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Neusreconstructies markeren het begin van de plastische 
chirurgie in Europa. Gemutileerde neuzen werden al vroeg 
in India gerepareerd en deze kennis is waarschijnlijk via de 
bestaande handelsroutes over land en zee in Italië terechtge-
komen. In de vijftiende eeuw werden in ieder geval al neus-
reconstructies uitgevoerd door de Zuid-Italiaanse families 
Branca en Vianeo. Gustavo en zijn zoon Antonio Branca 
waren woonachtig in Catania op het eiland Sicilië en Vin-
cenzo Vianeo in Calabria op het vaste land van Italië niet 
ver daar vandaan. Het was Gustavo Branca en zijn afstam-
melingen sinds 1412 vergund door Ferdinand I (1380-1416), 
koning van Aragon en Sicilië, om het beroep van chirurgijn 
uit te oefenen. Hoe de Branca’s en Vianeo’s hun kennis en 
vaardigheden van neusreconstructies hebben verworven is 
niet bekend. Bovenstaande chirurgijns maakten naam maar 
hielden hun operatietechniek geheim. In diverse Italiaanse 
geschriften kwamen op den duur toch steeds meer details 
over neusreconstructies boven water. Antonio Branco recon-
strueerde neuzen uit de directe omgeving, het gelaat. Zijn 
zoon Gustavo ging een stap verder en herstelde verminkte 
neuzen, lippen en oorschelpen met ‘vlees’ van de bovenarm. 
Vlees of spier was niet het goede woord, want het betroffen 
gesteelde huidlaptransposities die in meerdere etappes wer-
den uitgevoerd. Door de geheimhouding bleven sommige 
details van de procedure in duisternis gehuld. Enkele schrij-
vers veroorloofden zich dichterlijke vrijheden door verzin-
sels in hun relaas op te nemen. Zo werd wel beweerd dat 
de huid niet alleen uit het eigen gezicht of arm kon worden 
verkregen, maar ook van de neus of huid van een slaaf. An-
dere bronnen spraken over het begraven van het afgehakte 
gelaatsdeel via een incisie in de bovenarm. De neus zou in de 
arm weer aangroeien tot de oorspronkelijke vorm en grootte, 
waarna het teruggeplaatst kon worden. 

urine aLs desinfeCterend MiddeL

De chirurg Leonardo Fioravanti (1518-1588) vermeldde in 
1570 een neusreconstructie in Il tesoro della vita humana. 
Daaruit bleek ook dat hij de merkwaardige gewoonte had 
om accidentele wonden schoon te wassen met verse warme 
 urine. Door stolling van bloedeiwitten zou verkleving optre-
den en daardoor een betere hechting van beide wondvlakken. 
De urinetherapie zou gunstig zijn voor de wondgenezing. 
Zo’n behandeling onderging ook de afgehakte neus van de 
29-jarige soldaat Andres Gutierrez tijdens het verblijf van 
Fioravanti bij het Spaanse leger in Noord Afrika. Het afge-
slagen stuk neus van de krijgsman was in het zand gevallen 
en Fioravanti ledigde zijn blaas er overheen om het zand er 
af te spoelen. Daarna werd het met hechtingen vastgemaakt 
aan de neusrest. Hij liet het verband acht dagen onaange-
roerd zitten. De neus overleefde deze procedure zoals de sol-
daat dagelijks trots aan geïnteresseerden liet zien. Wij zijn 
niet geïnformeerd over de grootte van het afgeslagen deel 
van de uitwendige neus, misschien was het slechts een punt 
van de neus of alleen een stuk huid. Evenmin is iets bekend 
over het blijvende succes op langere termijn. Het lijkt bizar 
dat urine destijds als desinfecterend middel werd gebruikt, 
maar ook nu steekt het gebruik van urine voor in- en uit-
wendig gebruik af en toe weer de kop op. Ureumzalf om de 
opperhuid los te weken heeft zich zelfs een vaste plaats in de 
dermatologie verworven. 

eponiem

Gaspare Tagliacozzi (1545-1599) 
chirurg, anatoom en filosoof van het hospitaal 
van het  leven en van de dood te Bologna
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Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Met deze zegswijze 
wordt bedoeld dat de geschondene zijn goede naam verliest. Hij of zij 
is onteerd. De wens om een verminkte neus te herstellen is daarom zeer 
begrijpelijk. Het afhakken van de neus was in India in de oudheid een 
in het oog vallende lichaamsstraf voor bijvoorbeeld overspel. Men kon de 
daad van het gezicht aflezen. De slachtoffers hadden er bijna alles voor 
over om weer onopvallend door het leven te kunnen gaan. 

