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De collectie

De toestand van een deel van de collectie zoals deze in 1973 door Mart van Lieburg gevonden is in de kelders van de Rijkskweekschool 
voor Vroedvrouwen. (foto Mart van Lieburg)
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De collectie menselijke foetussen en pasgeborenen met een aange-
boren afwijking in de tentoonstelling ‘Sterrenkijkers, waterhoofden 
& paddenkoppen’ is grotendeels in de periode medio 1800 - begin 
1900 verzameld. In die tijd was het gebruikelijk om misgeboorten te 
bewaren. Dergelijke collecties werden voornamelijk voor onderwijs 
en onderzoek gebruikt.

Over de precieze oorsprong van de collectie is helaas veel onbekend. 
Een deel van de collectie is zeker afkomstig van ‘De Clinische School’ 
in Rotterdam die in 1866 werd opgeheven. De verloskundige collectie 
van de ‘Kraamzaal’ kwam na allerlei omzwervingen in Rotterdam in 
1914 in de nieuw gebouwde Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen 
aan de Henegouwerlaan terecht. Het grootste deel van de collectie 
is bijeengehouden en bijeengebracht door prof. dr Klaas de Snoo.

De collectie werd bijna 60 jaar later door de medisch student Mart 
van Lieburg (nu hoogleraar medische geschiedenis) in een verval-
len staat aangetroffen in een verwarmingskelder van de Rijkskweek-
school. Van Lieburg wist de collectie toen van de ondergang te red-
den door deze achter in zijn auto naar de Medische Faculteit van de 
Erasmus Universiteit over te brengen. De Rijkskweekschool was blij 
‘van de troep’ af te zijn.

Veel preparaten waren in de warme verwarmingskelder en zonder 
dat er naar was omgekeken, verloren gegaan. De ‘pottencollectie’ 
is daarna tussen 1975 en 2004 op verschillende verdiepingen van 
de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit (later Erasmus MC) 
gestald geweest. Omdat de pottencollectie zijn onderwijsfunctie ver-
loor kwam de verzameling in 2004 uiteindelijk in de kelder terecht. 
De geschiedenis herhaalde zich. Opnieuw was er de dreiging dat de 
collectie als overbodig en niet-ter-zake-doende ‘geruimd’ zou worden. 
Voor de tweede maal in de geschiedenis was de collectie in een stof-
fige kelder terecht gekomen.

Het liep gelukkig anders. Om verder verval te voorkomen, besloot de 
Commissie Medisch Erfgoed van het Erasmus MC in december 2006 
de 65 vloeistofpreparaten in permanente bruikleen over te dragen 
aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daar werd de verzame-
ling deels overgepot in nieuw glaswerk en in verse alcohol.

De belangrijkste redenen om de collectie te behouden, zijn het vei-
lig stellen van medisch-wetenschappelijk erfgoed, het conserveren en 
bewaren van zeer zeldzame aangeboren menselijke afwijkingen en 
de ‘onvervangbaarheid’ van dergelijke preparaten. Daarnaast is bij  
de overdracht van de collectie de afspraak gemaakt tussen het  
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Erasmus MC en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam dat de col-
lectie toegankelijk blijft voor onderwijs en onderzoek.

Samen met de geconserveerde aangeboren afwijkingen bij vogels 
en (niet menselijke) zoogdieren die het museum al bezat, vormt de 
‘Rijkskweekschool-Collectie’ een belangrijke natuur- en medisch- 
historische verzameling. In de tentoonstelling ‘Sterrenkijkers, water-
hoofden & paddenkoppen’ wordt een deel van de verzameling voor 
het eerst aan het publiek getoond.

De gerestaureerde collectie in het depot van Het Natuurhistorisch, 
december 2006. (foto Kees Moeliker)
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In de collectie van Het Natuurhistorisch bevindt zich een foetus met een 
bijzondere combinatie van afwijkingen. Wereldwijd zijn er pas drie van 
deze gevallen bekend. Eén daarvan maakt deel uit van de Vrolik Col-
lectie in Amsterdam.

Dit Amsterdamse exemplaar is uitvoerig onderzocht en beschreven. De 
diagnose luidt: thanatophore  dysplasie met occipitale meningoencefa-
locele en een onderontwikkelde aorta. Vrij vertaald komt het erop neer 
dat de foetus onder andere een klaverblad-vormige schedel heeft, de 
hersenvliezen en hersenvloeistof in een huidzak buiten de schedel liggen 
en de aorta niet goed is ontwikkeld. Ook concludeerde de onderzoekers 
dat de ene afwijking geen gevolg is van de andere. Ze komen dus bij 
toeval tegelijk voor.

