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Robert Abbe werd op 13 april 1851 geboren in 7 Dutch Street 
in New York City. Het gezin telde zeven kinderen, vijf zoons 
en twee dochters. Robert was de vijfde zoon. Vader George 
Waldo Abbe (18111879) was een New Yorkse zakenman. 
Moeder Charlotte Colgate (18381916) was de dochter van 
William Colgate (17831857) die in 1806 in Dutch Street een 
gelijknamige zeep en kaarsenfabriek stichtte. Haar broer 
Samuel Colgate volgde zijn vader op als directeur van de 
zeepfabriek. In 1873 werd tandpasta aan het bestaande assor
timent toegevoegd. Uiteindelijk fuseerden Colgate en Palm
olive tot de Amerikaanse international ColgatePalmolive 
company. Een voorouder van Robert Abbe, vestigde zich in 
1635 in Salem, Massachusetts in Amerika. Zijn naam was 
John Abbe en hij was in 1613 in Engeland geboren. De naam 
Abbe komt zelden voor in Engeland. In Frankrijk, Duitsland 
en Nederland komt de naam ook voor. Waarschijnlijk wa
ren de Abbe’s van Franse origine en behoorden zij tot de 
Hugenoten. Hugenoten werden in Frankrijk bedreigd en 
vervolgd, culminerend in de massale moordpartij op Franse 
protestanten in de Bartholomeusnacht in 1572. Zij die het 
overleefden, vluchtten naar protestante buurlanden of ver
der. De familie Abbe week eerst naar Engeland uit en som
migen vestigden zich vervolgens in Amerika. William, een 
oudere broer van Robert, raakte ernstig gewond bij de slag 
bij Gettys burg tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij 
stierf door laat optredende complicaties van zijn oorlogsver
wondingen. Zijn andere broers waren even begaafd en kozen 
allemaal voor een wetenschappelijke loopbaan.  Cleveland 
Abbe (18381916) richtte het United States Weather Bureau 
op, Walter werd scheikundige en Charles uitvinder. Een van 
de jongere zusjes Abbe hielp Robert voor zijn huwelijk in de 
huishouding. 

Abbé is een Frans woord voor een katholieke geestelijke, een 
pastoor. In Nederland komt de naam Van Abbe meer voor. 
In Duitsland is de naam Abbe ook bekend, een bekende re
presentant daarvan was de natuurkundige Ernst Carl Abbe 
(18401905), hoogleraar in Jena die belangrijke bijdragen 
leverde aan de optische ontwikkeling voor de beroemde mi
croscopen van Carl Zeiss. Robert bezocht de openbare lagere 
school in New York en de New York Academy, later College 
of the City of New York, en behaalde zijn diploma in 1870. 
Daarna gaf hij nog twee jaar onderwijs aan het college in 

hand en lijntekenen en Engels, alvorens te beginnen met 
de studie geneeskunde. Zijn medische graad (MD) behaal
de hij aan het College of Physicians and Surgeons in 1874. 
Daarna volgden nog twee jaren ‘internships’ (coassistent
schappen) in het St Luke’s Hospital. In 1877 werd hij arts
assistent aan de chirurgische polikliniek van het New York 
Hospital en  later St. Luke’s Hospital. Twee jaar later besloot 
hij zijn spaargeld, groot duizend dollar, te besteden aan een 
post academische ‘Grand Tour’ langs befaamde klinieken 
in  Engeland, Frankrijk en Duitsland. Toen hij in 1891 veer
tig jaar oud was, trad hij in het huwelijk met de schatrijke 
weduwe Catherine Amory Palmer (18491920). Catherine 
bracht twee kinderen uit haar eerste huwelijk met de jurist 
en vrijdenker Courtland Palmer mee naar het nieuwe gezin. 
Zij was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van New York 
en richtte in 1897 de New York City History Club op. 