Figuur 1. Gaspare Tagliacozzi zittend. Schilderij 
toegeschreven aan Tiburzio Passarotti (15531612).
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ontworpen, instrumentarium werd erin afgebeeld. De indi-
catiestelling, de operatie, het helingsproces en de nabehan-
deling werden beschreven. De huidsteel van de arm moest 
minimaal twee weken aan de neus verbonden blijven om 
overleven te kunnen waarborgen. De houding van de arm 
ten opzichte van het hoofd werd gefixeerd in een lederen 
corsetachtige spalkconstructie. Afhankelijk van het klinisch 
beeld en de vascularisatie van het weefsel, diende de arm 
minimaal veertien dagen met rust gelaten te worden. Som-
mige navolgers prefereerden een ruimere periode van veer-
tig dagen. Het boek kan beschouwd worden als het eerste 
leerboek van de plastische chirurgie. Een jaar later verscheen 
er al een door Peter Kopf gekopieerde uitgave in Frank-
furt onder een gewijzigde titel: Cheirurgia nova de narium, 
 aurium, labiorumque defectu, per insitionem cutis ex humero, 
arte, hactenus  omnibus ignota, farciendo (Frankfurt, 1598). In 
1831 volgde nog een laatste druk in Berlijn, die opgedragen 
werd aan Dieffenbach. Tagliacozzi gaf les in de anatomie en 
chirurgie in het Archiginnasio (Aartsgymnasium), een van 
de belangrijkste gebouwen van de universiteit van Bologna. 
Het houten amfitheater aldaar was opgesierd met houten 
sculpturen en het blad van de sectietafel was van marmer. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw zwaar be-
schadigd maar het is inmiddels weer geheel hersteld en net 
als Phoenix uit zijn as herrezen en weer opengesteld voor 
het publiek. Waar Tagliacozzi zijn kennis over neusrecon-
structies heeft verkregen is niet bekend, maar waarschijnlijk 
is hij op de hoogte geweest van de Tesoro van Fiorovanti. Dat 
moet hem op zijn minst op het idee voor de neusreconstruc-
tie hebben gebracht. In 1599 stierf Tagliacozzi en hij werd 
ondanks protesten van de kerk in gewijde grond begraven. 
Vier jaar later werd het lichaam opgegraven en in de familie-
kapel bijgezet. 

de portretten Van tagLiaCozzi

Er zijn twee schilderijen van Tagliacozzi bekend. Omdat ze 
gemaakt zijn door tijdgenoten en bekwame schilders mo-
gen wij ervan uitgaan dat wij thans nog over een redelijk 
betrouwbaar portret van Tagliacozzi kunnen beschikken. 
Het was een man met een flinke haardos, baard en een forse 
neus met een plooi- of molensteenkraag om de hals. Hij 
was normaal geproportioneerd, droeg donkere kleding met 
manchetten van kant. Hij had lange slanke handen met een 
drietal ringen bezet met edelstenen. Het bekendste schilde-
rij toont hem zittend in een stoel met zwart haar, baard en 
plooikraag en een donkere jas met een enorme lange bont-
kraag tot aan de grond. Dit schilderij wordt toegeschreven 
aan de schilder Tiburzio Passarotti (1553-1612) van Bologna. 
Hij zit met zijn boeken naast zich aan tafel en wijst met 
zijn rechterhand naar zijn manuscript en een karakteris-
tieke afbeelding van de neusoperatie. Dit schilderij bevindt 
zich thans in het Istituto Ortopedica Rizzoli in Bologna. Op 
een ander schilderij uit 1595 is hij staand afgebeeld in so-
berder donkere kledij en ziet hij er wat ouder uit met licht 
hangende bovenoogleden en inmiddels grijs haar. Zijn lin-
kerhand rust nu op een schedel, zijn rechterhand wijst op 
de wolkenlucht onder het motto ‘Coelum, non solum’ (De 
hemel, niet de aarde). Ongetwijfeld doelt de portretschilder 