Wanneer er in de huidige tijd een kind met een dergelijke zeldzame en 
fatale afwijking wordt geboren, is het onwaarschijnlijk dat de pasgebo-
rene ook wordt bewaard. De ouders willen het vaak niet afstaan, ten 
behoeven van de wetenschap. Gelukkig bestaan er tegenwoordig veel 
technieken om een unieke afwijking als deze toch te kunnen documente-
ren en onderzoeken.

Bijzondere verhalen

Een unieke afwijking

Van deze combinatie van afwijkingen zijn wereldwijd drie geval-
len bekend, één daarvan wordt bewaard in de collectie van Het 
Natuurhistorisch; NMR 9990-02166. (foto Erwin Kompanje) 
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Een ongeboren kind verblijft in de baarmoeder in een zak van vrucht-
vlies, gevuld met vruchtwater. Deze zak heet het amnion. Door onbe-
kende redenen kunnen delen van het vruchtvlies soms los raken. Een 
mogelijke oorzaak is uitwendig geweld tegen de zwangere buik.
Deze losgeraakte slierten vruchtvlies zweven door het vruchtwater en 
kunnen verstrengeld raken rondom delen van het ontwikkelende  
embryo. De bloeddoorstroming naar dat deel wordt verstoord of zelfs 
afgesloten. Het resultaat is een gestoorde ontwikkeling of zelfs een 
amputatie van een lichaamsdeel (bijvoorbeeld een vinger, arm of 
been). De afwijkingen kunnen heel ernstig zijn als de banden zich om 
het ontwikkelende hoofdje of de romp heen slingeren. 
Uiteraard zijn kinderen met een amputatie van vinger, arm of been 
levensvatbaar, maar kinderen met ernstige afwijkingen aan hoofd of 
romp niet. Deze worden veelal dood geboren of sterven snel na de 
geboorte. Door het bizarre uiterlijk van sommige van de amnion-band 
kinderen hebben zij al lang geleden tot de verbeelding gesproken en 
zijn er veel oude afbeeldingen en beschrijvingen bekend.

Een onbegrepen en zeer zeldzame afwijking is als de moederkoek 
(placenta) gedeeltelijk met het kind vergroeid is. In dit geval (zie foto) 
met de ontwikkelende hersenen. Meestal zijn er ook amnion-band  
afwijkingen bij deze kinderen, maar de relatie is onduidelijk. 

Wat gaat er mis?

Afknelling door vruchtvliesslierten

Hersenen vergroeid met de moederkoek; NMR 9990-02168. (foto Marieke de 
Lorijn | Marsprine) 
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Vlak na de bevruchting ontwikkelt zich in het embryo de neurale buis. 
Uit deze buis ontwikkelen zich de hersenen en het ruggenmerg. De 
neurale buis begint als een sleuf die naarmate de zwangerschap vor-
dert vergroeit tot een buis. Je zou dit kunnen zien als een ritssluiting 
die wordt dichtgetrokken.

Bij neurale-buisdefecten gaat het ergens mis met de sluiting van de 
sleuf. Afhankelijk van de plaats in de neurale buis zal er een speci-
fieke afwijking ontstaan. Het bekendste neurale-buisdefect is het open 
ruggetje (spina bifida). Minder algemeen, maar veel ernstiger is anen-
cefalie (de ‘paddenkop’) en iniencefalie (de ‘sterrenkijker’). Een ande-
re afwijking is encefalocele, waarbij de schedel niet goed is gesloten.

Bij spina bifida zijn één of meer wervels aan de rugzijde niet ge-
sloten. Door de open rug kunnen ruggenmergvliezen en zenuwen 
uitpuilen. Veel van de kinderen die geboren worden met een open 
rug hebben ook een waterhoofd. Meestal hebben zij bij de geboorte 

verlamde beentjes en klompvoeten. De eerste behandeling bestaat uit 
het chirurgisch sluiten van het defect in de rug, het aanbrengen van 
een draintje in de hersenen voor het waterhoofd. Het kind zal door 
de verlammingen en problemen met plassen en ontlasting een gehan-
dicapt leven hebben.

