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SA MEN VAT TING

Ver schil len de ge ge vens dui den erop dat de sub cu ta ne foe to to mie of em bry o to mie met ving er mes jes (niet te

ver war ren met de per cu ta ne met ho de met buis draad zaag) uit ge voerd werd door ong edi plo meer de ver los kun -

di gen, ‘koemeesters’ of ‘paardenmeesters’, lang voord at de eer ste vee art se nij scho len ge sticht wer den. De tech -

niek werd in de 19de eeuw over ge no men en verd er ont wik keld door de ge di plo meer de die ren art sen en bleef

al ge meen in ge bruik tot in de ja ren der tig van de vo ri ge eeuw. De met ho de be stond in es sen tie in het vil len

(‘uitvladen’) van on mo ge lijk te ver los sen foe ti van bin nen uit. Door deze ing reep werd am pu ta tie van één of

meer le de ma ten mo ge lijk waar na de min der vo lu mi neus ge wor den res ten kon den ge ëxtraheerd wor den. In dit

ar ti kel wordt deze dier ge nees kun di ge kracht toer - want dat was het - kort be schre ven in het bre de re ka der van

de vee ver los kun de, voor al bij het rund.

VOOR GE SCHIE DE NIS

Het zal (of zou wel mo gen) be kend zijn dat het er in de

vo ri ge eeu wen bij moei lij ke ver los sing en (dys to kie ën)

zo wel bij mens als dier niet be paald zacht zin nig aan toe

ging. In de hu ma ne ver los kun de brach ten de di ver se mo del -

len van ver los tang en, die voor al in de 18de eeuw ont wik keld

wer den, een oplos sing voor tal van moei lij ke ge val len.

Hoe wel er ver schil len de der ge lij ke tang en ont wor pen wer -

den voor dier ge nees kun dig ge bruik (Mul der en Wij ge -

rangs, 1995), ble ken ze bij gro te huis die ren van geen nut.

Men stond vrij wel hul pe loos. Wan hoops da den wa ren

niet uit zon der lijk. In de 19de-eeuw se Fran sta li ge hand -

boe ken van onze voor gang ers werd be schre ven hoe men

een ex trac ti on forcée of een ex trac ti on à out ran ce (tot het 

ui ter ste) kon la ten uit voe ren. Bij moei lijk te ver los sen

mer ries of koei en ge beur de dat in die tijd zo no dig met

trek kracht door 15 tot 16 (!) man nen (De neu bourg, 1880).

Zo ge naam de kalf machi nes met ong econ tro leer de trek -

kracht wa ren min stens even erg.

De zeer prak tij kon der leg de He ne gouw se die ren arts

De neu bourg be schreef in zijn hier bo ven ge ci teer de werk

ech ter ook de sub cu ta ne foe to to mie als het meest ze ke re

en toen al goed ge ken de al ter na tief voor der ge lij ke bar -

baar se trek kracht. Vol gens zijn op ga ve werd die met ho de 

ge bruikt door ‘empirici’, ong edi plo meer de koe mees ters

en paar den mees ters, lang vóór de stich ting van de eer ste

vee art se nij scho len. De neu bourg zelf had - mooi de tail -

bij zijn af stu de ren als die ren arts de met ho de ge leerd van

zijn va der die ze zelf bij zijn va der op ge sto ken had (zie

ka der tje ‘Van va der paar den mees ter tot zoon veearts’).
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Tekst op ge maakt bij 

Foe to to mie 

Vier de the ma ten toon stel ling van ‘Veterinair Ver le den in de Vitrine’

Hall kli nie kau di to ria 1 en 2, Me rel be ke



De ope ra tie werd al in de Griek se oud heid aang eduid

met de term em bry o to mie (Thie ry en Goos sens, 1993) en 

die be na ming bleef in ge bruik tot op he den, hoe wel de

term foe to to mie wel juis ter is. De Ro mein Co lu mel la (4 -

65 na C.) ver meld de de toe pas sing er van bij die ren (li te -

ra tuur bij van der We ij den en Ro zen dal, 1995), maar hoe

men daar bij te werk ging is niet be kend. Meer dan waar -

schijn lijk was de foe to to mie lang vóór en ook lang na die

éne ver mel ding in ge bruik bij vee hoe ders, maar hier over

is verd er niets ge we ten.

