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INLEIDING
Het grote succes van de chirurgie in Parijs in de eerste helft van de 19e eeuw had zijn
wortels in de tweede helft van de 18e eeuw toen er een einde werd gemaakt aan het
eeuwenoud gekibbel tussen aan de universiteiten opgeleide dokters en de chirurgijnbarbiers die in de ogen van de dokters een minderwaardige taak hadden en technisch
medische akten uitvoerden beneden de waardigheid van de dokters.
Vier grote ziekenhuizen speelden daarin een cruciale rol:
Het “Hôpital Hôtel-Dieu” was het oudste en meest befaamde.
Het “Hôpital de la Charité”, gesticht in 1606 was het tweede oudste ziekenhuis van
Parijs.
Het “Hôpital Général” was gesticht in 1656 om Parijs vrij te maken van bedelaars en
behoeftigen.
Het “L’Hôtel Royal des Invalides” was een militair tehuis gesticht in 1671 door
Lodewijk XIV. “L’Eglise du Dôme” werd beëindigd in 1690 (fig 1). Patiënten met
zowel interne als chirurgische problemen werden toegelaten. De Minister van Oorlog
had een directe controle op de dagelijkse administratie.

Fig 1: l’Hôtel Royal des Invalides
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Aan deze sinds de oudheid bekende problematiek kwam een einde wanneer koning
Lodewijk XV ( 1710-1774) decreten uitvaardigde tussen april 1749 en juli 1750
waarbij beslist werd dat er een einde moest komen aan de sinds lang bestaande
ondergeschikte rol van de chirurg in de medische faculteit.
Een hogere opleidingsstandaard voor de Parijse chirurgen werd geëist inclusief de
titel van “maître chirurgien”. Niet gegradueerde of niet geletterde chirurgijnen,
hoewel ze hun praktijk niet moesten stoppen, werden gedegradeerd tot een secundaire
rang in de chirurgische gemeenschap. Enkel de meest ervaren chirurgijnen van de
grote Parijse ziekenhuizen en chirurgijnen in dienst van de koning en zijn hofhouding,
kregen de titel van “maître chirurgien”, zelfs zonder universitaire opleiding.
De transformatie van de Franse chirurgijn ,behorend tot een handwerkgilde, tot een
erkend medisch beroep was volledig in 1750.
Uiteindelijk werd de chirurgische gemeenschap in Parijs erkend als een apart college
gelijkstaand met een academisch diploma aan de medische faculteit van de
universiteit. Deze hogere standaard was de oorzaak van een vermindering van het
aantal leden van de Vereniging van Parijse Chirurgijnen van een maximum van 280
meesters in 1757 tot slechts 192 meester-chirurgijnen in 1789.
In de tweede helft van de 18e eeuw zouden de chirurgen in Parijs hun talenten kunnen
tonen en deze stad werd het mekka voor chirurgen van over de gehele geciviliseerde
wereld, die hun opleiding en training in dit vakgebied wilden vergroten.
De chirurgie bloeide op, een aantal innovaties werd opgestart in de schoot van de
chirurgische opleiding. De Parijse school voor heelkunde startte namelijk een
dissectieschool met praktische opleiding in anatomie en operatietechnieken.
Er werd ook aandacht besteed aan klinische research en aan de opleiding van de
geneesheren. De faam van de chirurgische opleiding in Parijs was zeer vlug gekend
in geheel Frankrijk. Ook in andere provincies werden koninklijke chirurgische
scholen geopend waarbij een einde werd gemaakt aan het middeleeuws concept van
meester-leerjongen.
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Het bestaan en de expansie van de hospitalen in het Parijs van het einde van de
XVIIIe eeuw, hebben, zoals nooit voorheen, een enorme rol gespeeld in de evolutie
van de geneeskunde.
“L’hôpital est la toile de fond sur laquelle évolue la pensée médicale; c’est là où on
expérimente; c’est là seulement, ou dans la salle d’autopsie, que tout trouve sa
confirmation”.
“On reconnait généralement que c’est aux médecins qui pratiquent et font des
observations dans les hôpitaux que nous sommes rédevables de presque tous les
progrès récents de la médecine”.(Ackerknecht)
Enkel in het kader van het hospitaal kunnen de verschillende disciplines die de drie
fundamentele bases gaan vormen van de geneeskunde - het klinisch onderzoek (fig 2),
de autopsie en de studie van de statistiek - de noodzakelijke condities vinden voor hun
ontplooiing

Fig 2:Onderwijs aan bed door een
staflid. Er werd nota genomen in de
“cahiers” door de “interne”, rechts
in beeld.

