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De eerste benaming voor herstellende chirurgie vinden we 
terug in de titel De curtorum chirurgia per institionem (Over 
de chirurgie van defecten met behulp van enting) (1597) 
van Tagliacozzi, ook door navolgers van hem gebruikt in 
de variant Chirurgia decorativa. Hierna bleef het lang stil en 
belandden we in de negentiende eeuw, waarin de chirurgie 
snel vooruitgang boekte, vooral in de tweede helft van die 
eeuw, geholpen door de introductie van narcose, antisepsis, 
enige ziekenhuishygiëne en asepsis. In die tijd ontwikkelde 
zich in het operatieve repertoire van de heelkunde een on-
derdeel dat zich richtte op herstel van weefseldefecten. De 
eerste mijlpaal hiervan heet niet voor niets Die Wiederher-
stellung zerstörte Theile (1829) van Dieffenbach (1792-1847). 
In de jaren hierna breidt deze ‘herstelchirurgie’ zich gestaag 
uit en verschijnen meer boeken die geheel hieraan gewijd 
zijn. Een eerste voorbeeld is Autoplastie ou restauration du 
parties du corps qui ont été détruites (1836) van Philippe Blan-
din (1798-1849). Blandin noemt deze nieuwe vorm van repa-
ratieve chirurgie l’autoplastique en de bijbehorende operatie 
l‘autoplastie. Het is een neologisme gevormd uit de Griekse 
woorden ‘autos’ (zelf) en ‘plassein’ (maken, scheppen, vorm-
geven). Vervolgens legt hij uit dat het woord ‘autos’ nodig 
is om het te onderscheiden van 'étéroplastie' (Gr. heteros, = 
ander) waarbij gebruikt gemaakt zal worden van het weefsel 
van een ander organisme. Blijkbaar lag allogene transplan-
tatie al in het verschiet van Blandin. Echte synoniemen voor 
zijn autoplastiek zijn er volgens Blandin niet, en woorden als 
‘greffe animale’, ‘anaplastie’, ‘chirurgia curtorum per insiti-
onem’, ‘restitution organique’, ‘restitution des parties per-

Plastische chirurgie: what’s in a name?
K.W. Marck, B. Haeseker

K.W. Marck, plastisch chirurg n.p. 

B. Haeseker, archivaris NVPC

dus’, ‘transplantation de parties’ en ‘morioplastie’ wijst hij af 
omdat ze een te enge of te brede betekenis zouden hebben. 
Hiermee was het laatste woord over de naamgeving zeker 
niet gezegd. Twee jaar later verschijnt Lehrbuch der plastische 
Chirurgie (1838) van Eduard Zeis. Hij maakte korte metten 
met de autoplastiek van Blandin. Met het samenstellende 
deel ‘plassein’ kon hij zich volledig vinden. Het wemelde in 
de literatuur inmiddels al van de ‘plastieken’: rhinoplastiek, 
cheiloplastiek, meloplastiek en blefaroplastiek om er maar 
een paar te noemen. Maar niet met het in zijn ogen volstrekt 
overbodige deel ‘auto’. Alsof er al sprake was van transplan-
tatie van de ene naar de andere mens. En bovendien, dat 
‘zelf’ kon gemakkelijk tot begripsverwarring leiden: alsof 
het om ‘generatio spontanea’ zou gaan. Voor hem was het 
duidelijk: ‘plastische Chirurgie’ als naam voor dat onderdeel 
van de chirurgie dat zich bezig houdt met de reconstructie 
van verloren gegaan weefsel. Dat betekende dat hij in zijn 
575 bladzijden tellende boek geen aandacht besteedt aan de 
operatieve behandeling van een hazenlip; daar is immers 
geen lipweefsel verloren gegaan maar is sprake van een aan-
geboren afwijking. 
 

Deel van het titelblad van Handbuch der plastischen Chirurgie 
(1838) van Eduard Zeis.