In elk ge val dook de foe to to mie op nieuw op in de 18de

eeuw, meer be paald bij het rund. Om ver los sing mo ge lijk

te ma ken, wer den le de ma ten ge am pu teerd in ute ro tus sen 

schou der blad en borst of in de bil naad met be hulp van

mes jes en al of niet snij den de ha ken. Dit ge beur de zon der 

veel be scher ming op een ri si co vol le ma nier. Van sub cu -

ta ne foe to to mie was in de li te ra tuur nog geen spra ke maar 

ze be stond wel de ge lijk. Hoe wel hij de prak tijk af keur de,

ver meld de de Leid se me di cus-dich ter-en cy clo pe dist Le

Francq van Berk hey (1805 - 1811) hoe oude ‘boeren-

 koemeesters’ met een ving er mes je en een paar ha ken erin 

slaag den kal ve ren in ute ro te vil len om ze in stuk ken te

kun nen de len. Daar naast be schreef en beeld de hij met

een ze ke re be won de ring de twee voor naam ste in stru -

men ten af van de sub cu ta ne foe to to mie, de vil spa tel en

het in- en uit duw ba re foe to to mie mes je (zie verd er) die

zou den uit ge von den zijn door ‘koemeester’ J. Blank en.

Dat deze Ne der land se ge ge vens de vroeg ste ver mel ding

vor men van de sub cu ta ne foe to to mie wordt be ves tigd in

het Fran se Traité d’obstétrique vétéri nai re (Saint-Cyr,

1888), een knoert van 1194 dicht be druk te blad zij den. In

de ve te ri nai re tijd schrif ten ver sche nen de eer ste be schrij -

ving en er van ech ter pas om streeks de ja ren 1830.

MET HO DIEK

Hoe goed de foe to to mie tech niek in de 19de en in de

eer ste helft van de 20ste eeuw ook ing ebur gerd was, toch

be sloot men niet al te vlug tot de uit voe ring er van over te

gaan. In de eer ste ver los kun di ge cur sus uit ge ge ven aan

de pril le Gent se vee art se nij school (Van de vel de, 1941)

waar schuwt de pro fes sor als volgt (hier om wil le van de

te ke nen de at mo sfeer over ge no men in diens ei gen woor -

den): Het mo ment waar op tot em bry o to mie wordt over -

ge gaan, is van ka pi taal be lang: er slechts aan be gin nen

wan neer alle tou wen zijn stuk ge sprong en, de gan sche
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Van va der paar den mees ter tot zoon vee arts

Ben ja min De neu bourg (1785 - 1853), van wie de hier aang ehaal de zoon François-Phi lip pe de sub cu ta ne em -

bry o to mie leer de na (!) zijn af stu de ren als die ren arts, was in zijn tijd een van de meest be roem de ‘paar den -

meesters’ in He ne gou wen. Op zijn 66ste jaar be haal de de man nog het of fi ci ële di plo ma van ‘maréchal vétérinaire’

dat een soort over gangs fa se vorm de in de re gu la ri sa tie van het vee art sen cur ri cu lum. Hij stierf kort daar na aan

milt vuur, vic ti me de sa pro fes si on, zo als Mam me rickx (1967) het uit druk te in zijn stan daard werk over de Bel gi sche

ve te ri nai re ge schie de nis.

François-Phi lip pe De neu bourg (1813 - 1893) kon zijn stu dies al als jong eman aan vat ten maar moest daar voor

nog naar het bui ten land (di plo ma Alfort, 1835). Naast zijn veel ge le zen “Traité pra ti que d’obstétrique” schreef

hij tal van pu bli ca ties en on der hield hij een druk ke prak tijk te Ath. Een jong ere broer (Ju les, di plo ma 1839) be -

hoor de tot de eer ste stu den ten van de pa sop ge rich te Eco le Vétéri nai re te Ku re gem, de voor lo per van zo wel de

Luik se als Gent se vee art se nij school.