Voor de autoriteiten van de nieuwe school zoals Pierre-Jean George Cabanis (17571808), Philippe Pinel (1745-1826), Jean Nicolas Corvisart (1755-1821), JeanLouis Alibert (1766-1837), Guillaume Dupuytren (1777-1835) en Théophile-René
Laënnec (1781-1826) was het hospitaal het centrum van onderwijs en research.
Men begon ook te beseffen dat een hospitaalfunctie tevens een belangrijke politieke
macht betekende. De positie ingenomen in de hospitaalhiërarchie was meer
prestigieus dan deze in de schoot van de universiteit en het een aan het ander
cumuleren was het hoogste doel en gaf het meeste aanzien.
Ook vandaag is dat nog zo.
Voor de geneesheer was het ziekenhuis zijn territorium en zijn observatiepost.
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Het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw gingen gepaard met
verregaande veranderingen en verbeteringen in de hospitaalsystemen in Parijs,
waarvan het aantal steeds toenam.
Deze evolutie liep parallel met de vlucht van het platteland naar de stad en met het
begin van de industriële revolutie die een echt stadsproletariaat veroorzaakte.
Na 1789 stimuleerde de politieke revolutie op haar beurt nog meer de medische
revolutie, die reeds was ingezet, want de levensomstandigheden in de Parijse
ziekenhuizen vóór de revolutie waren verschrikkelijk.
De woorden van Jacques Ténon (1724-1816) die gedurende lange tijd behoorde tot de medische staf
van het Hôtel-Dieu ziekenhuis in Parijs spreken boekdelen.
“La disposition générale de l’Hôtel-Dieu - disposition forcée par le défaut d’emplacement - est
d’établir beaucoup de lits dans les salles et d’y coucher 4, 5 et 6 malades dans un même lit. Les
commissaires ont vu les morts mêlés avec les vivants, des salles où les passages sont étroits, ou l’air
croupit, faute de pouvoir se renouveller, et où la lumière ne pénètre plus que faiblement et chargée des
vapeurs humides.
Les commissaires ont encore vu les convalescents mêlés dans les mêmes salles avec les malades, les
mourants et les morts et forcés de sortir les jambes nues, été comme hiver, pour respirer l’air extérieur
sur le pont Saint Charles; ils ont vu, pour les convalescents une salle au troisième étage, à laquelle on
ne pouvait pas venir qu’en traversant la salle où sont les petites- véroles; la salle des foux contigues à
celle des malheureux qui ont souffert les plus cruels opérations et qui ne peuvent espérer de repos dans
le voisinage de ces insensés dont les cris frénétiques se font entendre jour et nuit.
Souvent dans les mêmes salles, des maladies contagieuses avec celles qui ne le sont pas; les femmes
attaquées de la petite-vérole mêlées avec des fébritantes. La salle des opérations où l’on trépane, où
l’on taille, où l’on ampute des membres, contient également ceux que l’on opère et ceux qui doivent
être amputés, et ceux qui le sont déjà.
Les opérations s’y font au milieu de la salle même; on y voit ses préparatifs du supplice, on y entend
les cris du supplicié; celui qui doit l’être le lendemain a devant lui le tableau de ses souffrances
futures, et celui qui est passé par cette horrible épreuve, qu’on juge comme il doit être profondément
remué par ces cris de douleur. Ces terreurs, ces émotions, il les reçoit au milieu des accidents de
l’inflammation et de la suppuration au préjudice de son rétablissement et au hasard de sa vie. La salle
Saint-Joseph est consacrée aux femmes enceintes. Légitimes ou de mauvaise moeurs, elles y sont
toutes ensemble. Trois ou quatre en cet état couchent dans le même lit, exposées à l’insomnie, à la
contagion des voisines malsaines et en danger de blesser leurs enfants. Les femmes accouchées sont
aussi réunies quatre ou plus dans un lit, à divers époques de leur couches. Le coeur se soulève à la
seule idée de cette situation où elles s’infectent mutuellement; la plupart périssent ou sortent
languissantes.

Mille causes particulières ou accidentelles se joignent chaque jour aux causes
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générales et constantes de la corruption de l’air, et forcent de conclure que l’Hôtel-Dieu est le plus
insalubre et le plus incommode de tous les hôpitaux et que sur 9 malades il en meurt 2”.(Ackerknecht)

Deze situatie was zo verschrikkelijk dat verschillende leidende figuren van de
revolutie het verdwijnen van deze hospitalen eisten. Maar het een en ander draaide
anders uit en de revolutie bevestigde het bestaan van de ziekenhuizen en maakte er,
door middel van talrijke hervormingen, de tempels van de geneeskunde van.
De volgende hervormingen werden ingevoerd:
1.Verbetering en vergroting van de bestaande oude ziekenhuizen:
Het “Hôpital Hôtel-Dieu”, het oudste en meest befaamde ziekenhuis (zie verder).
Het “Hôpital de la Charité”( fig. 3), het tweede oudste ziekenhuis van Parijs,
gesticht door de “Frères de la Charité” in 1606 door tussenkomst van Maria de
Médici, vrouw van Henri IV, koning van Frankrijk. Het had ruim 200 bedden, elk
voor een individuele patiënt. Dit werd het model ziekenhuis van Parijs.
Gedurende de revolutie werd dit ziekenhuis het “Hospice de l’Unité” genoemd.
Bekende chirurgen waren o.a. Joseph François Louis Deschamps (1740-1824),
Pierre Joseph Desault (1744-1795), startte zijn carrière in de “Charité” maar

Fig. 3 Hoofdingang van het”Hôpital
de la Charité” in 1830

wisselde in 1768 de Charité voor het “Hôtel-Dieu”, Alexis Boyer (1557-1833),
Philibert Joseph Roux (1780-1854), schoonzoon van Boyer en opvolger van
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Dupuytren in het “Hôtel-Dieu” in 1835 en Alfred Armand Louis Marie Velpeau
(1795-1867). Bekende internisten waren Jean Nicolas Corvisart (1755-1821), René
Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826) en Jean Cruveilhier (1791-1874).