LeVensLoop tagLiaCozzi 
Gaspare Tagliacozzi (1545-1599) werd geboren in Bologna. 
Hij studeerde van 1565 tot 1570 geneeskunde in zijn geboor-
testad. Zijn leermeesters waren de wis- en geneeskundige 
Geralomo (Hieronymus) Cardano (1501-1576), de natuurwe-
tenschapper Ulyssus Aldrovandi (1522-1605) en de anatoom 
Julius Cesar (Julio Cesare) Aranzi (1530-1589). Aan het eind 
van zijn studie ontving Tagliacozzi al de opdracht het on-
derwijs in de anatomie op zich te nemen in het Hospitaal 
van het Leven en van de Dood (Ospedale della Vita e della 
Morte) in Bologna. De stoffelijke overschotten van patiënten 
in dit ziekenhuis werden aan de universiteit geschonken ten 
behoeve van het onderwijs in de anatomie. Na zijn afstude-
ren werd Tagliacozzi, op aanbeveling van Aranzi, lector in 
de chirurgie. De begaafde jonge dokter ging ook door met 
zijn studie filosofie. In 1576 werd hij lid van het prestigi-
euze Collegium Medi corum Bononiensis, beter bekend als 
Collegio dei Dottori. Tagliacozzi is beroemd geworden door 
zijn methode om een verloren neus te reconstrueren met 
een gesteelde lap van de bovenarm. Het werd tegelijkertijd 
de eerste buislap. De operatie werd naar hem vernoemd, de 
methode Tagliacozzi of Italiaanse neusreconstructie, dit ter 
onderscheid van de Indische methode met een gesteelde 
voorhoofdlap. In 1585 beschreef Hieronymus (Geralomo) 
Mercurialis (1530-ca 1604) in zijn boek De Decoratione  Liber 
(Frankfurt, 1587) de neusreconstructies in Italië en hij roem-
de met name de vaardige Tagliacozzi die hij daarmee tijdens 
operaties aan het werk had gezien bij twee patiënten in Bo-
logna. In een brief aan Mercurialis, gedateerd 22 februari 
1586, deelde Tagliacozzi hem mee dat hij na diens bezoek 
nog twee neusreconstructies had verricht.

neusreConstruCtie uit de boVenarM

De operatietechniek werd beschreven en geïllustreerd met 
houtsnedes in een prachtig boek De curtorum chirurgia per 
insitionem (Venetië, 1597). Ook het gebruikte, deels zelf 

Figuur 2. De curtorum Chirurgia 
per insitionem, libri duo. Het eerste 
boek over de plastische chirurgie in 
1597, uitgegeven in Venetië.

Figuur 3. Beeldbepalende houtsnede 
uit De Curtorum, het icoon van de 
plastische chirurgie.
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spot en hoon

De geschiedenis van de neusreconstructies kent tal van on-
zekerheden, hoewel er toch veel vroege publicaties over be-
kend zijn. Tagliacozzi had aanvankelijk navolgers, maar na 
enkele eeuwen raakte de methode in diskrediet en werd een 
voorwerp van spot en hoon door dichters als Voltaire (1697-
1778) en Butler. In het Nederlands werden enkele dicht-
regels over Tagliacozzi aangehaald door de Haagse chirurg 
Willem Schelkly in het Nederlandsch tijdschrift voor genees-
kunde (1896) die gelijkenis vertonen met enkele dichtregels 
van de Engelse dichter Samuel Butler (1612-1680): 

“Zoo weet de schrandere Tagliacot/Uit ‘t dikst van ‘s naasten 
achterschot/Een anderen neus te kuren/Die even lang als 
‘t achterdeel zal duren.”