De De neu bourgs vor men net als nog an de re fa mi lies - in Vlaan de ren zijn de Wa re gem se Bouc kaerts het best

be kend - een mooie il lu stra tie van de over gang van de be roeps oplei ding via het in we zen nog mid del eeuw se leer -

jong en schap, het meest van va der op zoon, naar het uni ver si tair dier ge nees kun dig on der wijs.

De va der kon in 1835 zijn zoon - als die ren arts nog niet droog ach ter zijn oren - moei te loos over tui gen van zijn

mees ter schap :  Not re père qui nous avait agréa ble ment plai santé au su jet des con nais san ces à l’endroit de

l’embryotomie que nous avi ons rap portées d’Alfort, ne tar da pas à avoir l’occasion de pra ti quer sous nos yeux (...) Il

pra ti quait cet te opéra ti on avec tant de fa ci lité, de célérité, et si propre ment, que nous avons dû avou er que nous ne

sa vi ons rien; et que nous eus si ons été bien em bar rassé s’il nous avait fal lu opérer ce démem bre ment d’après les

prin ci pes en seignées dans les éco les.

Ove ri gens ver wier ven ook paar den- en koe mees ters die han dig heid niet zon der moei te. Zo is er het ge val be -

kend van een koe mees ter die oe fen de op dode kal ve ren, in een gier goot (Mam me rickx, 1967).



ge buur te hare te be rei dwil li ge krach ten bij de hulp bie -

ding heeft ver spild, het wiel van den krui wa gen gansch is

ont red derd, zelfs het kalf machien heeft ge faald, is eene

van de fou ten die da ge lijks be gaan wor den. Deze han -

dels wij zen be ïnvloeden (be na de len) noch tans zoo een

gun stig ver loop van de em bry o to mie dat er ernstig moet

aan ge dacht wor den of het niet be ter is er aan te ver za ken

en het dier te doen slach ten. Hoe juist die be mer king en

ook zijn, de acht ba re des kun di ge ver geet hier wel even

bij te ver mel den dat der ge lij ke, niet zel den echt pa nie ke -

ri ge po ging en voor al on der no men wer den op het mo -

ment dat de vrucht nog leefde.

Mee stal was het kalf of het veu len in der daad al ge stor -

ven op het mo ment dat de ver los kun di ge ar ri veer de en er

tot ‘uitsnijden’ be slo ten werd. Van de vel de (1941) is ong e -

veer de eni ge die de moei te nam (of het aan durf de) aan te

ge ven wat men deed als de foe tus nog leef de: bij ach ter -

voor stel ling de na vel streng af ruk ken; bij voor ste voor -

stel ling een spil in de her se nen slaan.

Wan neer we even abs trac tie ma ken van de vroe ge

sub cu ta ne tech nie ken die vrij wel enk el van mes jes (Fi -

guur 1) en snij den de ha ken ge bruik maak ten, was het in -

stru men ta ri um sa meng esteld als weer ge ge ven in Fi -

guur 2. Om een idee te ge ven van hoe men daar mee te

werk ging, ge ven we hier on der een be schrij ving van de

am pu ta tie van een voor poot, gro ten deels in de be woor -

ding en van Van de plas sche (1949) die de kunst van de

plas ti sche be schrij ving als geen an der be heers te. Ande re

tek sten (Van de vel de, 1941; Hen drickx,1949) ver schil len 

er niet es sen tieel van.
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Fi guur 1. De ver schil len de ty pen mes jes voor sub cu ta ne
foe to to mie (Mu seum col lec tie Dier ge nees kun dig Ver le den
- Me rel be ke). Men her kent een ving er mes je (A), mes jes
met uit duw baar lem mer (B: ge slo ten, C: open en ope ra -
tion eel, D: hand palm vorm vol gend, hier in ope ra ti o ne le
toe stand) en een exem plaar (D) van het type ‘snoeimesje’
(ser pet te). 