2. Duidelijk onderscheid tussen de verschillende instellingen, namelijk tussen de
ziekenhuizen enerzijds, en de filantropische instellingen anderzijds o.a. voor wezen en
voor ouderlingen die na 1808 de naam “Hospices” kregen om ze te onderscheiden
van de “Hôpitaux” .
3. Tevens werden er gespecialiseerde ziekenhuizen opgericht:
-“Hôpital des Enfants Malades” (fig 4) voor kinderen van twee tot vijftien jaar en
opgericht in 1802 als het eerste kinderziekenhuis in de wereld.
Jules Guérin (1801-1886) werkte hier

Fig 4 .“L’hôpital des enfants
malades”, rond 1830.
Dit ziekenhuis met 600 bedden was
prachtig gelegen. Er was een aparte
vleugel voor chronisch en acute
pathologie.

- de “Salpétrière” voor mentaal gestoorden. Dit ziekenhuis werd geopend in 1656
onder de misleidende naam “Hôpital Général”. Een instelling voor vrouwen. Vooral
bedelaars en psychiatrische patiënten werden er in ondergebracht. De patiënten
leefden er in ellendige omstandigheden.
Philppe Pinel (1745-1826) en Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840)
zouden hier grote bekendheid krijgen.
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Later zullen Jean Martin Charcot (1825-1893) en zijn leerlingen de faam van dit
ziekenhuis nog vergroten en er de grootste neurologische dienst uitbouwen van de
moderne tijden.
-“Bicêtre” was dezelfde instelling voor mannen.
-“Saint Louis”(fig.5,6) werd opgericht onder koning Henri IV in 1607 in de
Faubourg du Temple en was lange tijd een quarantaine gebouw voor pestlijders
Gedurende de brand van het Hôtel-Dieu in 1772 werden de patiënten naar dit
ziekenhuis getransfereerd.
Na de revolutie werd dit ziekenhuis gespecialiseerd in huidziekten.
Bekende dermatologen waren Jean Louis Alibert (1768-1857) , stichter van de
dermatologie in Frankrijk en later Raymond Jacques Adrien Sabouraud (18641938). Een bekend chirurg was Joseph François Malgaigne (1806-1865).
.

Fig. 5 Het St Louis Hospitaal, aan de
poorten van Parijs, in de XVII de
eeuw.

Fig. 6 Het St Louis Hospitaal in
1835
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4. Oprichting van nieuwe kleinere ziekenhuizen.
- Bekend uit die dagen zijn Hôpital Necker, gesticht in 1778 door de vrouw van
de bekende Zwitserse bankier, die minister van financiën was onder Lod. XVI .
Het was een model ziekenhuis met 120 bedden.
Hier zou Laënnec voor het eerst de auscultatie hebben toegepast in 1816.
Het zal een urologisch centrum worden onder Jean Civiale(1792-1867).
- Hôpital Cochin werd in1782 gesticht door “abbé Cochin”.
- Hôpital des Vénériens (fig 7) gesticht in 1792, werd in 1836 “Hôpital du Midi”
genoemd, gesitueerd in de”Faubourg Saint Jacques”.In 1893 herdoopt in “Hôpital
Ricord” ter ere van deze befaamde geneesheer die hier werkte tussen 1832 en 1861.
Hier werden vooral venerische ziekten behandeld .
Philippe Ricord (1800-1889) maakte voor het eerst onderscheid tussen gonorrrhea
en syphilis.
Fig 7: L’Hôpital des vénériens in 1830.

- Beaujon gesticht in 1784.
- La Pitié (fig 8) gelegen rechtover de “Jardin des Plantes” was tot 1809 een tehuis
voor wezen en werd daarna een ziekenhuis.
Beroemde chirurgen waren Jacques Lisfranc (1790-1847), leerling van Dupuytren.
Ze ware vrienden maar na 1825 ontstond vijandschap omdat Dupuytren zich zou
verzet hebben tegen zijn aanstelling in “La Pitié” .
Velpeau werkte hier tot 1834 wanneer hij “professeur de clinique chirurgicale”
geworden was na de dood van Boyer en verhuisde dan naar “La Charité”.
Het ziekenhuis werd in 1912 afgebroken.
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Fig 8: Place St Victor met “La Pitié” aan
de rechterkant, in 1820.

5. Transformatie tot een ziekenhuis van bestaande geconfisceerde kloosters door de
Staat:.
- Val de Grâce was een oud klooster, gesticht door Anna Van Oostenrijk in

Fig 9: Hoofdingang van het “Hôpital St
Antoine” in 1830.

