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boekbespreking

Zijn rol in de ontwikkeling van de moderne chirurgie en chirur-
gische pathologie was zo overweldigend dat de periode gedu-
rende welke hij ‘chirurgien-en-chef ’ was (van 1815 tot 1835) ‘het 
tijdperk van Dupuytren’ werd genoemd in de geschiedenis van 
de heelkunde in Frankrijk. Het centrum van zijn leven was de 
operatiezaal in het Hôtel-Dieu ziekenhuis in Parijs, in zijn tijd 
tevens onderwijszaal, consultatieruimte, operatie- en dissectie-
zaal. Chirurgie was voor hem niet enkel een beroep maar een 
leven om geleefd te worden.
Gedurende Dupuytrens leven maakten Parijs, Frankrijk en 
de wereld politieke, sociale en culturele ontwikkelingen door. 
Door zijn bekendheid kwam hij in contact met de groten der 
aarde; hij was chirurg van koning Lodewijk XVIII en Karel X, 
werd vriend van onder andere baron James de Rothschild en 
van baron Alexander von Humboldt. Hij werd erelid van tal-
rijke academies en verenigingen binnen en buiten Frankrijk.  
In de kunst ontstond de romantiek als reactie op het rationa-
lisme van de 18e eeuw. Gedurende zijn leven ontstond in Parijs 
een heropleving van proza, poëzie, opera, ballet en schilder-
kunst. De Franse Revolutie gaf uiteraard een enorme opleving 
aan de creativiteit.

De naam Dupuytren werd onsterfelijk. Niet enkel in de contrac-
tuur van de hand, die hij zeer nauwkeurig beschreven heeft, 
maar ook in een specifieke fractuur van de fibula. Zijn naam 
overleeft ook in straatnamen, in het musée Dupuytren, het mu-
seum van pathologische anatomie van de medische faculteit 
in Parijs, in het nieuw universitair centrum te Limoges, naar 
hem genoemd, en in een amfitheater in het Parijse Hôtel-Dieu 
ziekenhuis. Ook worden zijn geboorte- en sterfdag nog steeds 
herdacht in Pierre-Buffière (Haute-Vienne) waar hij geboren is 
en in Parijs waar hij studeerde, werkte, leefde en stierf. 
Hij heeft zijn standbeeld op het binnenplein in het Hôtel-Dieu 
ziekenhuis in Parijs en een gedenkteken in zijn geboorteplaats.
Dupuytren was 38 jaar op 9 september 1815 toen hij ‘chirur-
gien-en-chef ’ werd in het Hôtel-Dieu. 
Hij zou nu gedurende 20 jaar deze positie, waarvoor hij zo 
hard gewerkt had, behouden. Zijn naam stond bovenaan de 
top van de Franse chirurgische wereld en ook het Hôtel-Dieu 
ziekenhuis was het meest befaamde opleidingsziekenhuis 
voor chirurgie. 

Het is dan ook geen toeval dat professor Wylock een boek ge-
schreven heeft over deze ongelooflijk getalenteerde chirurg, die 
een van de woeligste perioden van de Franse geschiedenis heeft 
meegemaakt: The Life and Times of Guillaume Dupuytren, 1777-
1835). (figuur 1)
Toen Guillaume  Dupuytren in 1777 geboren werd, leefde 
Frankrijk onder de absolute monarchie van Lodewijk XVI. 
Toen hij in 1835 stierf, had Dupuytren twee revoluties meege-
maakt (in 1789 en in 1830), een republiek, een ‘directoire’, een 
consulaat, een keizerrijk onder Napoleon en nog twee konink-
lijke restauraties onder Lodewijk XVIII en Karel X.

Telkens was Dupuytren rechtstreeks betrokken bij deze histori-
sche gebeurtenissen. Hij had directe contacten met de leidende 
figuren in de verschillende perioden, zowel persoonlijk als 
professioneel. Hij speelde een belangrijke rol in de organisa-
tie en reorganisatie van het medisch chirurgisch onderwijs. Als 
‘chirurgien-en-chef ’ in het Hôtel-Dieu ziekenhuis, het grootste 
ziekenhuis in Frankrijk, behandelde hij niet alleen een groot 
en zeer gevarieerd aantal chirurgische patiënten, maar ook 
slachtoffers van rellen, opstanden, revoluties en oorlogen, zelfs 
slachtoffers van de cholera-epidemie in 1832.