Fi guur 2. Het meest ge brui ke lij ke in stru men ta ri um voor sub cu ta ne em bry o to mie (eer ste helft 20ste eeuw - Mu seum col lec tie
Dier ge nees kun dig Ver le den - Me rel be ke). Van bo ven naar on der: hand palm mes je, kor te, mid del lange en lange sub cu ta ne
spa tel, be dekt huid mes, ver los kun di ge rib ben haak of cos to toom, bek ken bei tel en stom pe haak.



Men ging ong eveer als volgt te werk. Eerst maak te

men een touw in de koot hol te vast en daar mee werd de

poot ge du ren de de hele ope ra tie flink ge span nen ge hou -

den. Bo ven de ko gel werd la te raal en me di aan een long i -

tu di na le huid sne de ge maakt. Som mi ge ver los kun di gen

wa ren zo be dre ven dat ze ver vol gens de verd ere huid van

het lid maat met de ving ers kon den los ma ken, maar ver uit 

de mees ten ge bruik ten daar voor licht jes naar bin nen ge -

bo gen en niet al te scherp snij den de spa tels (Fi guur 2).

Eerst bracht men een kor te sub cu ta ne spa tel in de sne den

en dreef die stoots ge wijs met de ene hand flink on der -

huids (Fi guur 3a) ter wijl de an de re hand de spa tel kop van 

bui ten af tus sen huid en pla cen ta en baar moe der wand

volg de. Die twee de hand druk te de kop bes ten dig dicht

te gen de vas te mas sa van het lid maat aan. Dat was no dig

om te voor ko men dat de los ge maak te huid zak vor mig

zou be gin nen uit te stul pen. Alle stoot kracht uit ge oe fend

op die huid zak ken was nut te loos en het ge vaar daar bij

door heen de huid te sto ten en de baar moe der wand te per -

fo re ren was re ëel. Men voer de de spa tel kop om heen het

lid maat om over al het sub cu ta ne weef sel en de huid los te

sto ten. Als men die per in het lichaam ging wer ken, scha -

kel de men even tu eel over op lang ere spa tels. Ui tein de lijk 

werd ook de in wen di ge schoft schou der band door ge sto -

ken met de spa tel of door ge sne den met be hulp van de

cos to toom of de ver los kun di ge rib ben haak, met scherp

vlak in het con ca ve deel van het haak vor mig ge bo gen ui t -

ein de. Was de huid vol le dig los, dan werd die la te raal en

me di aal met een ving er mes open ge sne den of met een

lang ‘bedekt’ huid mes (Fi guur 2, mid del ste in stru ment)

van on der naar bo ven open ge sto ken. Ver vol gens open de 

men het ko gel ge wicht. De on der voet bleef vast aan de

huid. Men leg de een touw om heen de dis ta le epi fy se van

het pijp been en liet krach tig aan de poot trek ken (Fi guur

3b). Mee stal kon dat door twee tot drie man. Soms moest

de ver los kun di ge met het ving er- of hand palm mes je nog

enk ele weef sels waar mee de poot aan de romp vast lag,

door snij den. Daar na kan via de an de re poot en de kop de

ver smal de rest van de vrucht uit ge trok ken wor den. In an de -

re ge val len zijn bij ko men de in stru men ten van nut: de bek -

kenbei tel of sy mfy si o toom en de stom pe, lange, ge bo gen

haak (Fi guur 2, on der ste in stru men ten) om de len van de

vrucht nader bij te halen.

In de Vlaam se di a lec ten noem de men de ope ra tie

‘uitvladen’ (uit vil len). Het was in der daad vil len wat men

deed maar ver los kun dig ge beur de dat op een toch wel

heel spe ci a le wij ze: niet van bui ten de huid naar bin nen

toe wer kend, maar ge heel on der huids blij vend. De gro te

moei lijk heid daar bij was na tuur lijk dat na ge noeg de hele

ope ra tie bin nen de cer vix en in de baar moe der moest ge beu ren.