1645 en werd een belangrijk militair ziekenhuis in 1793.
Bekend zijn Pierre François Percy (1754-1825), Jean Dominique Larrey (17661842) en René Nicolas Desgenettes (1762-1837), de militaire triade van Napoleon.
- Saint Antoine (fig 9) was een oud klooster en werd getransformeerd tot ziekenhuis
in 1795. Velpeau zou er een tijd gewerkt hebben alvorens hij naar “La Pitié” ging.
- La Maternité was een oud klooster en bastion van het Jansénisme. Het werd een
materniteit in 1795. Bekend was Antoine Dubois (1756-1837) die gedurende zijn
lange carrière een kliniek geleid had in het “Hôpital de Perfectionnement”, later
“Hôpital des Cliniques” genoemd. Hij doceerde obstetrica in “ La Maternité”.
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6. Toezicht van de Staat op de ziekenhuizen en centralisatie van hun
administratie (“Bureau Central des Hôpitaux”) die toeliet grotere ziekenhuizen te
besturen dan deze van privéorganisaties.
Voor de zieke patiënten had Parijs toen reeds algemene en gespecialiseerde
instellingen, die bestuurd werden door de “Conseil Général des Hôpitaux de la Ville
de Paris”, opgericht in 1801 door Dr Cabanis, minister van binnenlandse zaken van
1800 tot 1804 onder Napoleon. Hij voerde eveneens vaccinaties in en stichtte scholen
voor vroedvrouwen. Ook officiële reglementen voor de uitoefening van de
geneeskunde waren van zijn hand.
Hij voerde in 1802 “l’Internat” en “l’Externat” in met gecentraliseerde “concours”
in de Parijse ziekenhuizen.
Voordien leefden enkel leerling-chirurgijnen als intern in deze oorden van afschuw
Deze raad functioneerde tot 1848 en was de voorloper van de “Assistance
Publique”opgericht in 1849.
In de algemene ziekenhuizen (Hôtel-Dieu, La Charité, La Pitié, Beaujon, Cochin,
Necker, Saint-Antoine, Hôpital des Cliniques de la Faculté de Médecine ,geopend in
1834 ) werden alle ziekten behandeld, in de gespecialiseerde ziekenhuizen één
bepaalde pathologie (Enfants Malades enkel voor kinderen, Vénériens enkel voor
venerische ziekten, Salpétrière en Bicêtre voor psychiatrische patiënten, Saint Louis
voor huidziekten, en de Maternité voor obstetrische pathologie.)
Patiënten werden gratis verzorgd in deze instellingen. Ze boden zich aan in de
“Bureau Central des Hôpitaux”, gesitueerd in het Hôtel-Dieu, waar ze onderzocht
werden. De zieke kreeg een “bulletin d’admission” en werd eventueel doorverwezen
naar een gespecialiseerd ziekenhuis.
In 1788 zouden er 20.341 patiënten opgenomen geweest zijn in de Parijse
ziekenhuizen, in 1807 37.743 , in 1817 41.000 , in 1827 53.000,
in 1832 69.886 , en in 1835 70.452 .
Zelfs als deze cijfers met een korreltje zout moeten genomen worden is er toch een
duidelijke stijging merkbaar van de opvangcapaciteit in de Parijse ziekenhuizen in de
tijd van Dupuytren.
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Tussen 1831 en 1836 steeg de populatie van Parijs van 785.862 tot 868.438 inwoners.
De stad was overbevokt en vele inwoners leefden in ellendige omstandigheden.
Als gevolg van deze ingrijpende veranderingen constateerde men een daling van het
sterftecijfer in de ziekenhuizen.
Tussen 1805 en 1814 werd één sterfgeval op 5,35 zieken vastgesteld; tussen 1825 en
1835 was er nog één sterfgeval op 8 zieken.
Eén van de meest in het oog springende veranderingen door de beruchte Conventie
(1792-1795) was de afkondiging op 15 november 1793 dat van dan af aan elke zieke
recht had op één individueel bed.
Na de revolutie kregen dokters in de geneeskunde en de chirurgen dezelfde rechten,
zowel in de ziekenhuizen als er buiten. De bekrachtiging van de specialiteit chirurgie
betekende terzelfdertijd een opwaardering van het ziekenhuis en eveneens werd de
studie van de pathologische anatomie begunstigd. De ziekenhuizen kregen een veel
groter belang in het onderwijs van de geneeskunde en ook de chirurgen kregen
wederkerig een veel grotere inbreng in deze ziekenhuizen.
Het Hôtel-Dieu Ziekenhuis
Het Hôtel-Dieu (fig 10,11,12,13,14,15,16, 17) was gelegen aan de zuidkant van het
plein voor de kathedraal Notre- Dame . Door
de eewen heen werd er steeds bijgebouwd.
Sinds 1606 werd er zelfs een vleugel
bijgebouwd langs de andere oever van de
zuidelijke Seine arm en de twee vleugels
werden verbonden met een brug, “le Pont au
Double”, waarop zelfs een ziekenzaal
Fig 10: Het Hôtel-Dieu in de XVII e eeuw, vanuit
het oosten bekeken, links van de Notre-Dame.
Bemerk de gebouwen op de “Pont au Double”

werd gebouwd.