Bij anencefalie zijn het schedeldak en de grote hersenen niet aan-
gelegd. De aandoening is dodelijk. De kinderen komen altijd na de 
geboorte te overlijden. Vanwege het uiterlijk werden deze kinderen 
vroeger in de volksmond ‘paddenkop’ of ‘kikkerkop’ genoemd. Lang 
heeft men gedacht dat als er tijdens de zwangerschap een pad of kik-
ker op het bed van de zwangere vrouw sprong, er een kind met een 
paddenkop zou worden geboren. 

Bij iniencefalie is er een defect van het achterhoofdsbeen en de 
halswervels. Deze ontbreken vrijwel geheel. Het lijkt hierdoor alsof 
het achterhoofd op de borstwervels vast zit. Doordat het hoofd ach-

Neurale-buisdefecten

Anencefalie (‘paddenkop’). Iniencefalie (‘sterrenkijker’).
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teroverbuigt, lijkt het alsof deze kinderen steeds omhoog naar de he-
mel kijken. Om deze reden werden zij uranoscopus of sterrenkijker 
genoemd. De meeste kinderen worden dood geboren of sterven snel 
na de geboorte. 

Bij encefalocele is de schedel is niet goed gesloten. Dit komt veelal 
op twee plaatsen voor: het achterhoofd en het voorhoofdsbeen. Bij 
het achterhoofd (occipitale encefalocele) is er een huidzak gevuld met 
hersenvliezen, hersenvloeistof en soms hersenweefsel zichtbaar in de 
nek. Mogelijk is de mythologische figuur Atlas (die de wereld op zijn 
nek draagt) gebaseerd op een kind met deze afwijking. Een sluitings-
defect aan het voorhoofd wordt frontale encefalocele genoemd.

De naam ‘Siamese tweeling’ verwijst naar Chang en Eng Bunker 
(1811-1874), een bekende tweeling uit Siam, het huidige Thailand. 
Deze tweelingbroers waren met elkaar verbonden aan de buik.

Een Siamese tweeling is een eeneiige tweeling die bij de geboorte 
aan elkaar vast zit. Er zijn twee theorieën over de ontwikkeling. De 
ene theorie gaat uit van een onvolledig splitsen van een eicel. De an-
dere theorie gaat uit van een volledige splitsing van een eicel in twee 
eicellen, maar welke zich later toch weer verbinden. 

Siamese tweelingen kunnen symmetrisch en asymmetrisch zijn.  
Symmetrische tweelingen zijn gelijk van grootte en ontwikkeling. 
Asymmetrische Siamese tweelingen zijn ongelijk van grootte en wor-
den ook wel parasitaire tweelingen genoemd, omdat de onderont-
wikkelde helft leeft bij de gratie van de volledig ontwikkelde. Er is 
bijvoorbeeld sprake van een extra hoofd of een derde been aan de 

Siamese tweelingen

1 Cefalopagus.Occipitale encefalocele. 
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billen. Er zijn vele beroemde asymmetrische tweelingen beschreven in 
de loop van de geschiedenis. Zoals Jean Baptista dos Santos (1846-?) 
die geboren werd met drie benen en twee penissen.

Er zijn acht verschillende vormen van Siamese tweeling, genoemd 
naar de plaats van verbinding (-pagus): 

1  Cefalopagus. De hoofden en borstkas zijn vergroeid. Gezien het 
feit dat bij deze vorm er vaak twee gezichten aan een hoofd zichtbaar 
zijn, werden deze tweelingen vroeger Janus of Janiceps genoemd, 
naar de Romeinse god Janus. Omdat er acht ledematen zichtbaar 
zijn, werd ook de naam octopus (achtpoot) gebruikt. Cefalopagus is 
niet levensvatbaar.

2  Thoracopagus. De borst van beide kinderen is vergroeid. Chang 
en Eng Bunker waren een thoracopagus. Een tweeling met deze afwij-

king wordt vrijwel altijd levend geboren en is levensvatbaar. Chirurgi-
sche scheiding is veelal mogelijk.

3  Omfalopagus. Hierbij zijn de buiken vergroeid.

4  Ischiopagus. De tweeling is aan de onderkant van het bekken 
vergroeid. De kinderen zijn levensvatbaar, maar de vergroeiing is 
ernstig. Chirurgische scheiding geeft meestal ernstige schade aan een 
of beide pasgeborenen.