Professor Wylock is gedurende zijn gehele carrière een allround plastisch 
chirurg geweest, die ook graag handen opereerde. Een van zijn favoriete ope-
raties in het ruime gebied van de handchirurgie, is de dupuytrencontractuur, 
een vaak voorkomende goedaardige aandoening die sluimerend start met 
knobbels in de handpalm en kan evolueren tot strengvorming en contrac-
turen, die de vingers in buigstand brengen en op termijn invaliderend kan 
worden. De oorzaak is nog steeds niet bekend, vandaar dat men nog steeds 
spreekt van ‘la maladie mystérieuse’. 

de man achter de contractuur:  
Guillaume dupuytren 1777-1835

Figuur 1. The Life and Times of Guillaume 
Dupuytren (1777-1835).
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Na de operatiesessie begon de ‘Consultation Générale et Gra-
tuite’. Gezeten in zijn befaamde groene zetel ontving Dupuyt-
ren de minder gegoede patiënten die naar zijn open spreekuur 
kwamen. 
In de middag hield hij een eigen spreekuur bij hem thuis. De 
wachtkamer was ook meestal gevuld met patiënten. Hij ver-
wierf een grote rijkdom. 
Na zijn spreekuur begaf Dupuytren zich naar de faculteit waar 
hem talrijke professionele verplichtingen wachtten: examen-
voorbereidingen, samenstelling van de jury voor proefschriften, 
wetenschappelijke zittingen …
Soms opereerde hij een rijkere patiënt in diens huis. Het zou 
nog lang duren voordat welgestelde patiënten zich in een zie-
kenhuis zouden laten opereren.
Elke avond keerde hij terug naar het Hôtel-Dieu ziekenhuis tus-
sen 18.00 en 19.00 uur om de patiënten te consulteren die hij 
‘s morgens geopereerd had en ook om de nieuwe patiënten te 
zien. Daarna begon zijn sociaal leven.
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Gedurende twintig jaar, dag in dag uit, was het programma van 
Dupuytren praktisch onveranderd. Hij kwam in het ziekenhuis 
aan om zes uur in de zomer en een uur later in de winter, elke 
dag, zondagen en feestdagen inbegrepen. 
Voor de aanvang van de zaalronde deed Dupuytren een aan-
wezigheidscontrole. Wee hem die afwezig was zonder geldige 
reden. Onwettige afwezigheid betekende ontslag uit de dienst. 
Een van de medewerkers van Dupuytren was Jean Nicolas 
Marjolin. Dupuytren verwachtte van hem dat hij hem zou 
vervangen als de chef afwezig of ziek was. Maar hij stelde: 
"Monsieur, vous avez été désigné pour me remplacer quand 
je m’absenterai ou quand je tomberai malade; je vous préviens 
que je ne m’absente jamais et que je ne suis jamais malade.". 
In 1824 kreeg hij bezoek van koning Karel X (figuur 2).

Dupuytren had een zachte stem. Zijn impact op zijn patiënten 
was enorm. Zijn woorden "Allons mon brave, nous vous guéri-
rons" kwamen magisch over bij zijn patiënten.
Om 9 uur begonnen de dagelijkse lessen in het amfitheater van 
het Hôtel-Dieu ziekenhuis.Meestal doceerde hij zeer uitgebreid 
over een paar casussen, die gedurende de zaalronde gezien wa-
ren. Na zijn les konden vragen gesteld worden.
Rond 10 uur, na een uurtje les, begon de operatiesessie…zon-
der anesthesie. Ethernarcose werd pas in 1846 ingevoerd.
De operaties vonden plaat in dezelfde zaal. Hij opereerde in een 
razend tempo.
De operatiesessie was een demonstratie van zijn klinische les-
sen. Hij gaf altijd uitleg gedurende zijn operaties en hij zorgde 
ervoor dat de aanwezigen zijn operatietechniek goed konden 
volgen. Zijn mooie instrumentenkist bevat instrumenten met 
ivoren handvaten (figuur 3).
Hij sprak de volgende gevleugelde woorden dikwijls uit: “Je me 
suis trompé quelque fois, mais je crois m’être trompé moins 
que les autres. “
 

Figuur 2. Bezoek van koning Karel X aan het Hôtel-Dieu. Dupuytren demon-
streert een patiënte, succesvol geopereerd voor cataract.

Figuur 3. Instrumentenkist van Dupuytren, bewaard in het 
 Musée de l’Assistence Publique in Parijs.  
Instrumenten met  ivoren handgreep.