Fig 11: Zuid gevel van het Hôtel-Dieu
ziekenhuis in 1836 met de torens van de NotreDame op de achtergrond. Gigantisch gebouw
met vijf verdiepingen. Vooraan de “Petit Pont”
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Fig 12: Studenten observeren een casus in één van de immense ziekenzalen van het Hôtel-Dieu.

Fig 13: De Parvis Notre-Dame met rechts de hoofdingang
van het Hôtel-Dieu (Porte de Clavareau).

Fig14: Noordgevel van het Hôtel-Dieu.
Links is de Notre-Dame.

Het geheel gaf een chaotisch aspect.
Het ontstaan van dit ziekenhuis is in nevelen gehuld en wordt ergens gesitueerd tussen
600 en 650. Een eerste document over het toen nog genoemde “Hôpital St.
Christophe” dateert van 829. Pas in 1157 werd voor het eerst de naam Hôpital-Dieu
(Domus Dei) vernoemd in een bul van Lodewijk VII.
Tot het midden van de XIII de eeuw worden drie benamingen gebruikt voor hetzelfde
ziekenhuis, het “Hôpital St. Christophe”, het “Hôpital Notre-Dame” en het “HôtelDieu”.
Dit ziekenhuis was het oudste en grootste van Parijs. Het was het enige ziekenhuis,
die naam waardig, in Parijs tot aan de Renaissance en telde ongeveer 1000 bedden in
1830. In 1832 werden er 15.537 patiënten verzorgd.
Bij het ontstaan, in de 7de eeuw, haddan deze gasthuizen een essentieel godsdienstig
karakter en werden beheerd door de religieuze overheid en de Augustinessen zusters.
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Dit verklaart waarom deze huizen teruggevonden worden in de schaduw van een
kathedraal.
In het Hôtel-Dieu ziekenhuis hebben eeuwenlang Augustijner Zusters gewerkt. Zij leefden volgens de
voorschriften van Augustinus: ’Liefde kan niet werkeloos zijn; niet slechts uw stem zal Gode lof
zingen, maar voeg er de harptonen van uw goede werken aan toe’.
Deze orde werd de oudste zuivere orde van nonnenverpleegsters genoemd. Zij leefden volgens strenge
regels en waren verantwoording schuldig aan de geestelijkheid. De zusters werkten, na hun intrede,
hun gehele verdere leven in het Hôtel-Dieu. Gedurende meer dan duizend jaar zijn deze zusters zo
nauw verbonden geweest met het hospitaal dat ze geen ander leven hebben gehad. Hun huis was het
Hôtel-Dieu. Vanaf de dag dat zij geprofest werden, leefden en stierven ze daar. De zusters werkten
hard, zonder opleiding, zonder ontspanning. Zij werden buiten het intellectuele leven gehouden en zelfs
de weg van de uiterlijke menselijke vooruitgang was voor hen gesloten.
‘s Morgens om vijf uur stonden de zusters op, dan volgde het gebed in de kapel, daarna begon het werk
op de zalen. Met waskom en handdoek- voor meer dan één patiënt!- gingen de zusters langs de zieken.
Zij lieten hun drinken, maakten de bedden op, waarbij gebruik gemaakt werd van de zogenaamde
verbedtafel.
De maaltijden waren om 11 en om 6 uur. Daarna werd het bezoek toegelaten.
Het wasgoed werd door de zusters zelf gewassen… in de Seine! Zelfs in de dikwijls ijskoude winters
moest dit doorgaan. De zusters liepen hierbij tot hun knieën in het water. De ‘grote was’ werd eenmaal
om de vier à zes weken gedaan door de nonnen; de ‘kleine was’ dagelijks door de novieten, de nog niet
gewijde zusters. Elke zuster kreeg deze wasdienst gedurende een gedeelte van het jaar opgedragen,
terwijl één zuster toezicht hield bij het werk aan de Seine.
In 1789, in het kielzog van de revolutie, werd ook deze Augustijner orde opgeheven. Aan de zusters
werd toegestaan als ‘vrije zusters’ te blijven werken. Doch later werd deze befaamde orde weer in ere
hersteld.

