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In Frankrijk luidde de fysioloog Claude Bernard (1813-1878) 
rond 1865 een nieuw tijdperk in met zijn beschrijving van 
de wetenschappelijke methode voor onderzoek door mid-
del van het experiment. De Amerikaanse chirurg Frank 
Hastings Hamilton (1813-1886) verrichtte, waarschijnlijk 
als eerste, in 1859 experimenten met zygomaticomaxillaire 
fracturen door een schedel met een hamer te bewerken en 
hij beschreef nauwkeurig de fractuurlijnen die daarbij op-
traden. Bij een zijdelingse slag met de hamer zette het ge-
weld zich door tot in de maxilla, zodat niet alleen het zygoma 
maar ook de maxilla brak. Hamilton was ook de eerste die 
methoden voor repositie beschreef maar hij werd bekender 
met de gekruiste beenlap. 
Het eerste maxillofaciale onderzoek naar fracturen van de 
aangezichtsschedel volgens de richtlijnen van Bernard werd 
in 1866 uitgevoerd door Alphonse Guérin (1816-1895). Gué-
rin constateerde dat een zeer krachtige, iets neerwaarts ge-
richte, klap op de bovenlip van een kadaver een dwarsverlo-
pende breuk van de maxilla opleverde, die ter hoogte van de 
neusgaten begon en naar achteren, ongeveer een centimeter 
onder het jukbeen, doorliep tot de processus pterygoideus. 
De fractuur trad altijd op ter hoogte van het laagste deel van 
de fissura pterygomaxillaris op de plaats van de minste weer-
stand. Zijn leerling Cocteau herhaalde het experiment en 
kon zijn bevindingen bevestigen, evenals later de Franse on-
derzoekers Lejeune, Fillion (1883) en Papin (1897). De breuk 
in de aangezichtsschedel werd daarom in eerste instantie 
Guérinfractuur genoemd en werd gedefinieerd als een ho-
rizontale voor-achterwaartse maxillaire breuk beginnend bij 
de onderrand van de sinus piriformis en evenwijdig aan de 
tandenrij naar achteren doorlopend. Later werd daaraan de 
naam Le Fort I-fractuur gegeven. Le Fort breidde het maxil-
lofaciale fractuuronderzoek aanzienlijk verder uit. In 1900 
verscheen een voorlopig bericht van zijn bevindingen in de 
'Echo Médical du Nord' (Lille) en in 1901 volgden enkele 
uitvoerige en goed gedocumenteerde artikelen in de 'Revue 
de Chirurgie de Paris'. Tot het bovenkaakgebied rekende Le 
Fort de maxilla, het os sphenoidale (processus pterygoideus) 
en het os palatinum (lamina perpendicularis). Het dunne 
en deels gepneumatiseerde bot van de aangezichtsschedel 
vormt als het ware de kreukelzone voor de hersenschedel, 
met als doel het brein te beschermen. Dit principe vond la-
ter ook toepassing in de auto-industrie. Door de toename 
van het verkeer na 1910 nam het aantal verkeersongevallen 
drastisch toe. Decennia later bleek dat Le Fort in de praktijk 
gelijk kreeg, want bij de meeste ongevallen met aangezichts-

schedelfracturen door hoogenergetisch stomp geweld, zoals 
bij auto-ongevallen, verliepen de fracturen volgens de patro-
nen die hij in 1900 experimenteel had vastgesteld. 

Alvorens tot de beschrijving van zijn onderzoekingen over 
te gaan is het nodig enkele biografische notities en achter-
grondinformatie te verschaffen. 