Hiermee had Zeis het pleit nog niet gewonnen. Julius Szy-
manowski (1819-1868) stelde in zijn Handbuch der opera-
tiven Chirurgie (1870) het woord ‘Dermatoplastik’ voor als 
overkoepelend woord voor alle plastieken, met als argument 
dat de reconstructieve chirurgie zich alleen bediende van 
de huid. Hij kreeg geen bijval en de tijd gaf hem bovendien 
ongelijk, waar het gaat om de huid als exclusief reconstruc-
tieweefsel. In de twintigste eeuw lijkt het pleit definitief be-
slecht. Davis schrijft in zijn Plastic Surgery (1919) dat ‘plastic 

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie bestaat 65 jaar. 
Een eerbiedwaardige tijd waarin twee tot drie generaties Nederlandse 
plastisch chirurgen hun mooie vak hebben kunnen uitoefenen. Waar 
komt de benaming ‘plastische chirurgie’ vandaan? Is er een doopceel? 
Het kan niet anders dan dat we nu een duik gaan nemen in de geschiede-
nis van de chirurgie.

What’s in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.’
Shakespeare: Romeo and Juliet (II, ii, 1-2)
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van weefselverplaatsing, met daarbij de eis om de patiënt 
hierbij zo weinig mogelijk additionele schade te geven. Dit 
keuzeproces speelt zich af in drie verschillende vormen van 
conceptueel denken, het concept van weefselverplaatsing, 
het concept van waarborging van bloeddoorstroming of re-
vascularisatie van het te verplaatsen weefsel, en het concept 
van de reconstructieve ladder. Deze drie belangrijkste con-
cepten vormen tegenwoordig grotendeels het conceptuele 
denken binnen de plastische chirurgie. Met dit conceptuele 
denken heeft de plastische chirurgie zijn eigen bestaan, zon-
der anatomische basis, ‘vormgegeven’. In Nederland bestaat 
van oudsher de plastische chirurgie uit drie onderdelen: de 
reconstructieve chirurgie, de cosmetische chirurgie en de 
handchirurgie. Het voert hier te ver dit historisch te duiden. 
Deze drie onderdelen hebben zich de afgelopen eeuw, zoals 
alle onderdelen van de chirurgie, steeds verder ontwikkeld. 
Hierbij rijst de vraag of deze drie onderdelen nog wel goed 
passen in de eenkamerwoning die de plastische chirurgie in 
het paleis van de chirurgie lang geleden heeft betrokken. Kan 
één man of vrouw die drie vakgebieden nog wel volwaardig 
bedienen? De vraag stellen is hem beantwoorden: dat kan 
niet. Echte handchirurgie vereist echte dienstverlening, 24 
uur per dag en zeven dagen in de week in een ziekenhuis, 
en geen frequent verblijf in een privékliniek, nog los van de 
kennis die je ervoor nodig hebt en de blootstelling aan, en 
ervaring met, handpathologie. En zo geldt dat mutatis mu-
tandis voor alle drie onderdelen ten opzichte van de andere 
twee. Het is de hoogste tijd om te diversificeren naar de drie 
onderdelen: naar handchirurgie, naar esthetische chirurgie 
en naar plastische (reconstructieve) chirurgie. ‘Van alles wat’ 
betekent op den duur ‘niets meer’.

In diversificatie zit toekomstmuziek.

Hoe dat nu al gaat? De operatieve behandeling van huid-
maligniteiten door dermatochirurgen, handchirurgie door 
orthopedisch chirurgen, hoofdhalsreconstructies en andere 

and reconstructive surgery’ betrekking heeft op dat onder-
deel van de chirurgie dat zich bezighoudt met de operatieve 
behandeling van aangeboren of verworven weefseldefecten 
of malformaties, gericht op verbetering van functie en van 
aspect. Daarna zijn er nog enige pogingen gedaan de naam 
te veranderen. Sociale chirurgie is geopperd. Spunti di Chi-
rurgia Sociale (Leidraad voor sociale chirurgie) was de titel 
van een boek van de Italiaanse hoogleraar Bardelli, versche-
nen in 1935. De meest serieuze poging Zeis als naamgever te 
onttronen werd gedaan door Johannes Esser (1877-1946) die 
de benaming ‘structieve chirurgie’ meer geschikt achtte dan 
plastische chirurgie. Zijn overwegingen zijn blijven zweven 
in vage semantiek. Hij begint de term in 1922 in titels van 
sommige van zijn vele publicaties te gebruiken, overigens 
naast plastique, plastic, autoplastia, autoplastie in weer ande-
re van zijn vele geschriften. Daarna richt hij in 1934 het 'In-
stitut Esser de Chirurgie Structive' op, is hij medeoprichter 
van de 'Société Européenne de Chirurgie Structive' en wordt 
de naam van het tijdschrift Revue de la Chirurgie Plastique 
op zijn aandringen in 1936 veranderd in Revue de Chirurgie 
Structive. De ‘structieve chirurgie’ stierf een stille dood, en 
wel op een grafsteen in Chicago die vermeldde: JOHANNES 
F.S. ESSER / 1877 – 1947 / A STRUCTIVE SURGEON. 

