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ORTHOPEDIEORTHOPEDIE
•• Nicolas Nicolas AndryAndry (1658(1658--1742)1742)



Nicolas Nicolas AndryAndry (1658(1658--1742)1742)

•• Geboren in Lyon in 1658 in een familie Geboren in Lyon in 1658 in een familie 
van arme verkopersvan arme verkopers

•• Eerst theologie studentEerst theologie student
•• 1690: geneeskunde in 1690: geneeskunde in ReimsReims
•• 1694: geneeskunde in Parijs1694: geneeskunde in Parijs
•• 1697: thesis: An in 1697: thesis: An in morborummorborum curacura, , 

hilaritashilaritas in in medicomedico, , obedientiaobedientia in in aegroaegro



Nicolas Nicolas AndryAndry

•• Hoofd van de faculteit geneeskundeHoofd van de faculteit geneeskunde
•• Vader dan de orthopedische chirurgieVader dan de orthopedische chirurgie
•• ControverseelControverseel persoonpersoon

–– Afschaffen van de post van Afschaffen van de post van ‘‘operatieve operatieve 
geneeskundegeneeskunde’’

–– Verbod op de barbieren op de opereren Verbod op de barbieren op de opereren 
zonder bijzijn van dokterzonder bijzijn van dokter



OrthopedieOrthopedie

•• ““LL’’orthoporthopéédie die ouou ll’’art de art de prevenirprevenir et de et de 
corrigercorriger dans les dans les enfantsenfants les les difformitdifformitééss du du 
corpscorps”” (1741(1741) ) 



OrthopedieOrthopedie

•• Grieks Grieks 
–– OrthosOrthos: recht, vrij van afwijking: recht, vrij van afwijking
–– Pais: kindPais: kind

•• ““Ortho PaisOrtho Pais”” = het rechte kind= het rechte kind



OrthopedieOrthopedie

•• Frans Frans EngelsEngels
““orthoporthopéédiedie””
““orthopaediaorthopaedia (1742)(1742)



OrthopedieOrthopedie

•• Frans Frans Duits (1744)Duits (1744)
–– Orthopedie Orthopedie 
–– OrthopadieOrthopadie



OrthopedieOrthopedie

•• 2 volumes 2 volumes -- 4 hoofdstukken4 hoofdstukken
•• Deel 1Deel 1

–– 1/ 1/ oppopp anatomieanatomie
–– 2/ preventie en behandeling van 2/ preventie en behandeling van posturaleposturale

deformiteitendeformiteiten van de rugvan de rug
•• Deel 2Deel 2

–– 1/ 1/ deformiteitendeformiteiten van de ledematenvan de ledematen
–– 2/ 2/ deformiteitendeformiteiten van hoofd en gezichtvan hoofd en gezicht



Symbool orthopedieSymbool orthopedie



Symbool orthopedieSymbool orthopedie



ECHTE VADER VAN DE ECHTE VADER VAN DE 
ORTHOPEDIE =ORTHOPEDIE =

Jean Jean AndreAndre VenelVenel (1740(1740--1791)1791)



Jean Jean AndreAndre VenelVenel

•• eerste orthopedische kliniek in eerste orthopedische kliniek in OrbeOrbe
ZwitserlandZwitserland

•• Veel gepubliceerd over Veel gepubliceerd over bracesbraces
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