De ui tein de lij ke be doe ling was in fei te te am pu te ren on -

der be scher ming van de huid. Anders was het ri si co op

fa ta le ute rus per fo ra ties im mers veel te groot.

Uit de be schrij ving hier bo ven mag blij ken dat dit hele

ge beu ren han dig heid, goe de fy sie ke con di tie en flink wat

uit hou dings ver mo gen verg de van de ver los kun di gen. Alle -

maal ding en waar voor het pu bliek niet zel den in be a te be -

won de ring stond (zie ka der stuk je ‘Een prestigezaak’).

Bij dit ver haal moet men er bo ven dien re ke ning mee hou -

den dat de epi du ra le anest he sie pas na W.O. II ing ang

vond. Tal lo ze sub cu ta ne foe to to mie ën moe ten ge beurd

zijn tus sen of na he vi ge pers bui en. Wel was het in stru -

men ta ri um erg een vou dig. Enkel het ving er- of hand -

palm mes je en de spa tel wa ren in alle ge val len on mis baar.

In dit ver band merk te Dr. Hen drickx (1949) op dat de ou -

de re collega’s slechts over pri mi tie ve ver voer mid de len

be schik ten. Ze moes ten zich te vre den stel len met in stru -

men ten die ze ge mak ke lijk per fiets (!) kon den ver voe ren.

OP KOMST VAN DE PER CU TA NE FOE TO TO MIE 
EN DE KEI ZER SNE DE

Voor al tij dens de ja ren der tig van de vo ri ge eeuw ver-

drong de per cu ta ne foe to to mie vrij snel de sub cu ta ne me-

 tho de, al ble ven voor al de ou de ren bij ge com pli ceer de

ge val len voor som mi ge on derd elen van de pro ce du re

vast hou den aan de sub cu ta ne tech niek (Hen drickx, 1949).
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Fi guur 3a. Het sub cut aan los ma ken van ach ter poot huid
met be hulp van de lange huid spa tel. Met de vrije hand be -
ge leidt de ver los kun di ge de spa tel kop om per fo ra tie van
de huid (en met een ook de baar moe der wand) te ver mij -
den. De kop en de twee de poot zijn voor de dui de lijk heid
van de weer ga ve te rug ge sla gen. Met een ge deel te lij ke af -
beel ding van de bek ken been de ren om de po si tie aan te
dui den (Uit Be nesch, 1936).

Fi guur 3b. Het uit trek ken van de ont vil de en los ge maak te
poot. De huid met voet kan na dien sa men met de rest van
de foe tus (in dien mo ge lijk) ge ëxtraheerd wor den (Uit Be -
nesch, 1936).



Voor de per cu ta ne tech niek ston den vrij ing ewik kel de en

zwa re toe stel len ter be schik king die met be hulp van een

staal ka bel en ka trol lichaams de len af klem den, bij voor -

beeld de écra seur van Pro vost, maar voor al de dub be le

buis draad zaag van Thy ge sen maak te fu ro re, zo wel in

Bel gië (Du haut, 1934) als in an de re lan den. De vruch ten

wer den niet meer ‘uitgesneden’ of ‘uitgevlaad’ maar

‘uitgezaagd’.

Deze laat ste, echt wel per for man te tech niek werd ech -

ter al vrij snel bij na he le maal ver vang en door de kei zer -

sne de. In 1953 ver scheen in het Vlaams Dier ge nees kun -

dig Tijd schrift een ar ti kel (Van de plas sche et al., 1953)

met de pro vo ce ren de maar toch licht jes voor ba ri ge ti tel

‘Is foe to to mie bij dys to kie van run de ren nog ac tu eel?’.