5  Parapagus. Hiervan zijn twee vormen bekend. Bij de ene vorm 
delen twee kinderen (dicefalus = twee volledig ontwikkelde hoofden) 
één lichaam. Er zijn doorgaans twee benen en twee armen. Zij zijn 
levensvatbaar, en er zijn vele bekende voorbeelden uit de geschie-
denis bekend. Heden ten dage zijn de Hensel-twins het bekendste 
voorbeeld. Bij de andere vorm van parapagus (diprosopus) delen de 

2 Thoracopagus. 3 Omfalopagus. 4 Ischiopagus. 5 Parapagus.
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kinderen een gezicht. Er zijn meestal twee neuzen, twee monden en 
vier ogen.

6  Craniopagus. Hierbij zijn de schedels, meestal aan de boven-
kant, vergroeid. Een bekend voorbeeld waren Ladan en Laleh Bijani 
(1974-2003) uit Iran. Deze twee volwassen vrouwen werden op 6 
juli 2003 geopereerd in een poging hen te scheiden. Beide vrouwen 
overleden tijdens de operatie. 

7  Pygopagus. De tweeling is aan de billen met elkaar vergroeid.

8  Rachipagus. Dit is de zeldzaamste vorm, waarvan maar twee 
voorbeelden uit de geschiedenis bekend zijn. Hierbij zijn de ruggen 
volledig met elkaar vergroeid. 

Deze groep afwijkingen is heel divers. Het komt erop neer dat een be-
paald orgaan niet goed is aangelegd waardoor bizarre misvormingen 
kunnen ontstaan, of dat er iets is fout gegaan in het sluitingsproces van 
het lichaam. Wanneer bijvoorbeeld de buikholte niet goed is gesloten, 
komen de buikorganen in een soort zak buiten het lichaam te liggen. 
Een voorbeeld van een aanlegstoornis is cyclopia. De voorhersenen 
waaruit de ogen ontstaan splitsen zich niet goed en er wordt maar één 
oog en oogkas gevormd. Ook het zogenaamde ‘waterhoofd’, waarbij 
er een overschot aan hersenvloeistof is, valt binnen deze groep.

Een aantal voorbeelden
De hersenen van het embryo ontstaan uit verschillende delen, waar-
onder de voorhersenen (het prosencephalon). Bij een normale ontwik-
keling splijten de voorhersenen in twee delen. Als deze splitsing niet 
plaats vindt, kunnen er verschillende afwijkingen aan het gezicht te 
zien zijn. Het bekendste voorbeeld is cyclopia. Doordat de voorher-

6 Craniopagus. 7 Pygopagus.

Aanlegstoornissen & sluitingsdefecten
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senen niet zijn gespleten ontstaan er geen twee oogkassen met twee 
ogen. Het resultaat is maar één oogkas met in het extreme geval ook 
maar één oog. Vaak ontbreekt ook de neus en is er boven het oog 
een soort slurfje (proboscis) zichtbaar. In dat geval heet de afwijking 
rhinencephalie. Cyclopen zijn bekend bij mens en dier. 

Hydrocephalus betekent letterlijk ‘water in het hoofd’. Bij het wa-
terhoofd is er een overschot aan hersenvloeistof. In de hersenholtes 
wordt doorlopend hersenvloeistof aangemaakt dat via de aderen in 
de hersenen weer wordt opgenomen door het lichaam. Er kan een 
blokkade in dit circuit ontstaan, zoals een vernauwing in de kanaaltjes 
tussen de verschillende hersenholtes. Doordat de schedeldelen nog 
niet aan elkaar vastzitten, groeit het hoofd in omvang. Het kind wordt 
geboren met een waterhoofd. Wanneer dit niet wordt behandeld, kan 
het hoofd enorme proporties aannemen. De behandeling bestaat uit 
het plaatsen van een drainage systeem. 

Hydrocefalie - skelet van een pasgeborene met een waterhoofd; NMR 9990-
03310. (foto Marieke de Lorijn | Marsprine) 

Rhinencephalie (cycloop met slurfje).