René le Fort werd in Lille in 1869 in een artsenfamilie ge-
boren. Hij behaalde uitstekende studieresultaten en promo-
veerde op 21-jarige leeftijd tot doctor in de geneeskunde op 
een proefschrift ‘La topographie cranio-cérébrale, applicati-
ons chirurgicales’ (1890). Hij werd assistent en vervolgens 
militair chirurg in het Val-de-Grâce hospitaal in Parijs tot 
het jaar 1899. Hoewel het militaire leven hem wel beviel, 
gaf hij toch de voorkeur aan een universitaire loopbaan. Hij 
besloot terug te keren naar Lille, waar hij een onderwijstaak 
kreeg aan de medische school. Als jonge dertiger voerde hij, 
voor hij naar zijn geboorteplaats terugkeerde, waarschijnlijk 
nog in Parijs, zijn roemruchte schedelexperimenten uit. Hij 
trouwde in 1905 en kreeg met zijn vrouw een dochter en 
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Figuur 1. René Le Fort.
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twee zoons. In Lille ontwikkelde hij een voorkeur voor de 
orthopedische chirurgie, maar in 1912 werd hij in verband 
met de Balkanoorlog weer onder de wapens geroepen. Ge-
durende de Eerste Wereldoorlog werkte hij onder zeer pri-
mitieve omstandigheden als officier van gezondheid aan het 
front bij Dinant. De laatste twee oorlogsjaren bracht hij in 
Versailles door, waar hij zich toelegde op de thoraxchirurgie. 
Hij opende het pericard en opereerde in voorkomende geval-
len ook het hart. Hij legde zijn ervaringen vast in het boek 
‘Les projectiles inclus dans le médiastin’ (Parijs, 1918). Hij 
trok daarmee aandacht en de Franse premier Georges Cle-
menceau (1841-1929), zelf ook arts, verzocht hem het Hôpi-
tal des Invalides in Parijs te reorganiseren. Tot 1919 was hij 
als directeur aan dit ziekenhuis voor militaire oorlogsinva-
liden verbonden. In 1920 werd hij benoemd als hoogleraar 
kinderchirurgie en orthopedie te Lille. Zijn arbeidsveld 
strekte zich ook uit tot het plaatselijke zeehospitium, het Sa-
natorium Vancauwenberghe in Zuydcoote, vlakbij Duinker-
ken. Over zijn ervaringen met de chirurgische behandeling 
van bottuberculose schreef hij in 1934 een monografie. Hem 
werd omstreeks die tijd de prestigieuze Prix Laborie van de 
Académie Nationale de Chirurgie toegekend, de hoogste 
Franse orthopedische onderscheiding. In 1936 werd Le Fort 
voorzitter van de Franse Orthopedische Vereniging en zijn 
hoofd werd en profil op een bronzen plaquette vereeuwigd 
door de bekende beeldhouwer Aimé-Gustave Blaise (1877-
1961) uit Lille. Hij vertoonde geheimratsecken in de voor-
ste haarlijn en was in het bezit van een kinbaard en snor 
en droeg een onderscheiding om de hals. Onderaan de pla-
quette stond vermeld: ”Aan professor René le Fort, van zijn 
collegae, zijn vrienden, zijn leerlingen”. 
Le Fort was zeer bereisd, hij bezocht de Balkan, Indochina, 
Madagascar, Patagonië, Rusland en de Verenigde Staten en 
bekleedde zelfs enige tijd de functie van vice-voorzitter van 
het Franse Aardrijkskundig Genootschap. Toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak was Le Fort al met pensioen, maar 
door de tijdelijke afwezigheid van veel artsen door de mobi-
lisatie, verschafte hij zo nodig medische hulp. 
Het overlijden van zijn dochter en jongste zoon vielen hem 
zwaar. De laatste jaren van zijn leven bracht hij in een rol-
stoel door in verband met een pijnlijke onbekende ziekte. 
Hij stierf in 1951 in Lille op de leeftijd van 82 jaar.  

Nu terug naar het geruchtmakende wetenschappelijk on-
derzoek van 1900. De onderzoeksresultaten werden in de 
Revue de Chirurgie gepubliceerd onder de titel ‘Etudes ex-
périmental sur les fractures de la mâchoire supérieure’, of 
proefnemingen met botbreuken van de bovenkaak. Lezing 
van de verslagen van de experimenten doen je de haren te 
berge rijzen. Experimenten met schedels, die ontdaan wa-
ren van weke delen, bleken niet uitvoerbaar omdat het droge 
bot bij het toedienen van een stevige klap met een houten 
knuppel versplinterde. De weke delen, spieren, huid, kraak-
been en botvlies, gaven veel stevigheid aan de schedel, en 
de experimenten werden dan ook zoveel mogelijk uitgevoerd 
bij intacte kadavers, hoewel er zich onder het onderzoeks-
materiaal dat Le Fort ter beschikking stond ook enkele losse 

