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De Zwitser Otto Lanz was een kunstzinnige chirurg die de 
chirurgie in 1907 verrijkte met het netvormig huidtrans-
plantaat. Zijn simpele uitvinding die dat mogelijk maakte, 
noemde hij een ‘Hautschlitzapparat’. Het bestond uit een 
stempelvormige scarificator die door een handdruk regelma-
tige insnijdingen in de huid kon maken waardoor een net-
vormig huidtransplantaat ontstond. Door uitrekking van het 
bestempelde huidtransplantaat ontstond een aanzienlijke 
oppervlaktevergroting. Het gevensterde huidtransplantaat is 
bekend geworden onder de Engelse benaming ‘meshgraft’, 
en het Duitse ‘Maschentransplantat’. In het Nederlands zou 
het maastransplantaat moeten heten naar de mazen in het 
net. Voor de brandwondenchirurgie is het nettransplantaat 
een niet meer weg te denken techniek.

een ZwitseR naaR nedeRland (1902)
Lanz werd geboren in Steffisburg in het district Thun in 
Zwitserland op 14 oktober 1865 als zoon van de arts Jacob 
Lanz en Emma Büchler. Hij bezocht het gymnasium in Bern 
en studeerde daar ook geneeskunde. Naast Bern studeerde 
hij ook enkele semesters in Genève, Basel, München, Berlijn 
en Londen. In 1886 was hij gedurende enige tijd werkzaam 
als prosector anatomie in Bern. Hij werd tot arts bevorderd 
in 1889 en promoveerde tot doctor in de geneeskunde op 17 
juni 1891 op ‘Die Kehlkopfexstirpationen an der chirurgischen 
Klinik zu Bern’. Van 1890 tot 1897 was hij assistent in de 
kliniek van professor Theodor Kocher (1841-1917) in Bern 
en sinds 1893 privaatdocent. Zijn ‘Habilitationsschrift’ was 
getiteld Der Genius Epidemicus. Hij opende zijn colleges als 
privaatdocent met een voordracht over de colibacil en de 
heelkunde (Bacillus coli communis und Chirurgie). In 1897 
opende hij een eigen privékliniek Lindenhofspital, die hij 
overdeed aan het Rode Kruis bij zijn benoeming tot hoogle-
raar in Amsterdam in 1902 als opvolger van Johannes Adri-
anus Korteweg (1851-1930) die naar Leiden was vertrokken. 
Zijn oratie, uitgesproken op 20 oktober 1902, luidde Die 
präventieve Chirurgie. Lanz was toen 37 jaren oud. Lanz was 
getrouwd met Anna Theresia Elisabeth Willi (1870-1954). 
Zij kregen twee dochters Hedwig (†1924) en Gertrud (1895-
1985) en een zoon G.B.Lanz. Zij woonden in een palazzo vol 
vroeg-Italiaanse kunst aan het Museumplein 9 te Amster-
dam. Naast zijn stadspaleisje liet Lanz de Boerhaavekliniek 
en een zusterhuis ontwerpen en bouwen. Hij woonde in een 

monumentaal pand, vlak bij het Rijksmuseum, waarmee 
hij goede contacten onderhield. Hij mocht er zelfs enkele 
malen, in 1906 en 1912, zalen met zijn Italiaanse kunst in-
richten. Dochter Hedy stierf in 1924 en Gertrud trad in het 
huwelijk met Joseph Moritz R.A. Kijzer (1891-1974) chirurg 
te Amsterdam en voormalig assistent van Lanz. Zijn zoon 
G.B. Lanz trouwde in 1927 met Th. M. Hofland. In het Am-
sterdamse Binnengasthuis  bestonden twee universitaire 
afdelingen naast elkaar met aparte afdelingshoofden  die 
soms zeer uiteenlopende chirurgische opvattingen huldig-
den. In 1902 was de zittende hoogleraar Jakob Rotgans lei-
der van de ene  en de nieuwkomer Otto Lanz werd hoofd 
van de andere kliniek. In 1920 was Willem Noordenbos de 
nieuwkomer naast de zittende Lanz. Lanz en Noordenbos 
hadden verschillende karakters en vaak lagen zij met elkaar 
overhoop. Noordenbos reageerde nogal direct en kort, en 
dat kon zeer bot overkomen. 

