tot de kennis der spontane uterusruptuur bij stuitligging. 

Van oudsher heeft de ruptuur der baarmoeder steeds de belang

stelling der verloskundigen genoten wegens het groote gevaar, 

dat zij oplevert zoowel voor moeder als kind. Terwijl volgens 

Vel pea u 1) reeds door P I ate r een geval van uterusruptuur 

beschreven werd, clat in 1584 plaats had en het de H i Ide n was, 

die op een van 1593 de aandacht vestigde, is H. W. F r e u n d 2) 

van meening, dat deze beide gevallen ten onrechte als zoodanig 

door Vel pea u beschouwd zijn. 

G 1I i I I e In e a u (155~1613) is het volgens Vel pea u ge

weest, die het eerst het wezen der uterusrllptuur schij nt begrepen 

te hebben en die als therapeutische maatregel aangaf "que dans 

ces cas malheureux il faut accoucher brusquement la malade" . 

Na G u i II erne a u beschreef M a uri c e a u een geval, dat 

in 1670 plaats yond. 

1) V e l p e a u , Trait e Complet de l'art des a ccoucllemens. 	 III Ed. 
p. 348. 1835. 

2) 	 V o n Win e ke I , Ha ndbucll del' Geburtshi.ilfe. II", p. 2126. 1905. 
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Terwijl era n t z '), Lev ret 2) en Egg e c1e meening waren 

toegedaan,dat de oorzaak der uturusruptuur gezocht moet wor

den in actieve bewegingen van het kind in utero, verdedigde 

B e a u cI e I 0 c que 3) (1746---1810), het eerst de zienswij ze, dat 

het kind in c1eze een zuiver passieve TOI speelde en kende aan 

cle uteruscontracties als zoodanig naast andere caltsale momenten 

als druk c1er buikwand, lange duur der baring, druk van hoofd 

tegen bekkenrand, ongelijke weerstancl van verschillende punten 

van het uterusweefsel groot gewicht toe. 
Terwijl Den man') de oorzaak der ruptuur zocht in de 

compressie van de baarmoederwand tusschen bekken en hoofd, 

vestigde S can z 0 n i 4) nog de aandacht op de werking der 

uteruscontracties naast den inv!oed der compressie. 
Vel pea u wees in zijn leerboek, p. 350 er op, dat het juist 

de hals en het bovenste deel der vagina zijn, die 't meest door 

ruptuur getroffen worden "parceque c'est sur ces points, que 

portent habituellement les manoeuvres reclamees par les 

accouchemens labourieux, 

20. parceque c'est la region la plus mince et la plus affaible 

au moment du travail, 
30. parceque c'est sur elle qu'agit avec Ie plus de violence 

4

la tete ou quelqu'une des parties saillantes du foetus, 
0 parceque tous les efforts de la matrice tendant a• 

l'entrainer vers Ie fond, il se trouve sous l'influence de deux 

forces egalement puissantes, 

5°. enfin, parcequ'en courbant I'uterus en arriere, les con

tractions des muscles abdominaux Ie distendent de plus en pIlls 

vers l'angle sacrovertebral." 

1) Di e pen, Acad. Proefschl'. Amsterdam, p. 29. 1894. 

2) Vel pea u, 1. C., 1>. 350. 1835. 

0) Die pen, 1. C., p. 30. 1804. 

<) Die pen, I. C., p. 32. 1894. 
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M i c h a eli s ,) zocht de oorzaak der ruptuur in het terug

trekken van de baannoedermond over het niet indalend hoofd 

en tevens wees hij 0']) de mogelijkheid van inklemming van 

't onderste deel van den uterus tusschen hoofd en bekken en als 

gevolg hiervan een te late terugtrekking. 

Ban dl 2) zegt,dat voor !let tot stand komen van een ruptuur 

een deel van den uterus tusschen hoofd en bekken wordt inge

klemd. Intusschen laat hij de mogelijkheid bestaan, dat zij tot 

stand komt zonder inklemming (schouderligging, hydrocephalus). 

H. W. F r e un d 3) daarentegen steIt als conditio sine qua 

non, dat er inklemming heeft plaats gehad. 

Zij ne meening wordt niet gedeeld door S c h roe cI e r 4), 

Ols ,hausen, VeiP), Scjpiades H), v. Franque 7 ), 

deS no 0 e.a., die meer belang hechten aan de natuurlijke 

bevestigingsmiddelen van den uterus en aan ongelijkmatige 

rekking. 

Aan de hand der in de literatuur gevonden gevallen en der 

waarneming der Groningsche Kliniek, meen ik mij bij deze laat

sten te moeten scharen , op grond van redenen, die onder hoofd

stuk Mechanisme zij n vervat. 

' ) 1\1 i c h a eli s , Das Enge Becken. 1851. 

2) Ban d 1, Ruptul' de t' Gebtirmutter. 1875. 

3) Von Win e k e I , 1. c., p. 2176, '77. 1905. 

•) S c h roe d e r, Leh rb. de !' Geburtsh., p, 677. 1886. 
c.) 0 Ish au sen V e it , Lehrb. del' Geburtsh, p. 816. 1899. 
ti ) Sci pia des, T auffer 's Abh. a. d. Gebiete del' Geburtsh. und 

Gyn. , bd. 	1. 1I. 1, p , 204. 1909. 
7) Sam t e r, r. D. , Berlin , p . 6. 1917. 