buitenlandse Reizen

In 1880 reisde Abbe naar Europa, en wel naar Engeland. In 
1890 ging hij met Robert Weir voor de tweede keer naar Eu
ropa, nu voor een congres in Berlijn. Hij correspondeerde 
met Pierre en Marie Curie over hun onderzoek met radium 
en in 1904 bezocht hij hun laboratorium in Parijs. In 1913 
ondernam hij weer een reis naar Londen, nu in gezelschap 
van zijn neef Truman Abbe (18731955). Omdat zijn hoed
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Figuur 1. Robert Abbe (1851-1928), beginnend chirurg in 
New York.
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begon te fantaseren over vinger, hand of armreplantaties 
in de verre toekomst. Abbe verdiepte zich daarnaast ook in 
verschillende, onder andere neurologische, aspecten van de 
ziekte van Dupuytren, in handtumoren, brandwonden van 
hand en pols, trigger finger, ‘drop(ped) finger’, ‘baseball fin
ger’ en congenitale afwijkingen als macrodactylie en syndac
tylie. Handen opereerde Abbe onder plaatselijke verdoving 
met cocaïne en bloedleegte met de band (‘Schlauch’) van Es
march. Abbe kreeg alom bekendheid door de vaginarecon
structie met dunne huidtransplantaten over een zelf gecon
strueerde pelotte (rubber slang) en de gesteelde, gekruiste 
liplap of lipswitchoperatie. Hiermee was hij echter zeker 
niet de eerste. Pietro Sabattini verrichtte al een lipswitchope
ratie in 1838, Sophus August Vilhelm Stein in 1848, Jakob 
August Estlander in 1865 en Robert Abbe ten slotte in 1898. 
Estlander voerde zijn operatie net iets anders uit, hij bracht 
niet het middendeel, maar de zijkant van de bovenlip naar 
de onderlip. Het is historisch gezien derhalve onjuist om de 
‘lipswitch flap’ naar Robert Abbe alleen te noemen.

RadiotheRaPie

Robert Abbe was tevens pionier in de radiotherapie, met 
name van de interstitiële radiumimplantatie. In Parijs kreeg 
hij van de Curies genoeg radium om mee te experimente
ren. Hij plaatste glazen buisjes met radium direct in de tu
mor (1904). Dit gebeurde twee tot driemaal per week en het 
radium bleef twee tot drie uur ter plekke zitten. Ook deed 
hij radiobiologisch onderzoek bij zichzelf. Hij onderzocht 
huidreacties na blootstelling aan wisselende hoeveelheden 
radium. Dit varieerde van erytheem tot necrose van de huid. 
Abbe ontwikkelde aplastische anemie door onvoldoende 
bescherming tegen radioactieve stralen. Abbe was ook een 
verklaard tegenstander van roken in verband met de ontwik
keling van intraorale tumoren door tabakgebruik. 

exPeRimentele handchiRuRgie

Op een dag verscheen een man uit het wilde Westen van 
Amerika op het spreekuur van Abbe, die beide handen had 
verloren door een krachtige dynamietexplosie. De man was 
van plan geweest met dynamiet te gaan vissen maar de staaf 
springstof ontplofte voortijdig in zijn hand. Beide handen 
moesten geamputeerd worden. Hij was speciaal naar de 
oostkust gereisd omdat hij daar graag nieuwe handen wilde 
hebben van de dokter, maar dat was destijds volstrekt onmo
gelijk. Volgens het slachtoffer was er vast wel een gevangene 
te vinden die een hand tegen een behoorlijke beloning en 
invrijheidstelling wilde afstaan. De ongebruikelijke zorg
vraag zette Abbe aan het denken en het experimenteren. Hij 
beloofde de man op de hoogte te stellen van de vorderingen 
op dit gebied van de reconstructieve chirurgie. Hij verrichtte 
in het Carnegie Laboratorium met assistentie van Theodore 
Dunham uiteenlopende experimenten met doorgesneden 
slagaders bij katten, honden en schapen. Dunham beschreef 
in 1893 een arteria temporalislap om een gezichtsdefect te 
reconstrueren. Om de continuïteit van slagaders te over
bruggen implanteerde Abbe kleine glazen buisjes met gepo
lijste uiteinden en een ondiepe snoerring in de vorm van een 
zandloper. Hij begon met holle glazen buisjes in de dijslag