Dat die foe to to mie (toen vrij wel uit slui tend met de Thy -

ge sen zaag) nog wel een tijd je in de run ning zou blij ven,

was niet enk el te wij ten aan le thar gie of angst voor het

nieu we. Daar van ge tuigt de ver ge lij king (Ta bel 1) tus sen

de re sul ta ten ver kre gen met de de ‘oude’ met ho de en die

met de ‘nieuwe’ kei zer sne de, die in die tijd op het lig gen -

de dier uit ge voerd werd. Nieuw was die tech niek ei gen -

lijk niet. De al we ten de Saint-Cyr (1888) haalt voor

Frank rijk goed ge luk te kei zer sne den bij het rund aan

van af 1824. Het ble ven ech ter hoge uit zon de ring en. Pas
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Ta bel 1. Een ver ge lij king van de re sul ta ten van foe to to mie (uit slui tend per cut aan met Thy ge se nap pa raat) en van de eer ste
kei zer sne den te Gent in de ja ren ’40 van de vo ri ge eeuw en het be gin van de ja ren ‘50 (Van de plas sche en Pa re dis, zon der
jaar tal – ver moe de lijk 1953).

Re sul taat Foetotomie Keizersnede

Mor ta li teit moe der 6% 11%

Mor ta li teit kalf 100% 50%

Pu er pe ra le me tri tis 28% 50%

Melk pro duc tie la ger dan nor maal 30% 40%

Te rug drach tig 82% 55 – 60%

Pres ti ge zaak

Net als de la ter ont wik kel de per cu ta ne foe to to mie (‘uitzagen’) en nog la ter de kei zer sne de bij run de ren

in de ja ren vijf tig en zes tig van de vo ri ge eeuw was de sub cu ta ne foe to to mie een pres ti ge zaak. De plat te -

land sprac ti cus werd erop ge taxeerd als vak man. Dat vin den we ker nach tig ge ïllustreerd in La ju ment ver te,

de mild (?) cy ni sche ge schie de nis van een Fran se die ren arts en diens fa mi lie om streeks 1880 er gens diep in

het niet zo bijs ter idyl li sche, ru ra le Frank rijk. Deze ro man werd in 1933 ge pu bli ceerd door Mar cel Aymé,

au teur van de pracht i ge Con tes du chat perché. Een na ge noeg on vind ba re ver ta ling in het Ne der lands (De

groe ne mer rie) ver scheen (zon der jaar tal) te Gent als ‘Steenbokje nr. 20’.

Het gaat als volgt:

Zoon Hau dou in is af ge stu deerd als die ren arts en zijn va der, boer en ‘maquignon’ (sjoe me len de paar den -

han de laar – zelf de woord stam als ma quil la ge), ziet hem een kalf ‘uitsnijden’. De man, al ler minst een doe tje,

is tot tra nen be wo gen en vindt dat hij nu rus tig kan ster ven: La pre mière fois que le père vit son garçon, les

bras nus et sang lants, décou per un veau dans une par tu ri ti on déli ca te, il en fut ent hou si asmé aux lar mes.

Main te nant que j’ai vu ça, dit-il, je suis tran quil le, je peux m’en al ler. 



na de introductie van de epidurale anesthesie en de

antibiotica zou de praktijk algemeen ingang vinden.

Nie mand kon ver moe den dat de kei zer sne de, op vol -

ger van de sub cu ta ne en de per cu ta ne foe to to mie, bij na

pijn lo ze (voor het dier) en qua si moei te lo ze (voor dier en

mens) rou ti ne zou wor den en aan de ba sis zou lig gen van

het suc ces van een nieuw vlees run der ty pe dat voor al in

Bel gië wel be kend is. Enkel wie ooit een ge for ceer de ex -

trac tie mee ge maakt heeft, kan ten vol le de be te ke nis van

de sub cu ta ne foetotomie en zijn opvolgers be sef fen.

DANK BE TUI GING

Voor al dank aan O. Van den Abbee le voor de schen-

king van tal rij ke ob jec ten en boe kwer ken van nut bij het

sa men stel len van dit ar ti kel en aan P. Des met en J. Hoor ens

voor de hulp bij het puz zel werk dat daar op volg de. 
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