In het gedicht Hudibras van Butler, geschreven tussen 1660 
en 1680, luiden de versregels als volgt: 
“So learned Ta(g)liacotius from the brawny part of porter’s 
bum cut supplemental noses, which wou’d last as long as 
parent breech; but when the date of Nock was out, off drop’d 
the sympathetic snout.”
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de Italiaanse 
methode mede door Harold Gillies weer nieuw leven inge-
blazen. De fixatiemethode werd gemoderniseerd met een 
open hoofdkap van gips en kaakchirurgisch osteosynthese-
materiaal. 
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op de eindigheid van het aardse leven. Dit vanitasschilderij is 
van de hand van Ludovico Carracci (1555-1619) uit Bologna. 
Een houten standbeeld van Tagliacozzi, met een neus in de 
hand, is nu in het  Archiginnasio te  bewonderen.

nederLandse en beLgisChe LeerLingen Van 
tagLiaCozzi

In Italië was een van zijn bekendste leerlingen Giovanni 
Battista Cortesi (1554-1636). Hij werd hoogleraar in Messina 
op Sicilië en publiceerde over de methode van Tagliacozzi 
uitvoerig in 1625. Maar er waren ook buitenlandse leerlin-
gen van naam, waaronder Vorstius en Fienus. De Leidse let-
terenstudent Aelius Everardus Vorstius (1565-1624) vertrok 
na zijn studie in Holland naar Heidelberg om daar genees-
kunde te gaan studeren. Hij verbleef er vier jaar, vertrok toen 
naar Keulen en ten slotte volgde nog een negenjarig verblijf 
in Italië, in Padua, Bologna en Ferrara. Hij was onder meer 
leerling van Fabricius ab Aquapendente,  Mercurialis en 
 Tagliacozzi. In 1598 werd hij hoogleraar in Leiden. Hij gold 
als een zeer geleerde man en ontving uiteenlopende leer-
opdrachten, variërend van filosofie tot plant- en kruidkun-
de en theoretische geneeskunde. Thomas Feyens ( Fienus) 
(1567-1631) uit Antwerpen studeerde sinds 1584 geneeskun-
de in Leiden en rond 1590 in Bologna. Na terugkeer in zijn 
vaderland werd hij hoogleraar in Leuven. Hij schreef Twaalf 
boecken van de voornaamste geschillen in de heelkonst (Dord-
recht, 1659) waarin ook een uitvoerig verslag te vinden is 
van het werk van Tagliacozzi. In 1685 werd het werk nog 
eens uitgegeven in Amsterdam bij Jan ten Hoorn, onder de 
titel De twaalf voornaamste handgrepen der Heelkonst. Het is 
een verzamelbundel van boeken van drie schrijvende medi-
sche doctoren, Thomas Fienus, Isaak Bebber (1636-1668) 
en  Steven Blankaart (1650-1704). Het boek opent met Voor-
naamste geschillen in de heelkonst van Fienus. Het twaalfde 
boek daarvan, genaamd Van het Inten der Neusen, bestaat 
weer uit negen hoofdstukken. In vijftien bladzijden wordt 
de neusreconstructie volgens Tagliacozzi nauwkeurig uit de 
doeken gedaan:

“...Ik kan ook getuigen, dat Casparus Taliacotius, leermeester 
der chirurgie of heelkonst in de Hooge Schole van  Bolonie, 
veele neusen door dese konst aangeset heeft, van welke ik 
eenige in sommige herstelt zijnde, gesien heb en ook andere 
heb sien maken: soo is het dan seker, dat dese herstelling 
mogelijk is ende seer dikwils geschied is...”

De methode ging volgens ooggetuige Fienus wel gepaard 
met veel “ongemakken en beswaren”, maar het was zeker 
niet onmogelijk zoals sommige boze tongen beweerden. 
Ook de Duitser Fabricius Hildanus (1560-1634) verhaalde in 
1614 over een neusreconstructie volgens Tagliacozzi uitge-
voerd door de Zwitserse chirurgijn Griffon bij een Zwitsers 
meisje dat in handen was gevallen van soldaten rond 1590. 
Een vergeefse poging tot aanranding moest zij bekopen met 
het verlies van deel van haar neus. Griffon had de operatie 
geleerd van een rondtrekkende Italiaan en mogelijk had hij 
er ook over gelezen in het boek van Mercurialis. 