maat steeds maar groter werd, besloot hij in Londen een 
röntgenfoto van zijn schedel te laten maken. De Xfoto’s 
bevestigden zijn bange vermoedens. De diagnose werd ge
steld op osteitis deformans of ‘Paget’s disease of the bone’. 
De naam van dit eponiem is ontleend aan Sir James Paget 
(18141899), chirurg, patholoog en ‘surgeon to Queen Victo
ria’. Kort na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in 
1920 vloog Abbe op 69jarige leeftijd voor het eerst in een 
indrukwekkende Handley Page vliegmachine met een nog 
grotere hoedmaat in drie uur van Londen naar Parijs.

Plastisch chiRuRgische veRdiensten

Abbe was een algemeen chirurg die veel bijgedragen heeft 
aan de ontwikkeling van de plastische chirurgie. Zijn ver
diensten liggen op het gebied van huidtransplantatie, 
cheilognathopalatoschisis (‘crosslip flap’), agenesie van de 
vagina, ankylose van de kaakkopjes en handchirurgie. Sinds 
1875 was Abbe gefascineerd door de chirurgie van de hand, 
toen hij Robert F. Weir (18381927) assisteerde bij een resec
tie van het polsgewricht. Robert Liston (17941847), chirurg 
in Londen vond het polsgewricht van een wonderbaarlijke 
mechanische perfectie. Abbe’s bijdragen tot de handchirur
gie lagen op het gebied van de traumatologie, congenitale 
afwijkingen en de ziekten van de hand. Hij beschreef een 
dramatisch ongeval van een meisje dat in een wasserij met 
haar hand in de mangel beklemd raakte. Zij kreeg diepe 
brandwonden van de hand tot op het bot. De brandwonden, 
door wrijving en de hitte van de stalen cilinders van de man
gel veroorzaakt, genazen met enorm veel littekenweefsel 
met een extensiecontractuur van de vingers. Na littekenexci
sie werd het defect gesloten met huidtransplantatie volgens 
Thiersch. De wond genas en de functie verbeterde aanzien
lijk. Vlamverbrandingen behandelde hij ook met huidtrans
plantaties. Een ander ernstig ongeval overkwam een man uit 
New Jersey met een cirkelzaag. De cirkelzaag doorploegde 
zijn hand ter hoogte van de metacarpofalangeale gewrichten. 
Er was sprake van een subtotale amputatie, beide delen wa
ren door een huidlap nog aan elkaar verbonden. Na een drie 
uren durende operatie was de hand grotendeels gereconstru
eerd. De pink werd necrotisch, maar de duim en drie vingers 
bleven vitaal. Zes maanden later was de hand al weer redelijk 
te gebruiken. Kennelijk was een deel van de vascularisatie 
aan de cirkelzaag ontsnapt hoewel Abbe geen arterie had 
kunnen ontdekken. Abbe was onder de indruk dat zo’n groot 
deel van de hand kon overleven op een klein bloedvat dat hij 

Figuur 2. Abbe’s tekening van de lipswitchprocedure (1898).
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naast was hij een begaafd aquarellist. Abbe voelde zich sinds 
1920 aangetrokken door de archeologie. Hij begon te verza
melen en tegen het eind van zijn leven stichtte hij het Abbe 
Museum in Bar Harbor in Maine. Het is een klein volken
kundig en cultuurhistorisch museum met archeologische 
voorwerpen, en met speciale aandacht voor de Wabaniki
indianen in dit gebied. 