het gevensteRde huidtRansPlantaat (1907)
Als assistent bij Kocher viel het Lanz al op dat het secundai-
re huiddefect, de donorplaats, na afname van een huidtrans-
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Figuur 1. Hautschlitzapparat van Lanz, een handstempel- 
machine met vlijmscherpe mesjes.
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plantaat volgens Thiersch zo lang open bleef. Het transplan-
taat was soms allang ingegroeid maar de donorplaats was 
nog steeds niet genezen. Op diverse manieren probeerde hij 
dit probleem op te lossen. Hij legde verse breukzakken (pe-
ritoneum) op de donorplaats (1892), later gebruikte hij daar-
voor huidpulp volgens David Fiddes (1870) of ‘Epithelaus-
saat’ volgens F. Mangoldt (1895), die allebei met een scherpe 
kam of mes de huid afschraapten, waardoor er een bloederig 
papje van huidcellen werd verkregen. Schelkly noemde tij-
dens een voordracht in Den Haag in 1896 over huidtrans-
plantatie ook het afschrapen van de huid door Mangoldt. De 
bloedige huidbrij werd over de wond gesmeerd. Von Man-
goldt claimde daar goede resultaten mee, maar dat werd 
door andere onderzoekers niet bevestigd. Wilhelm Schelkly 
had de methode van de Mangoldtse uitzaaiingen zeer recent 
in Den Haag toegepast op een donorplaats op de linkerarm, 
maar hij vond het resultaat kort na de operatie nog niet dui-
delijk. Lanz probeerde de wond vervolgens te laten genezen 
onder een droge korst door de wond open te laten aan de 
lucht. Hij liet geen methode onbeproefd. Hij gebruikte een 
thermocauter op enige afstand om de wond licht te schroeien 
en ten slotte appliceerde hij zeer dunne plakjes testisweef-
sel om te onderzoeken of zij na overbrenging op het huid-
defect een metaplasie van het klierepitheel in oppervlakkig 
epitheel konden bewerkstelligen. Het resultaat van al deze 
proefnemingen leverden geen enkel praktisch resultaat op. 
Toen kreeg hij een gelukkige inval. Hij zag weer de zelfge-
knipte papieren trekharmonica van zijn jeugd voor zich. Het 
speelgoed bracht hem tot de ontwikkeling van een nieuw 
soort scarificator, een ‘Hautschlitzapparat’, dat volgens een 
vast patroon negentien sneetjes in de huid aanbrengt. Zijn 
vaste instrumentmaker, de firma Hausmann in St. Gallen 
in Zwitserland, maakte de stempelmachine met de vlijm-
scherpe mesjes. Een huidtransplantaat volgens Thiersch 
moest in twee stukken worden gedeeld en deze werden met 
het apparaat bestempeld. Het leverde een fraai huidnetwerk 
op, goed voor oppervlaktevergroting en drainageopeningen 

om bloed en wondvocht af te laten vloeien. Het netvormige 
huidtransplantaat of mesh graft was geboren om niet meer 
te verdwijnen.

KunstveRZamelende aRtsen in amsteRdam 
(1907)
Lanz verzamelde vroeg Italiaanse renaissancekunst, een pe-
riode in de kunst die in Nederland nog niet erg goed ver-
tegenwoordigd was. De vraag naar vroege Italiaanse kunst 
nam in Nederland mede door Lanz exponentieel toe. Om 
moeilijkheden met de douane te vermijden camoufleerde hij 
de kostbare lading soms met sinaasappelkisten of met kisten 
voorzien van de waarschuwing ‘Vorsicht Schlangen!’ Een 
andere truc was de signatuur of het gehele schilderij over te 
schilderen met makkelijk verwijderbare verf. Ook plastisch 
chirurg, Jan F.S. Esser deed in zijn Amsterdamse jaren als 
huisarts rond 1907 tot 1912 van zich horen met zijn uitge-
breide collectie van eigentijdse moderne Nederlandse schil-
derijen. Zij woonden vlak bij elkaar in de buurt. Esser ging 
anders te werk, hij zat op een schaakclub met opvallend veel 
schilders en hij behandelde hun ziektes of verwondingen. 
In ruil voor bewezen medische diensten ontving hij menige 
tekening of schilderij. Esser gaf later ook een aanzienlijk deel 
van zijn collectie in bruikleen aan het Stedelijk Museum. De 
huizen van zowel Lanz als en Esser hingen vol kunst. Lanz 
beschouwde zichzelf als de beste kunstkenner onder de chi-
rurgen en de beste chirurg onder de kunstkenners. 

