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MARCEL VANDEPLASSCHE 

EEN PIONIER IN DE VETERINAIRE VERLOSKUNDE 

 

Huguette Taymans 

 

nige tijd geleden kwam ik in het bezit van enkele numismatische 
objecten uit het legaat van Professor Marcel Vandeplassche, een pionier 
in de veterinaire verloskunde. Een goede reden om deze persoon en zijn 

discipline eens voor het voetlicht te plaatsen. 

Het helpen van dieren die in barensnood verkeren, is zonder twijfel een van de 
oudste vormen van de uitoefening van de diergeneeskunde. Zo werden bepaalde 
vormen van geboortehulp, zoals het corrigeren van afwijkende liggingen, al in de 
Antieke Oudheid beschreven. Ook het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen, 
zoals koordjes en trekhoutjes, is al bekend sinds onheuglijke tijden. 

De verloskunde berustte eeuwenlang op ervaring en op eenvoudig handwerk, 
waarbij genoegen moest worden genomen met beperkte resultaten en met veel 
risico voor moederdier en kalf of veulen. 

Pas in de eerste hel van de 19de eeuw nam men zijn toevlucht tot de verlos-
methode, foetotomie. Daarbij werd zonder al te veel risico voor het moederdier, 
de vrucht verkleind en in stukken naar buiten gebracht. Pas honderd jaar later 
kon deze methode gecombineerd worden met de epidurale anesthesie, en tussen 
1930 en 1960 was dit de favoriete verlosmethode in de diergeneeskunde. De 
resultaten waren goed, de methode snel en efficiënt en niet al te moeilijk aan te 
leren. Uiteraard was er één groot nadeel: de vrucht moest altijd worden opgeofferd 
ten voordele van het moederdier. 

Op een verlosmethode waarbij zowel het moederdier als de vrucht de verlossing 
in goede gezondheid konden overleven, moest nog decennia worden gewacht. 
Pas toen de antibiotica voor de algemene praktijk beschikbaar kwam was het 
zover: de keizersnede deed haar intrede. 

In Gent deden Vandeplassche en zijn medewerkers tussen 1950 en 1970 veel 
onderzoek naar de resultaten van zowel foetotomie als de keizersnede. Zij waren 
zeer geïnteresseerd in deze problematiek omdat er bij de zware Belgische rund-
veerassen zoveel geboorteproblemen voorkwamen. 

Zij waren dan ook de eersten die over dit onderwerp publiceerden. Marcel Van-
deplassche verkreeg op die manier wereldfaam in dit vakgebied [1]. 

 
[1] A. de Kruif, De geschiedenis van de veterinaire verloskunde, Vlaams Diergeneeskundig 

Tijdschri 80 (2011), p. 367-371. 
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 

 

Contacteer dan de redactie op jm@zebrastraat.be 
voor de aankoop van het Jaarboek egmp 2019. 