Deze gasthuizen dienden niet enkel voor de opvang van zieken en gekwetsten, maar
ook voor gestrande pelgrims en reizigers. Ze deden ook dienst voor daklozen
gedurende de koude winters en voor de opvang van verpauperde oorlogsveteranen. Er
bestond zelfs een “Salle des Soldats”. Er bestond toen nog geen pensioen.
Een kapel (fig 17) stond in rechtstreekse verbinding met de hospitaalzalen. Alles was
trouwens op deze kapel gericht.
Gedurende duizend jaar werd dit “gasthuis” voortdurend aangepast, zowel horizontaal
als vertikaal.
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Een Duits observator merkte in 1822 op dat de zorgen gegeven werden door
religieuzen en dat de zaalronde van de geneesheer veel te vroeg in de ochtend plaats
had. Het is bekend dat Dupuytren in de zomer om 6 uur zijn zaalronde begon en in de
winter een uur later.
De Parijse ziekenhuizen waren toen nog niet de paleizen zoals ze bestempeld werden
in Londen. De leefomstandigheden in de ziekenhuizen zijn reeds verbeterd doch,
volgens een officieel rapport uit 1825, was de temperatuur in het Hôtel-Dieu ‘s
winters niet hoger dan 5°. De koude veroorzaakte zelfs verschillende sterfgevallen.
Om de koude af te schermen bleven de gordijnen rond de bedden, zo dikwijls
bekritiseerd door vreemde bezoekers, tot op het einde van de eeuw.
Fig 15 : Plattegrond van de Parvis NotreDame. Plan van “l’abbé de La Grive”
1754
Bemerk drie bruggen:
1. Petit Pont, tweede oudste brug van Parijs
–pont Neuf, ondanks de benaming, is de
oudste-. Kortste brug van Parijs, is de
tegenhanger van de Grand Pont, thans Pont
de Change.
2. Pont Saint-Charles, is thans
verdwenen.
3. Pont au Double , naam afkomstig van
de tol die moest betaald worden, nl. “ un
double denier”, een dubbele duit. Oude
munt, 1/12 van een “sou”; een sou is
1/20 ste van een “franc”. Gedurende
lange tijd was de belangrijkste functie
van deze brug de verbinding van het
hoofdgebouw van het “Hôtel-Dieu” in
de Cité met het bijgebouw aan de linker
oever. Op deze brug was een ziekenzaal
gebouwd.

Fig 16: Maquette van het Hôtel-Dieu ziekenhuis

Bemerk de drie bruggen, vooraan
de “Petit Pont, daarchter de “Pont St Charles, en
de “Pont au Double” met de ziekenzaal.
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Fig 17: Westkant van het HôtelDieu. Ter hoogte van de twee
gotische bogen was de ingang van de
kapel. Links van de kapel is de
“Salle du Légat”.

Het ziekenhuis werd totaal vernield
door een zware brand in de nacht van 30 op 31
december 1772 (fig.18 en fig.19 )
Na de brand werd er hevig gediscussieerd over de
wederopbouw . Veel projecten werden ingediend.
Het nieuwe ziekenhuis mocht niet enkel een plaats
zijn voor bijstand, maar ook een plaats voor
therapeutische behandeling.
Men gaf architectonisch voorrang aan ventilatie.
Op 15 mei 1777 werd het

Fig 18: De brand van 1772. Bemerk de
twee gotische bogen van de kapel

ventilatieproject verdedigd voor de academie : ‘
voor de besmettelijke ziekten, zoals de pokken,
kwade koorts, scorbut en andere, zalen zullen
worden gebouwd, die ver afgelegen zijn van de kern
van het hospitaal. Deze zalen zullen, in zeemans
taal uitgedrukt aan de lijzijde van de kern gelegen
zijn, zodat de slechte wind niet, of althans zelden in
die richting gedreven wordt. ‘

Fig 19: ’La salle du légat’ uitgebrand

De nieuwe gebouwen zullen uiteindelijk bestaan uit grote zalen met hoge plafonds,
die in de winter bijna niet te verwarmen zijn.
Men zal moeten wachten op de ontdekking van Pasteur, die de hospitaal architectuur
zal verlossen van deze vrees van besmetting via de luchtstroom.
Men zal daarna hospitalen bouwen bestaande uit kleine paviljoenen. De voorrang zal
niet meer gaan naar ventilatie maar naar asepsis en antisepsis.
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Op het einde van de 18e eeuw waren er ±1000 bedden verdeeld in 15 zalen, onder
andere, chirurgie en interne geneeskunde .
De oude bedden waarin tot 6 zieken konden liggen met verschillende pathologie
werden ‘charniers’ genoemd ( letterlijk vertaald: massagraven), waren verdwenen in
Dupuytrens tijd door tussenkomst van Desault die ‘ le coucher isolé ‘ invoerde…een
immense verbetering.
Dupuytren zal als “chirurgien-en-chef” de hygiëne op een nog meer rigoureuse
manier invoeren.
Zijn woorden waren:”le linge blanc est dans le traitement le plus grand élément de
succès”.
De overbevolking bleef altijd het grote probleem.