14

Bij ectopia cordis is het hart van het ongeboren kind abnormaal 
gelokaliseerd waarbij het geheel of gedeeltelijk buiten de borstkas is 
gelegen. Het borstbeen is bij deze afwijking doorgaans gespleten. 
Het behoort tot de zogenaamde ‘midline defecten’. De oorzaak is on-
bekend. Ook al is het hart het meest buiten het lichaam gelokaliseerde 
orgaan, ook andere organen zoals de lever en darmen, kunnen buiten 
het lichaam komen te liggen. In sommige gevallen is het defect ope-
ratief te behandelen, maar over het algemeen is de prognose slecht.

Als de buikwand niet volledig sluit kan omphalocele ontstaan. 
Hierbij komen buikorganen in een soort zak buiten het lichaam te 
liggen. Bij deze afwijking is er een defect in de ontwikkeling van de 
buikspieren. 

Deze groep zou als een vorm van ‘overig’ gezien kunnen worden, 
maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat er complexe afwij- 
kingen in de ontwikkeling aan vooraf gaan. Hieronder wordt een  
aantal voorbeelden beschreven.

Een zeer ernstige aangeboren skeletafwijking is thanatophore 
dysplasie. Deze afwijking wordt gekenmerkt door een dispro-
portioneel smalle borstkas, extreem korte armen en benen met vele 
huidplooien. Er zijn twee typen bekend: type 1 en type 2. Type 2 is 
ernstiger. Hierbij is het hoofd vaak op typische wijze misvormd: een 
zogenaamde klaverbladschedel. Van voren gezien lijkt de vorm van 
het hoofd op een klaver-3 blad. De prognose is slecht, zoals de naam 
(thanatophore = dood-dragend) al aangeeft. De meeste kinderen wor-
den dood geboren of sterven kort na de geboorte. De oorzaak ligt in 
een afwijking van het eiwit ‘Fibroblast growth factor receptor 3’. 

Ectopia cordis. 

Complexe afwijkingen
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Mensen met achondroplasie staan doorgaans bekend als lilliput-
ters. De meest in het oog springende afwijking is een korte gestalte. 
Op volwassen leeftijd is de maximale lengte tussen 120-130 cm. Ook 
hier ligt de oorzaak in een afwijking van het eiwit ‘Fibroblast growth 
factor receptor 3’. De meeste geboren lilliputters zijn levensvatbaar en 
groeien op tot volwassen mensen. 

Bij aprosopus ontbreekt een deel van het gezicht bij de geboorte. 
Een vorm is otocephalie (oorhoofd). Bij deze afwijking ontbreekt het 
ondergezicht, met name de onderkaak. Hierdoor lijkt het alsof de oren 
onder aan het hoofd hangen. Otocephalie gaat nogal eens gepaard 
met cyclopie. 

Soms is er sprake van ernstige bloedarmoede bij de ongeboren foe-
tus. Hierdoor moet het hart een veel grotere hoeveelheid bloed rond-
pompen om alle weefsels van zuurstof te voorzien. Dit leidt uiteinde-

lijk tot ernstig hartfalen, waardoor er algeheel oedeem ontstaat. De  
kinderen worden ernstig opgezwollen geboren en sterven snel na de 
geboorte door het falende hart. De afwijking heet hydrops foetalis. 

Een ernstige ontwikkelingsstoornis is acephalie. Hierbij ontbreekt het 
hoofd en wordt alleen een romp met twee of vier ledematen gebo-
ren. Bij acardias ontbreekt ook het hart. Vaak gaan de afwijkingen 
samen. 

Acephalie. Otocephalie (oorhoofd).
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Jean Baptista dos Santos kwam in 1846 in Portugal ter wereld met twee 
penissen en drie benen. Zijn vader kreeg te horen hoe bijzonder deze 
afwijkingen waren en het gezin reisde af naar Londen. Daar werd Jean 
Baptista voor geld aan belangstellenden getoond en door wetenschap-
pers onderzocht.

Hoewel andere mensen met een soortgelijke afwijking in die tijd vaak 
een eenzaam bestaan leden, leek Jean Baptista als volwassene niet on-
gelukkig te zijn met zijn twee penissen. Hij claimde dat hij ze afzonderlijk 
in erectie kon krijgen, waardoor hij eerst met de ene penis en daarna 
met de andere penis gemeenschap kon hebben. Waarschijnlijk was dit 
grootspraak van de Portugees.

