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Vooral onder oudere artsen is geen eponiem zo bekend gewor-
den als een thiersch of thierschje. Bij jongeren die minder be-
hendig met het Duits omspringen is de Engelse variant meer in 
zwang geraakt en begon de uitdrukking split of splitje de over-
hand te krijgen. Hiermee wordt een 'split skingraft' bedoeld 
ofwel een gespleten huident in puriteins en dun huidtransplan-
taat in goed Nederlands. Het gaat om een partieel huidtrans-
plantaat waarbij de bovenste huidlagen met een hand- of mo-
torisch dermatoom worden losgesneden van de diepere lagen 
met het doel daarmee een oppervlakkig defect te sluiten. Het 
verkleinwoord geeft in beide uitdrukkingen aan dat het gaat 
om een relatief kleine chirurgische procedure. Maar dat is niet 
altijd het geval; bij brandwonden kan het ook een heel groot 
oppervlak betreffen met een even groot donorgebied. Hoe en 
wanneer is de geschiedenis van het huidtransplantaat het be-
gonnen, door wie is het bedacht en wanneer vond het voor het 
eerst plaats? De Zwitser Jacques-Louis Reverdin (1842-1929) 
speelde een bepalende rol met zijn voordracht in Parijs in 1869 
over de 'greffe épidermique'. Deze 'pinchgraft', waarbij kleine 
stukjes huid met een naald werden opgetild en afgesneden, 
werd omstreeks 1870 ook in Engeland toegepast, aanvankelijk 
zonder verdoving. De procedure werd geacht snel en pijnloos te 
zijn. Het huidtransplantaat stond in de begin jaren zeventig van 
de negentiende eeuw in diverse Europese landen in de belang-
stelling. Er kleefden echter aan de transplantatiemethode met 
kleine stukjes huid nogal wat bezwaren door littekenvorming 
en moeizame of falende genezing. Er vond een voortdurende 
ontwikkeling plaats en ook aan pijnbestrijding werd enige aan-
dacht geschonken. De introductie van het grotere en dunnere 
vrije huidtransplantaat betekende een enorme verbetering en 
de naam van Thiersch stond daarbij centraal. 

Carl Thiersch (1822-1895) werd geboren in München. Zijn va-
der Friedrich Thiersch was hoogleraar in de klassieke talen, zijn 
moeder was Amalie Löffler. Thiersch trad in 1855 in het hu-
welijk met Johanna von Liebig, dochter van de bekende Duitse 
scheikundige Justus von Liebig (1803-1873) die ook in Mün-
chen een hoogleraarszetel bekleedde. 

Thiersch ging naar het gymnasium en studeerde ook ge-
neeskunde in zijn geboortestad en verbreedde zijn kennis 
met vervolgstudies in Berlijn, Wenen en Parijs. Hij keerde in 
1847 naar München terug als prosector en promoveerde op 
Pathologisch-anatomische Beobachtungen über Pyämie (Mün-
chen, 1849). Ten bate van het pathologisch-anatomisch on-
derwijs introduceerde hij de microscoop en in 1853 werd hij 

benoemd tot buitengewoon hoogleraar. In 1854 lonkte het 
gewone hoogleraarschap in de chirurgie en oogheelkunde 
te Erlangen. Hij hield zich in die tijd wetenschappelijk bezig 
met huidkanker, wondinfectie en -genezing. In 1867 vertrok 
hij naar zijn universitaire eindstation te Leipzig. Tijdens de 
Frans-Duitse oorlog van 1870-71 maakte hij een snelle mili-
taire promotie door tot generaal-arts van het legerkorps van de 
Saksische koning. De hierboven geschetste wetenschappelijke 
route door heel Europa in het kader van een medische carrière 
van een beoogd hoogleraar was destijds niet ongebruikelijk in 
Duitsland. Thiersch werd beschouwd als een van de Duitse 
chirurgische coryfeeën met grote verdienste op het gebied van 
de plastische chirurgie.
 