Na 1801 werden er opnieuw

verbeteringen aangebracht. Het aantal bedden bleef echter hetzelfde : ongeveer 1000
(maar kon tot 1200 bedden worden uitgebreid in oorlogsomstandigheden) maar er lag
nu slechts één zieke in één bed. Het woord ‘grand lit’, een bed waarin dikwijls vier
patienten werden gelegd, was verleden tijd.
De medische staf verbeterde voortdurend omdat men moest slagen in ‘concours’. De
vrouwen werden van de mannen gescheiden en de interne pathologie werd gescheiden
van de heelkundige patienten.
Toch bleef het sterftecijfer hoog, gedeeltelijk ook toegeschreven aan het grote aantal
zware accidenten, waarvan de slachtoffers in het Hôtel-Dieu Ziekenhuis, gelegen in
het centrum van Parijs, werden binnengebracht.
In 1802 was Parijs reeds een zeer drukke stad en een Engelsman die toen op bezoek was schreef :
voetpaden zijn hier niet. De voetgangers worden door de rijtuigen weggejaagd als kudden verschrikte
schapen. Het is hier enorm gevaarlijk. Het plaveisel is vettig en glad, enorm veel koetsen rijden met
een te grote snelheid en er gebeuren dan ook herhaaldelijk ongelukken.

Het Hôtel-Dieu werd beroemd door zijn chirurgen : Pierre Joseph Desault (17441795) die het klinisch onderwijs invoerde, uiteraard door Guillaume Dupuytren
(1777-1835) en zijn opvolger Philibert Joseph Roux (1780-1854), Andere bekende
namen waren François-Xavier Bichat (1771-1802) en zelfs Joseph Claude
Récamier (1774-1852), die zich meer gynecologisch zou oriënteren.
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In het begin van de eeuw kreeg de chirurgie overwicht en geleidelijk aan kon de
heelkunde met de interne geneeskunde rivaliseren. Bekende internisten waren o.a.
Pierre Charles Louis (1787-1872), die de statistiek in de geneeskunde heeft
ingevoerd en befaamd geworden is voor zijn studie van TBC en tyfus.
Dupuytren zou van dit ziekenhuis het grootste en bekendste chirurgisch
opleidingsziekenhuis maken van het vasteland. Ook uit de nieuwe wereld kwamen
chirurgen op bezoek om hun opleiding te volmaken, o.a. de befaamde John Collins
Warren (1778-1856) en zijn zoon Jonathan Mason Warren (1811-1867) uit
Boston.
Enkel Sir Astley Paston Cooper (1768-1841), die chirurg was in het Guy’s en Saint
Thomas hospitaal in Londen benaderde dezelfde kwaliteitsstandaard.
“Chirurgien-en-chef” in het Hôtel-Dieu Ziekenhuis:
Desault (1744-1795) van 1768 tot aan zijn dood in 1795.
Pelletan (1747-1829) van 1795 tot 1815 (zou door Dupuytren opzij geschoven zijn !)
Dupuytren (1777-1835) van 1815 tot aan zjn dood in 1835.
Roux (1780-1854) van 1835 tot aan zijn dood in 1854.
In 1861 werd beslist het oude Hôtel-Dieu ziekenhuis af te breken. De afbraak was
voltooid in 1878, doch een gedeelte van de adnex aan de linkeroever van de Seine
werd nog gebruikt tot in 1909.
Een nieuwe Hôtel-Dieu (fig 20,21) werd gebouwd aan de noordzijde van de ‘Parvis
Notre-Dame’.In een totaalconcept van nieuwbouw op het “Ile de la Cité” verdwenen
alle woonwijken uit deze wijk om plaats te maken voor overheidsgebouwen.
Dicht bevolkte krottenwijken rond de kathedraal werden afgebroken.
Op het binnenplein van dit grote ziekenhuis is het standbeeld van Dupuytren te
bewonderen (fig 22).
Op de plaats van het oude Hôtel-Dieu zien we thans een pleintje met een monument
ter ere van Karel de Grote (fig 23,24,25).
Onder de ‘Parvis’ kan men de fundamenten nog bezichtigen van het oude ziekenhuis.
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Fig 20: Op deze unieke foto, genomen ±1870, zien we de werf van
het in aanbouw zijnde nieuwe Hôtel-Dieu ziekenhuis, links van de
‘Parvis’. Aan de rechter zijde van de ’Parvis’ zien we nog het oude
Hôtel-Dieu ziekenhuis. Vooraan de “Pont Notre-Dame”

Fig 21: Het binnenplein met de imposante
zuilengallerij van het huidige Hôtel-Dieu
ziekenhuis te Parijs, met centraal het standbeeld
van Dupuytren.
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Fig 22: Standbeeld van Dupuytren
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Fig 23: Huidig plan van “Ile de la Cité” in Parijs

Fig 24: Op de plaats van het oude Hôtel-Dieu
ziekenhuis staat thans het standbeeld van Karel de
Grote.

Fig 25: Standbeeld van Karel de
Grote. Hier bevond zich eens het
oudste en meest beroemde
ziekenhuis van Parijs 20
.
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI !!