een veRWaRRende ePoniem 
Joseph beschreef in zijn boek Nasenplastik und sonstigen 
Gesichtsplastik (Leipzig, 1931) uitvoerig allerlei lipplastie
ken en hij noemde de lipswitchtechniek van Abbe, Trans-
plantation eines gestielten Lappens aus der Unterlippe nach 
Abbe(Estlander). Abbe en Estlander koppelde hij aan elkaar 
want Das verfahren (Cheiloplastik nach Abbe) ähnelt sehr 
dem von Estlander, welcher einen Unterlippendefekt aus der 
Oberlippe ersetzte. De voorgangers Sabattini en Stein waren 
hem onbekend. De meest correcte naam zou moeten zijn 
SabattiniSteinEstlanderAbbelap, maar dat is zo’n mond 
vol, dat wij maar beter kunnen blijven volharden in de korte, 
bondige naam abbelap. Naar analogie van de lipswitch van 
Abbe beschreef Esser een (‘eye’)lidswitch in 1919. De ope
raties lijken veel op elkaar. Esser noemde, in tegenstelling 
tot Joseph, Abbe niet. Met een esserinlay en tandheelkundig 
afdrukmateriaal (stent) werd het mogelijk de techniek van 
Abbe voor de reconstructie van de vagina te vervolmaken. 
Ook McIndoe maakte daar dankbaar gebruik van. 
Robert Abbe is bekend geworden door zijn gekruiste liplap 
en de vaginareconstructie met huidtransplantaten, maar dat 
waren niet zijn enige verdiensten. Hij was een algemeen 
chirurg met speciale interesse voor neurochirurgie en plasti
sche chirurgie. Ook verrichte hij in Amerika pionierswerk op 
het gebied van de radiologie (radiologische oncologie) en hij 
was een geducht tegenstander van het roken van tabak. Door 
zelfexperimenten met radium, zonder afdoende bescher
ming, werd hij ernstig ziek. In 1921 sprak hij in Philadelp
hia Madame Curie toe tijdens een speciaal voor haar geor
ganiseerd congres tijdens haar Amerikaanse tour. Ondanks 

aders (A. femoralis) te implanteren bij honden. De glazen 
buisjes waren een halve inch lang en voorzien van een de
licate insnoering. De hechting van het doorsneden bloedvat 
over de insnoering van het glazen buisje vond plaats met een 
dunne zijden hechting. Hetzelfde deed hij bij de aorta van 
katten. Voor de aorta gebruikte hij een langer glazen buisje 
van een inch lengte. Zowel de hond als de kat reageerden 
goed op de ingreep. Als definitieve controle van de doorgan
kelijkheid van het bloedvat maakte hij de hond nog een keer 
open en excideerde de vaatanastomose met het glazen buisje. 
De anastomose voldeed uitstekend en hij vond geen tekenen 
van collaterale circulatie. Daarna ging hij nog een stap verder 
door een voorpoot van een hond subtotaal te amputeren ter 
hoogte van de schouder. Slechts de vaatsteel liet hij intact. 
Bot, spieren en zenuwen werden met verschillende soorten 
hechtmateriaal, zilver, zijde en catgut met elkaar verenigd. 
Hij veronderstelde dat het in de toekomst mogelijk zou zijn 
om de bloedtoevoer betrouwbaar te herstellen. Tijdens een 
voordracht over handchirurgie op 20 november 1893 in New 
York demonstreerde hij de hond en de weldoorvoede sterke 
kat met experimentele glazen buisjes in hun bloedvaten:  
“...After four months I show you him (the cat) to night, fat 
and strong, with a glass tube in his aorta”. Replantaties van 
delen van de extremiteiten, zoals vingers en handen, zou
den tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren. “It may be 
 asserted that if an arterial supply can be restored to a com
pletely amputated limb, that limb also may be grafted back 
to its original or a corresponding stump” (R. Abbe, 1893). 
Abbe verwachtte niet dat succesvolle replantaties al op korte 
termijn zouden kunnen plaatsvinden, maar hij vond wel dat 
experimenten in deze richting moesten worden voortgezet. 
De vrijwel probleemloze acceptatie van gesteriliseerde gla
zen buisjes in de grotere bloedvaten bij dieren opende vol
gens Abbe de weg naar nog meer toepassingen. 

dichteR, schildeR en fotogRaaf

Abbe was ook een kunstliefhebber, hij schreef gedichten en 
fotografeerde al kort na de uitvinding van de fotografie, daar

Figuur 3. Handscheermes waarmee Abbe zijn dunne huid-
transplantaten sneed (1898).

Figuur 4. Tekst van ‘The Surgery of the Hand’, de Wesley M. 
Carpenter lecture in New York, 20 november 1893.