de eeRste weReldooRlog (1914-1918)
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak op 28 juni 1914 bevond 
Lanz zich juist op vakantie in Zwitserland. Bij de slag bij 
Mulhouse in de Elzas was sprake van zesduizend gewonden 
zonder geneeskundige hulp. Dit was de reden dat Lanz on-
verwijld met een auto naar de Elzas reed. Tot zijn verbazing 
vond hij slechts driehonderd gewonden in het ziekenhuis. 
Zwitserland en Nederland bleven gespaard van het oorlogs-
geweld. Lanz stelde zich beschikbaar aan het Duitse leger 
en kreeg drie maanden later opdracht zich als consulterend 
chirurg naar Trier te begeven. Op verzoek van de redactie 
van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde gaf hij zijn 
oorlogsindrukken weer. Trier was veranderd in een groot la-
zaret, bestaande uit een paar grote reservelazaretten en zes-
tien Vereinslazaretten. Het kanongebulder van Verdun was 
de gehele dag te horen en de automobielcolonnes reden dag 
en nacht af en aan. Per ambulancetrein kwamen 750 gewon-
den aan die bij aankomst direct over de verschillende nood-
hospitalen werden verspreid. Lanz eindigde zijn artikel met 
een verzuchting: De ruime kliniek waar ik in Amsterdam se-
dert jaar en dag op wacht heb ik in Trier tijdelijk gevonden. 
Niettemin keer ik met blijdschap van deze uitstap naar de 
vroegere tijden der heelkunde, terug in de aseptische wereld. 
Lanz introduceerde de antisepsis in zijn kliniek waardoor 
hij uitstekende resultaten verkreeg. Vanaf 1902 veranderde 
door Lanz de chirurgie van de appendix. Hij bepaalde de ide-
ale plaatsing voor de incisie voor een appendectomie met het 
punt van Lanz. Hij was begaan met het lot van zijn patiënten 
en maakte nooit onnodig grote snedes. Bovendien moest de 
incisie zoveel mogelijk in de huidplooien worden geplaatst. Figuur 2. Voorbeeld van de uitwerking van het apparaat van Lanz.
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Een geoefende hand kon volgens Lanz met een kleine snede 
volstaan en de wijsvinger is het gesteelde oog van de chi-
rurg. Zeer bevreesd was Lanz voor lipfurunkels. In zijn tijd 
als inwonend assistent bij Kocher overleden twee van zijn 
medeassistenten aan een pyemie na het incideren van een 
lipfurunkel. Lanz was een goede maar strenge leermeester, 
een vaardig chirurg die nooit zijn leeropdracht ontliep. Hij 
was geliefd bij zijn studenten en assistenten. Hij gaf de wij-
ze raad bij de behandeling van infecties altijd handschoenen 
en een pincet te gebruiken. Wees als arts voorzichtig met 
het aanraken van etter. “Pincetten kunnen gekookt worden, 
handen niet” (Lanz, 1920). Daarnaast had hij een gevoelig 
kunstenaarsoog en een goed gevoel voor humor. In zijn 
weerwoord op een aanval van de chirurg Alexander Hen-
drik Oidtmann (1865-1940), naar aanleiding van een artikel 
over de knoopsgatincisie in 1910 reageerde hij met onder-
staande kwinkslag: “Mocht ik eens naar Artis worden ont-
boden om een laparotomie bij een olifant te verrichten, dan 
zou ik Oidtmann’s lange snede maken met het grote mes 
van de patholoog-anatoom. Het nijlpaard daarentegen heeft 
zulk een grote bek en opent die zo vaak en zo lang, dat men 
daarbij ten slotte de laparotomie ook wel per os zou kunnen 
uitvoeren.” Hiermee was de zaak definitief afgedaan. 

in memoRiam (1935)
Zijn leerling Dirk van Cappellen (1879-1957), uroloog in 
Amsterdam, schreef zijn overlijdensbericht. Otto Lanz stierf 
onverwacht. Hij stond nog volop in het leven en maakte tot 
enkele uren voor zijn dood nog een vitale indruk. Zijn bac-
teriologisch onderzoek over appendicitis, de introductie van 
de ethernarcose en zijn experimenten over doelmatige des-
infectie van de handen tilden samen met de mesh graft in 
1907 de chirurgische behandeling van geïnfecteerde won-
den en zieke organen naar een hoger en veiliger niveau. 
Lanz bezat een woest bebaard en gegroefd uiterlijk, maar 
daaronder hield zich een fijn besnaarde kunstenaarsziel 
schuil. Niet iedereen zag dat en daarom werd hij dikwijls 
verkeerd begrepen. 
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Figuur 3. De eerste publicatie van de mesh graft in het Nederlandsch Tijd-
schrift van Geneeskunde in 1907. 

Figuur 4. Otto Lanz (foto: Jacob Merkelbach).  