Bron van de iconografie
1. Histoire de la Médecine aux Armées
2. Letters of Jonathan Mason Warren
3. id.
4. id.
5. Histoire de la Médecine aux Armées
6. Letters of Jonathan Mason Warren
7. id.
8. id.
9. id.
10. Histoire de la Médecine aux Armées
11. Letters of Jonathan Mason Warren
12. id.
13. Barsky
14. Letters of Jonathan Mason Warren
15. Crypte Archéologique, place de Parvis N.D.
16. id.
17. Dumaître, Ambroise Paré
18. Musée Carnavalet, Paris
19. id.
20. Crypte Archéologique, place de Parvis N.D.
21. foto genomen door Dr Katrien Lagey
22. id.
23. plan van Parijs
24. eigen foto
25. id.
Literatuur
Ackerknecht E., Medecine at the Paris Hospitals (1794-1848) , Baltimore, 1967
Barsky Hannah, Guillaume Dupuytren, A surgeon in his place and time, Vantage
Press New York, 1984
Dumaître Paule., Ambroise Paré, chirurgien de 4 rois de France, Librairie
Académique Perrin, 1986
Internet: The Wordl’s Most beautiful City. A review of Paris: History and Spendour.
Jones Russell, The Parisian Education of an American Surgeon, Letters of Jonathan
Mason Warren (1832-1835), The American Philosophical Society, Philadelphia, 1978
Lefebvre Pierre, Histoire de la Médecine aux Armées, Ed. Lavauzelle, Paris, 1987.
Olsen Donald, De stad als kunstwerk, Londen, Parijs, Wenen,
Uitgeversmaatschappij Agon, Amsterdam 1991

21

Figuren
Fig 1: l’Hôtel Royal des Invalides
Fig 2: l’Hôtel Royal des Invalides
Fig 3: Hoofdingang van het”Hôpital de la Charité” in 1830
Fig 4 :“L’hôpital des enfants malades”, rond 1830.
Dit ziekenhuis met 600 bedden was prachtig gelegen. Er was een aparte vleugel voor chronisch en
acute pathologie.
Fig 5: Het St Louis Hospitaal, aan de poorten van Parijs, in de XVII de eeuw.
Fig 6: Het St Louis Hospitaal in 1835
Fig 7: L’Hôpital des vénériens in 1830.
Fig 8: Place St Victor met “La Pitié” aan de rechterkant, in 1820.
Fig 9: Hoofdingang van het “Hôpital St Antoine” in 1830.
Fig 10: Het Hôtel-Dieu in de XVII e eeuw, vanuit het oosten bekeken, links van de Notre-Dame.
Bemerk de gebouwen op de “Pont au Double”
Fig 11: Zuid gevel van het Hôtel-Dieu ziekenhuis in 1836 met de torens van de Notre-Dame op de
achtergrond. Gigantisch gebouw met vijf verdiepingen. Vooraan de “Petit Pont”
Fig 12: Studenten observeren een casus in één van de immense ziekenzalen van het Hôtel-Dieu.
Fig 13: De Parvis Notre-Dame met rechts de hoofdingang van het Hôtel-Dieu (Porte de
Clavareau).
Fig14: Noordgevel van het Hôtel-Dieu. Links is de Notre-Dame.
Fig 15 : Plattegrond van de Parvis Notre-Dame. Plan van “l’abbé de La Grive” 1754
Bemerk drie bruggen:
1.
2.
3.

Petit Pont, tweede oudste brug van Parijs –pont Neuf, ondanks de benaming, is de oudste-.
Kortste brug van Parijs, is de tegenhanger van de Grand Pont, thans Pont de Change.
Pont Saint-Charles, is thans verdwenen.
Pont au Double , naam afkomstig van de tol die moest betaald worden, nl. “ un double denier”,
een dubbele duit. Oude munt, 1/12 van een “sou”; een sou is 1/20 ste van een “franc”. Gedurende
lange tijd was de belangrijkste functie van deze brug de verbinding van het hoofdgebouw van het
“Hôtel-Dieu” in de Cité met het bijgebouw aan de linker oever. Op deze brug was een ziekenzaal
gebouwd.

Fig 26: Maquette van het Hôtel-Dieu ziekenhuis
Bemerk de drie bruggen, vooraan de “Petit Pont, daarchter de “Pont St Charles, en de “Pont au
Double” met de ziekenzaal.
Fig 17: Westkant van het Hôtel-Dieu. Ter hoogte van de twee gotische bogen was de ingang van
de kapel. Links van de kapel is de “Salle du Légat”.
Fig 18: De brand van 1772. Bemerk de twee gotische bogen van de kapel
Fig 19: ’La salle du légat’ uitgebrand
Fig 20: Op deze unieke foto, genomen ±1870, zien we de werf van het in aanbouw zijnde nieuwe
Hôtel-Dieu ziekenhuis, links van de ‘Parvis’. Aan de rechter zijde van de ’Parvis’ zien we nog het
oude Hôtel-Dieu ziekenhuis. Vooraan de “Pont Notre-Dame”.
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Fig 21: Het binnenplein met de imposante zuilengallerij van het huidige Hôtel-Dieu ziekenhuis te
Parijs, met centraal het standbeeld van Dupuytren.
Fig 22: Standbeeld van Dupuytren
Fig 23: Huidig plan van “Ile de la Cité” in Parijs
Fig 24: Op de plaats van het oude Hôtel-Dieu ziekenhuis staat thans het standbeeld van Karel de
Grote.
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