kadaverhoofden en gedeeltelijk gemacereerde exemplaren 
bevonden. De onderzoekswijze was gruwelijk en bestond uit 
het toedienen van gerichte en gedoseerde harde klappen met 
een houten knuppel, een ijzeren staaf of een stevige trap met 
de hiel op het hoofd van het op de vloer liggende kadaver. 
Losse hoofden werden krachtig tegen de afgeronde rand van 
het marmeren blad van de dissectietafel geslagen of er werd 
mee gegooid. Bij sommige experimenten werd het hoofd in 
een bankschroef geklemd die langzaam werd dichtgedraaid. 
Er was veel kracht nodig om een fractuurlijn te kunnen op-
wekken. Voor de onvoorbereide voorbijganger moet de aan-
blik van de wetenschap zoals die hier in dit laboratorium 
werd bedreven een wreed en angstaanjagend schouwspel 
zijn geweest dat van weinig respect getuigde voor het stof-
felijk overschot van een medemens.
Er werden 35 goedgedocumenteerde experimenten met ka-
daverhoofden uitgevoerd. Onderstaande voorbeelden illu-
streren de werkwijze van de jonge onderzoeker. 
Experiment	 1. Liggend vrouwelijk kadaver van circa 50 
jaar, met het gezicht naar boven. Drie matig harde klap-
pen werden met een houten knuppel frontaal op de boven-
kaak toegediend. Daarna werd de hersenschedel circulair 
doorgezaagd, de dura mater losgemaakt en de schedel-
basis geïnspecteerd op fracturen. Daarna werd het hoofd 
gekookt en van weke delen ontdaan. Er werd in dit eerste 
experiment slechts een onbeduidend letsel van de alveolair-
boog geconstateerd. De conclusie moest wel zijn, dat voor 
het optreden van een breuklijn in de maxilla aanzienlijk 
meer kracht nodig bleek dan verondersteld werd. Ook de 
volgende twee experimenten leverden nauwelijks botletsel 
op. Bij het vierde experiment werd een los hoofd afkomstig 
van een 65-jarige man met kracht enige malen tegen de 
afgeronde marmeren tafelrand geslagen. De eerste dreun 
van het hoofd tegen het marmer leverde niets op, bij de 
tweede klap ontstond een fractuur van het os palatinum en 
de derde harde klap leverde pas een horizontale fractuurlijn 
van de maxilla op. 
Experiment	17. Kadaver van een ongeveer 60-jarige vrouw, 
op de rug liggend, het hoofd met open mond over de tafel 
hangend. Een zeer krachtige slag met de knuppel werd toe-
gediend op de kin waardoor een mandibulafractuur optrad. 
Bij dissectie werd dat bevestigd, de fractuur van de onder-
kaak bevond zich iets rechts van het midden. Op de over-
gang van corpus naar ramus mandibulae was ook een breuk 
aanwezig en er was een condylfractuur. In de bovenkaak 
werd een fractuurlijn aangetroffen die de maxilla van het lin-
ker zygoma en de oogkasrand scheidde. Vandaar verliep de 
spleet naar de processus pyramidalis, dan omhoog naar de 
processus pterygoideus en de fossa pterygomaxillaris. In de 
orbita liep de fractuur vervolgens via de canalis infraorbitalis 
en stopte vlak bij de fissura pterygomaxillaris. 
Experiment	27. Het ontzielde lichaam van een 45 tot 50-ja-
rige vrouw op de rug liggend met haar gelaat naar boven 
gericht. Zij ontving enkele heftige klappen met een meta-
len staaf midden in het gezicht. De eerste klap raakte de 
onderkaak en produceerde een communitieve fractuur. De 
tweede klap kwam met dezelfde kracht terecht op het laterale 
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deel van het jukbeen. Hierna werd na dissectie het resultaat 
van de klappen uitvoerig toegelicht. 
Door middel van de onderzoekingen werden drie vaste 
breuklijnen van de aangezichtsschedel aangetroffen, die 
naar de onderzoeker Le Fort I, II en III worden genoemd 
(figuur 2). Het onderzoek naar fracturen van maxilla, 
ethmoid en zygoma vormde het vertrekpunt voor het kli-
nisch onderzoek van Paul Bonnet naar orbitafracturen rond 
1930. Het onderzoek van Le Fort leidde volgens Paul Tessier 
tot craniofaciale chirurgische procedures, als de Le Fort I-, 
II- en III-osteotomie, voor de benige correctie van het syn-
droom van Apert en Crouzon. 
Tegenwoordig zou bovengenoemd experimenteel onder-
zoek waarschijnlijk geen goedkeuring meer krijgen van de 
Medisch-Ethische Commissie. Door sterk verbeterde beeld-
vormingtechnieken is dat natuurlijk ook niet meer nodig. De 
naam Le Fort leeft ondanks of dankzij zijn macaber onder-
zoek nog steeds voort.
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