2014|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie2014|1      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie eponiem

90

liteRatuuR

1. Abbe R. The surgery of the hand. New York Med J 1894; 
59:33-40.

2. Abbe R. New method of creating a vagina in a case of conge-
nital absence. Med Record 1896;54:836-8.

3. Abbe R. New plastic operation for the relief of deformity due 
to double harelip. Med Record 1898;53: 477-8.

4. Esser JFS. Ueber eine gestielte ueberpflanzung eines senk-
recht angelegten Keils aus dem oberen Augenlid in das gleich-
seitige Unterlid oder umgekehrt. Klinische Monatsblätter für 
Augenheilkunde 1919;63:379-81.

5. Haeseker B, Kreulen M, Marck K. Canon van de plastische 
chirurgie. Haarlem: dchg, 2012.

6. Mazzola,RF, Lupo G. Evolving concepts in lip reconstruc-
tion. Clinics Plast Surg 1984;11:583-617. 

7. Stark RB. Robert Abbe: Pioneer in plastic surgery. The Bulle-
tin of the New York Academy of Medicine 1955;31:927-50.

coRResPondentieadRes

Dr. Barend Haeseker

George Washingtonlaan 22

2285 CG Rijswijk

Email: haeseker34@zonnet.nl

zijn naamsbekendheid op het gebied van de lipswitch, heeft 
hij deze methode niet als eerste uitgevonden en toegepast, 
 Sabattini en Stein gingen hem hierin ruimschoots voor. 
Abbe was een veelzijdige gedreven man, geïnteresseerd in 
moderne en oude zaken, zoals vliegtuigen en archeologie en 
de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Hij richtte een 
bescheiden Abbe Museum op, niet te verwarren met het 
grotere Van Abbemuseum in Eindhoven. Abbe overleed op 
7 maart 1928 op 76jarige leeftijd, zijn echtgenote ging hem 
al in 1920 voor in het graf.

“Ik ga naar bed”, zegt Henk 67, “ik ben moe”. “Naar bed?”, 
zegt Truus, “het is geeneens 9 uur”.
Twee weken later zit Henk bij de plastisch chirurg, zijn oog
leden hangen ver voor zijn pupillen, zo ver dat hij er erg moe 
van wordt.
“Goh”, zegt Dokter D., “ik zie dat ik u niet zo maar kan hel
pen want u bent verzekerd bij CZ. Ze hebben om geld te 
sparen contracten met goedkopere krachten in privéklinie
ken ver hier vandaan afgesproken en daar moet u van hun 
heen”. “Ik wil niet ergens anders” zegt Henk, “u hebt ook 
mijn vrouw en mijn dochter geholpen en we zijn hier in ons 
ziekenhuis.”

Dit is de huidige situatie in ooglidNederland. 

Wat nu het ergste is, de patiënt wordt in 60% van de geval
len toch nietverzekerd geholpen in zijn ‘voorkeurs’kliniek 
en moet daar alsnog gewoon betalen om zijn oogleden te 
laten opereren.

Als we nu gezamenlijk zouden optreden tegen dit soort wan
praktijken, maar nee. Het zijn mijn eigen collega’s, of beter 
excollega’s die deze wanpraktijken van de CZgroep accep
teren. Het gaat niet om de inkomstenderving, dat zijn we 
allang gewend. Het gaat om een gezamenlijk standpunt hoe 
we met onze patiënten horen om te gaan. Natuurlijk hoort 
een patiënt naar zijn eigen dokter te kunnen gaan. We zijn 
geen marionetten van de zorgverzekeraar.

Oplossing: Dokter D. zegt daarna tegen de patiënt: “Je mag 
best hier geopereerd worden hoor, het wordt alleen niet ver
goed. Je mag of € 900, betalen en dan ben je volgende week 
aan de beurt, of je verandert in januari gewoon van zorgver
zekeraar, dan vragen we het daarna wel aan ... iedereen blij, 
behalve CZ (eigen schuld)´.
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Figuur 5. Esser-eyelidswitch, 1919.