Plastische chirurgie werd het in 1838 en de benaming is 
bijna twee eeuwen later een vanzelfsprekendheid. Maar 
geldt die vanzelfsprekendheid ook voor de Nederlandse Ver-
eniging voor Plastische Chirurgie met zijn eerbiedwaardige 
leeftijd van 65 jaar? Is die leeftijd ook niet de pensioenge-
rechtigde leeftijd? Plastische chirurgie onderscheidt zich 
van alle andere chirurgische specialismen door zijn oriën-
tatie. De andere specialismen oriënteren zich op een deel 
van de anatomie (keelneusoorarts, maxillo-faciale chirurgie, 
urologie, thoraxchirurgie), op een anatomisch systeem (or-
thopedie, vaatchirurgie) of een combinatie daarvan (neuro-
chirurgie). De plastische chirurgie daarentegen is een pro-
bleemgeoriënteerde discipline, gericht op het zo goed als 
mogelijk reconstrueren van weefseldefecten waar ook in het 
lichaam. Dit vereist een andere manier van denken dan in 
de anatomisch georiënteerde disciplines. Het bepalen van 
een goede operatiemethode voor het sluiten van een weefsel-
defect wordt bepaald door de eisen, in vorm en functie, die 
het chirurgisch probleem stelt, de toepasbare mogelijkheden 
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Deadline
Donderdag 12 maart stuurde ik mijn medeauteur Barend Haeseker de drukproef van deze bijdrage aan ‘ons clubblad’, 
zoals we het NTPC pleegden te noemen, met het verzoek om nog snel even kritisch naar de tekst te kijken: dinsdag moet 
het op de persen van de drukkerij. En ook had ik nog veel vragen over andere zaken die de geschiedschrijving van ons vak 
aangingen. Vraagbaak, toetssteen en nog zo veel meer. Bij Barend kon je altijd terecht. ‘Pleegden’ en ‘kon’ moet ik hier 
helaas schrijven, ‘in de verleden tijd’. Barend was en is niet meer, want juist die donderdagmorgen overleden. Wanneer ik 
dit schrijf, is het vrijdag de dertiende, en dat zegt genoeg. Drukproeven hebben altijd een deadline. Aan dat woord hadden 
Barend en ik een broertje dood. We werden er regelmatig mee geconfronteerd toen we samen schreven aan de Canon van 
de plastische chirurgie, in 2012, en wuifden dat woord, vrolijk lachend, altijd weg, terug, richting eindredactrice en uitge-
ver. Voor ons gold geen deadline. Daar deden we niet meer aan. Wij hadden de onze, een lange met de contouren van een 
scherpe graat in een hooggebergte, al eens voorzichtig schuifelend afgewandeld zonder in het ravijn te storten. Voor ons 
geen deadline meer. Uiteraard was dat boek eerder dan op tijd af, maar dat stond natuurlijk los van die deadline. Deadline 
is een woord geworden dat ik voorlopig niet wil horen, want de vrolijke herinnering aan dat lachend wegwuiven ervan is 
verdrongen door een gevoel van grote weemoed: vaarwel Barend! 

Klaas Marck

gelaatsoperaties door faciale chirurgen van diverse pluima-
ge, borstreconstructies door mammachirurgen, hypospadie 
en andere eenvoudige reconstructies in die regio door urolo-
gen, enzovoort. ‘What’s in a name? That which we call a rose 
by any other name would smell as sweet’… 
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