Betrekkelijk laat in zijn loopbaan introduceerde hij zijn huid-
transplantaat. Hij was een meester in het snijden van ultra-
dunne huidtransplantaten geworden nadat hij jarenlang uiterst 
dunne coupes met de hand moest snijden voor zijn microscopi-
sche studies in een tijd dat er nog geen sprake was van een mi-
crotoom. Zijn chirurgische handvaardigheid was gebaseerd op 
de moeizame laboratoriumarbeid van een patholoog anatoom. 
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mogelijk was op een simpele wijze, met een stempel met in-
gebouwde mesjes, op regelmatige afstand van elkaar sneetjes 
in een huidtransplantaat aan te brengen. Lanz, geboren in Stef-
fisburg, ontving zijn gevarieerde geneeskundige opleiding in 
Bern, Genève, Basel, Berlijn, Londen, Montpellier, Parijs en 
Napels. In Bern werkte hij onder de beroemde schildklierchi-
rurg Theodore Kocher. Het wekt dan ook geen verbazing dat 
hij in 1891 op Die Kehlkopfexstirpationen in de Bernse kliniek 
promoveerde. In 1902 werd Lanz benoemd tot hoogleraar chi-
rurgie naast Noordenbos in het Binnengasthuis te Amsterdam. 

Het stempelen met scherpe mesjes volgens Lanz veroorzaakte 
een gevensterd huidtransplantaat of 'meshgraft'. Het voordeel 
van een dergelijk visnetachtige structuur was tweeledig. Via 
harmonicawerking werd een vergroting van het oppervlak ver-
kregen na licht aanspannen en daarmee werden tevens de drai-
nagegaten voor wondvocht, bloed en pus in het huidnetwerk 
onthuld. Hierdoor was het aanslaan van het stukje huid op de 
verse wondoppervlakte verbeterd. 

Vooral bij brandwonden heeft de toepassing van de 'meshgraft' 
een grote vlucht genomen. Simon Vestdijk heeft Lanz in de Ne-
derlandse literatuur vereeuwigd in De laatste kans (Den Haag, 
1960), zijn laatste Anton Wachterroman. Hij beschreef Lanz 
als een gerimpelde Griekse filosoof met een fraaie adelaars-
neus en een rustige baard, die Nederlands sprak met een zwaar 
Duits accent. Wachter (Vestdijk) werd door hem geëxamineerd 
met de unieke openingsvraag: ‘Hoe herkent man appendizitis?’ 
Tijdens de correcte beantwoording van de vraag schudde Lanz 
voortdurend afkeurend zijn hoofd. Starend, diep ingekeerd. 
Een staaltje interprofessorale treiterij van Lanz en Noordenbos. 
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Thiersch was geen schrijver; dat vond hij maar verspilling van 
kostbare tijd. Hij was een denker, doener en prater. Over huid-
transplantaties hield hij in 1886 slechts één voordracht voor 
een groot auditorium, maar dat moest dan ook afdoende zijn. 
Hoewel de bijeenkomsten van het Duitse chirurgencongres 
over het algemeen zeer goed bezocht werden, ook door buiten-
landers, kon niet iedereen daarbij aanwezig zijn. Gelukkig had 
hij een degelijke chirurgische school opgebouwd in Leipzig en 
zijn leerlingen verspreidden het nieuws over de voordelen van 
het dunne huidtransplantaat over de hele aardbol. Zo bereikte 
het nieuws ook Nederland. De Haags-Heidelbergse chirurg 
Wilhelm Friedrich Hermann Schelkly (1856-19??) gaf een voor-
treffelijk historisch overzicht van en zijn eigen aandeel met de 
huidtransplatiechirurgie tijdens een voordracht voor de 47e Al-
gemene Ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering van de Geneeskunst in Den Haag in december 
1896, gevolgd door een publicatie in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde. De transplantatiemethode van Thiersch ge-
noot op dat moment in Nederland algemene bekendheid en 
behoorde tot de dagelijkse chirurgische therapie. Veel was 
hiervoor niet voor nodig, een scherp scheermes, een vaardige 
operateurshand om snel en regelmatig een strook dunne huid 
te kunnen snijden en een paar krachtige en grote assistenten-
handen om het huidoppervlak goed strak te spannen. Zo was 
het chirurgisch leed met of zonder anesthesie snel voorbij. 

De Zwitserse professor Otto Lanz (1865-1935) in Amsterdam, 
kunstverzamelaar en expert op het gebied van de appendicitis, 
vond in een moment van verstrooiing op basis van een stuk 
kinderspeelgoed een 'Hautschlitzapparat' uit waarmee het 
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Otto Lanz, 62 jaar. Geschilderd door Jan Toorap in 1927.


