
't Is die „gang," die mij van 't zoo ver-
zorgd geheel wel 't liefde-volst doordacht, 't
perfectste gedeelte wil schijnen, een ware
hemel voor chirurgen, schat-kamer, goud-mijn
van gemak en practische dienstigheid, van
utensiliën en instrumenten. *) Gaan wij den
loop der zaken bij een operatie na, dan blijkt
het best de voortreflijke inrichting.

Binnen-gebracht, per brancard-op-rollen,
door de oostelijke deur, d. i. de rechtsche als
men in den corridor staat, f) wordt de patient
eerst op de „spoeltafel" gelegd. Daar wordt
dan voor de laatste maal het straks te ope-
reeren lichaamsdeel gewasschen, of liever af-
gespoeld met stroomend, lauw-warm water,
afkomstig van de reservoirs op zolder. §)
Van groote vindingrijkheid, scherp-doordachte
zorg getuigt alweer die — keurig wit-gelakte —
tafel. Men kan den »operandus" daarop
zelfs de knieën flink bespuiten zonder dat
men hem de voeten nat maakt. Hij kan
dus droge kousen, warme voeten houden,
hetgeen begrijpelijkerwijs van groote waarde
is. Door mathematisch juiste helling van het
»dek" der tafel nl. vloeit het water, precies
als op een scheepsdek, dadelijk naar de
zijden weg, en, langs de binnenwaarts gebo-
gen kleppen, in den bak die onder-in is
aangebracht. Zoo loopt ook de bespuiter
geen gevaar voor natte voeten. — Zijn bij
het wasschen kommen noodig, doeken, een
deken, ze zijn voor 't grijpen op de glazen
console aan den muur, die — vlak boven een
radiator (zie de photo!) — altijd warm ge-
houden wordt.

Is de wassching afgeloopen, dan wordt de
patient op een der operatietafels overgelegd

*) Zie de instrumentenkasten op de photo's. Ze hebben
vele, smalle deuren; breede zouden niet geopeud kunnen
worden zonder hinder als er gewerkt wordt in de gang.

f) Deze deur gaat alleen naar binnen, die aan de andere
zij alleen naar buiten open. Zoo is geen botsing of ver-
stopping mogelijk.

§) Bekijk met aandacht de zeer geslaagde photo; links
van de deur de twee aanvoerbuizen (de donkere!), een
voor koud. één voor heet water, die in een mengkraan
samenkomen. Even boven deze kraan is een thermometer
in de afvoerbuis gezet, zoodat men 't water niet precies-
heid op de vereischte warmte kan brengen. Die afvoerbuis
buigt vierkant over de deur. loopt uit in 't reservoir,
rechts. Een lange, gutta-percha slang, daaraan bevestigd,
dient voor 't afspoelen.

en rijdt hij naar de ruimte midden in 't amphi-
theater. *) Daar wacht hem de hoogleeraar
met zijn assistenten, —• eenige andere stu-
denten zitten rondom in de banken, — daar
heeft de operatie plaats van ieder die hier
opgenomen wordt, betalenden zoo goed
als niet-betalenden; élke operatie moet aan
't onderricht ten goede kunnen komen. Zoo
ook de demonstraties in 't college-uur. . . .
Ja, lezer, met uw fijn-gevoel voor kieschheid,
fijn-gevoel voor . . . ja, voor wat al niet?,
zoo gaat 't nu 1 En — 't klinkt u wellicht
vreemd maar 't is zoo — nooit, of bijna nooit,
beklaagt zich een patient daarover. Die zijn
dan ook allicht wat sterker onder den indruk
van den ernst en 't groot belang der zaak,
dan u, . . . ik meen dan het publiek — u
niet! — dat over alles meepraat en maar
zelden moeite doet zich naar bchooren in
besproken situaties in te denken. . . . Begrijp
toch wél: de zieke, — natuurlijk al zeer sterk
geïmponeerd door 't minutieuse en met grooten
ernst behandelde der voorbereiding, — wordt
eindelijk op de voor de operatie bestemde
plaats gebracht. Hij weet 't, nu zal hét ge-
beuren, het groote en zeer gewichtige waar-
van alles afhangt. Hem plagen in dat
oogenblik toch waarschijnlijk geen futiele
sentimentjes! . . . Daar staat de vriendlijk-
ernstige professor, zijn assistenten, rond-om
zitten tien of twaalf, nog jonge mannen —
ja! maar mannen toch, geen eerste of tweede
jaars studentje-spelers! — en allen zijn ze
stil en ernstig, zeer oplettend, vol welwillend-
heid en zonder schijn zelfs van gebrek aan
eerbied. Alleen de operator spreekt, hij zegt
wat kalm- en trouw-bemoedigende woorden,
gaat dan over tot »zijn werk." Als 't noodig
is — om de pijn, of om gevaarlijke reflex-
bewegingen te voorkomen — wordt de patient
dan, of al vroeger, »weggemaakt," maar
dat dit noodig zijn zou omdat de zieke —
een vrouw, een meisje! — de tegenwoordig-
heid van meerdere medici niet goed verdragen
kan. — Stel u gerust! . . , het komt niet voor
in de praktijk.

*) De operatietafels zijn van zeer eenvoudige constructie,
op wielen, en niet een op-en-neer-beweegbaar hoofd-stuk,
'tgeen vooral groot nut heeft bij dringende operaties onder
narcose wanneer de patient een volle maag hebben kan.
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