Figuur 4. Moderne toepassing van de operatie volgens 
 Tagliacozzi rond 1950 door Harold Delf Gillies.
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Voor het eponiem van de belangrijkste plastisch chirurg op 
het gebied van de moderne brandwondenbehandeling zie: 
Haeseker B. Archibald Hector Mcindoe (1900-1960)  NVPC 
2011;1:38-9. 

Correspondentieadres

Dr. Barend Haeseker

George Washingtonlaan 22

2285 CG Rijswijk

E-mail: haeseker34@zonnet.nl

3. Taliacotius G. Cheirurgia nova, de narium, aurium, labio-
rumque defectu, per insitionem cutis ex humero, arte, hacten-
us omnibus ignota, farciendo. Frankfurt: Johann Saur, 1598. 

4. Fienus T, Bebber I, Blankaart S. De twaalf voornaamste 
handgrepen der heelkonst. Amsterdam: Jan Ten Hoorn, 
1685.

5. Gnudi MT, Webster JP. The life and times of Gaspare 
 Tagliacozzi. Surgeon of Bologna 1645-1599. Los Angeles: 
Zeitlin & Verbrugge, 1976.

6. Schelkly W. Over huidtransplantatie. Ned Tijdschr Geneesk 
1896:40;287-91.

7. Santoni-Rugio P, Sykes PJ. A history of plastic surgery. 
 Berlijn: Heidelberg, New York, 2007. 

ARTISS SAMENSTELLING OPLOSSINGEN VOOR WEEFSELLIJM:  
Component 1 - oplossing van adhesieproteïnen:  
humaan fibrinogeen (als stolbare proteïne) 91 mg1/ml  
en aprotinine (synthetisch) 3000 KIE2/ml  
Component 2 - trombineoplossing:  
humane trombine 4 IE3/ml  
en calciumchloride 40 µmol/ml

WERKING Conversie van fibrinogeen in fibrine o.i.v. calciumionen. Door trombine uit factor XIII geactiveerd factor XIIIa 
zorgt samen met calciumionen voor vasthechting van fibrinedraden. Aprotinine voorkomt voortijdige afbraak van het stolsel. 
INDICATIES Hechten/dichten van subcutaan weefsel tijdens plastische en reconstructieve chirurgie of brandwondenchirurgie, als 
vervangingsmiddel voor of als hulpmiddel bij hechtingen of staples. Hulpmiddel bij hemostase op subcutane weefseloppervlakken. 
CONTRA-INDICATIES Vervanging van huidhechtingen die bedoeld zijn om een chirurgische wond te dichten. Monotherapie bij 
de behandeling van uitgebreide en hevige arteriële of veneuze bloedingen. Intravasculair gebruik. Gebruik met het Easy Spray/Spray 
Set systeem in gesloten lichaamsruimten. Cardiovasculaire procedures waarbij dichting van vasculaire anastomosen beoogd wordt. 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN Risico van levensbedreigende trombo-embolische complicaties bij intravasculair 
gebruik. Risico van lokale weefselbeschadiging bij injectie in weke delen. Bij applicatie m.b.v. gas onder druk bestaat risico van 
luchtembolie, ruptuur van weefsels, of ingesloten luchtbellen met compressie wat levensbedreigend kan zijn. ARTISS dient in 
een dunne laag te worden aangebracht. Overmatige stollingsdikte kan de werkzaamheid van het product en het 
wondgenezingsproces negatief beïnvloeden. Gevallen van levensbedreigende lucht- of gasembolie hebben zich 
voorgedaan bij gebruik van spraytoestellen met drukregelaar voor het aanbrengen van fibrineweefsellijmen. Dit 
blijkt gerelateerd te zijn aan gebruik van het spraytoestel bij een hogere dan de aanbevolen druk en/of te weinig 
afstand tot het weefseloppervlak. Het risico blijkt hoger te zijn wanneer weefsellijmen worden verstoven met lucht 
in plaats van met CO2, en kan daarom niet worden uitgesloten bij ARTISS. Wanneer ARTISS wordt aangebracht 
met een spraytoestel, dient u een drukwaarde in te stellen die valt in het drukwaardenbereik aanbevolen door 
de fabrikant van het spraytoestel (zie IB-1-tekst, rubriek 6.6 voor drukken en afstanden). Gebruik ARTISS als 
spraytoepassing alleen als u nauwkeurig de sprayafstand kunt beoordelen die door de fabrikant wordt aanbevolen. 
Voorkom verstuiven op kortere dan de aanbevolen afstand. Bij verstuiving van ARTISS moeten wijzigingen in 
bloeddruk, polsslag, zuurstofsaturatie en end tidal CO2 nauwgezet worden gecontroleerd vanwege het mogelijk 
optreden van lucht- of gasembolie (zie ook IB-1-tekst, rubriek 4.2). ARTISS is niet geïndiceerd voor hemostase en dichting 
in situaties waarin een snelle stolling van de weefsellijm vereist is, voor gebruik in neurochirurgie en als hechtingsmiddel voor 
maag-darmanastomosen of vasculaire anastomosen. Lichaamsdelen buiten de aangegeven plaats van applicatie dienen voldoende 
beschermd/afgedekt te zijn om ongewenste weefseladhesie te voorkomen. Vermijd oxycellulosebevattende preparaten als draagstof 
i.v.m. mogelijk negatief effect op werkzaamheid. Zoals bij alle proteïnehoudende producten, kunnen overgevoeligheidsreacties van 
het allergische type optreden. Het gebruik van ARTISS bij patiënten met allergieën voor boviene proteïnen dient met voorzichtigheid 
geëvalueerd te worden. Zelfs bij strikt lokale applicatie of als een eerste behandeling met ARTISS goed verdragen is, kan een 
volgende applicatie of systemische toediening van aprotinine leiden tot ernstige anafylactische reacties, gerelateerd aan de 
aanwezigheid van aprotinine. In geval van een anafylactische/anafylactoïde reactie of ernstige overgevoeligheidsreactie moet de 
applicatie onmiddellijk worden stopgezet. Ondanks genomen maatregelen kan het risico op overdracht van ziekteverwekkers (m.n. 
niet-ingekapselde virussen zoals parvovirus B19) niet helemaal worden uitgesloten bij toediening van geneesmiddelen bereid 
uit humaan bloed of plasma. BIJWERKINGEN Overgevoeligheidsreacties of allergische reacties, zoals branderig en stekend 
gevoel op de plaats van applicatie, hoofdpijn, lusteloosheid, misselijkheid, jeuk, rusteloosheid, tintelingen, braken, urticaria, 
angio-oedeem, bradycardie, tachycardie, gevoel van beklemming op de borst, bronchospasme, piepende ademhaling, dyspneu, 
hypotensie, koude rillingen, blozen, en anafylaxie. In zeldzame gevallen kunnen er zich antistoffen tegen componenten van 
fibrineweefsellijm ontwikkelen. Andere mogelijke bijwerkingen gerelateerd aan fibrineweefsellijmen/hemostatica zijn hematoom, 
verstoorde genezing, pyrexie en seroom. De volgende bijwerkingen van ARTISS zijn gemeld tijdens klinisch onderzoek (met ARTISS 
gefixeerde huidtransplantaten op geëxcideerde brandwonden): pruritus (vaak), falen van huidtransplantaat (vaak) en huidcysten 
(soms). HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Baxter B.V., Kobaltweg 49, NL-3542 CE 
Utrecht, Nederland. VERGUNNINGSNUMMERS RVG 100631 AFLEVERINGSWIJZE UR. Voor volledige productinformatie 
raadpleeg de volledige versie van de IB1-tekst. DATUM VAN HERZIENING: april 2013.

b

NL/HC/BS/2013/126 - Date of creation/review: Sep 20131. Hoeveelheid in een totale proteïneconcentratie van 96 – 125 mg/ml.
2. Eén EFE (Europese farmacopee-eenheid) komt overeen met 1800 KIE 
 (kallidinogenase-inactivatoreenheid).
3. De trombineactiviteit wordt berekend met de huidige internationale 
 WGO-standaard voor trombine. 

PRINT A 348 new SpC for Advert NL.indd   1 17.09.13   15:27

Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?

Veronica was 9 
toen zij een 

woningbrand 
overleefde…

watdoejijbijbrand.nl