Bijzondere verhalen

De man met twee penissen

Jean Baptista dos Santos als volwassen man. (uit: G.J. Fisher, Transacti-
ons of the Medical Society of the State of New York, 1866)  
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In de middeleeuwen werden kinderen met een aangeboren afwijking 
gezien als iets bovennatuurlijks. De vrouwen werden beschuldigd van 
geslachtsgemeenschap met de duivel of het was een straf van god. 
De kinderen werden gedumpt of door de ouders tentoongesteld voor 
geld.

Vanaf de 19e eeuw werd er neutraler naar deze kinderen gekeken. 
Men vond het eerder interessant en probeerde verklaringen te vin-
den. Het was vanzelfsprekend om een foetus of pasgeborene met een 
afwijking te bewaren. De collecties die zijn aangelegd hadden dan 
ook een educatief of een wetenschappelijk doel. De kinderen met een 
afwijking die bleven leven werden niet meer door hun ouders tentoon-
gesteld, maar waren voor geld te zien in de zogenaamde freakshows 
en in het circus.

Medisch gezien was er, net als nu, aan de ernstige afwijkingen niets 
te doen. De kinderen werden doodgeboren of stierven vlak na de 
geboorte. Alleen een hele eenvoudige Siamese tweeling kon worden 
gescheiden. Vanaf de vorige eeuw werd er begonnen met het schei-
den van complexere Siamese tweelingen, maar vaak werd één van 
de twee daarbij opgeofferd. Voor bepaalde afwijkingen werd wel een 
oplossing gevonden. In 1959 werd de Spitz-Holter drain uitgevonden, 

welke bij een waterhoofd het overtollige hersenvocht afvoert naar het 
lichaam. 

Tegenwoordig richt de medische wetenschap zich op het voorkomen 
dat kinderen met een aangeboren afwijking worden voldragen en ter 
wereld komen. Met de huidige 20-weken echo worden afwijkingen in 
een vroeg stadium opgespoord en vaak wordt besloten over te gaan 
tot abortus. Dat geldt niet alleen voor afwijkingen die niet levensvat-
baar zijn, maar ook voor vitale afwijkingen zoals een open ruggetje 
of het syndroom van Down. Ook hierbij kiezen ouders in 90% van de 
gevallen voor abortus.

De medisch ethische discussie gaat tegenwoordig meer over het voor-
komen van de geboorte van kinderen met afwijkingen door abortus. 

Medische en ethische geschiedenis

Een ‘freakshow’ (circa 1941) waar mensen met een afwijking werden getoond. 
(collectie Erwin J.O. Kompanje) 
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We willen eigenlijk niet dat kinderen met ernstige handicaps worden 
geboren. Dat ook besloten wordt tot abortus bij minder ernstige af-
wijkingen (zoals syndroom van Down) zegt iets over hoe wij in onze 
maatschappij tegen gehandicapt leven aankijken. Deze mensen wor-
den allang niet meer tentoongesteld, maar toch vinden we het nog 
steeds ‘freakerig’ en vellen we soms een oordeel: hoe hebben de 
ouders het zover kunnen laten komen?
Door het tijdsbeeld waarin we nu leven bestaat er een morele druk 
om een collectie misgeboorten niet te laten zien. Vaak gaan er ge-
luiden op dat bewaarde foetussen alsnog begraven zouden moeten 
worden. Het is daarom belangrijk te beseffen dat dergelijke collecties 
in een heel andere tijd zijn verzameld waarin een heel andere moraal 
heerste. Bovendien vormen ze nog steeds - en zeker dankzij moderne 
beeldvormende technieken - een onvervangbare bron voor medisch 
onderzoek en onderwijs en vertegenwoordigen zij een onschatbare 
wetenschappelijke waarde.

Kopergravure uit 1830 van Ritta en Christina, een bekende Siamese  
tweeling. (collectie Erwin J.O. Kompanje) 

Pamflet voor het optreden van de dwerg  Jan Hannema (1839-1878), 
alias Admiraal Tromp. (Universiteitsbibliotheek Amsterdam)
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In middeleeuwse schilderijen werden personen met een duidelijke han-
dicap vaak gebruikt als symbool van het kwaad. Toch is er een Vlaams 
schilderij uit de 16e eeuw bekend waarop personen met het syndroom 
van Down worden afgebeeld als een herder en een engel, gebogen over 
de pasgeboren Jezus.

Dit bijzondere schilderij roept een aantal discussiepunten op. Het was 
voor schilders gebruikelijk om modellen uit hun eigen omgeving te gebrui-
ken. Misschien kwam het syndroom van Down in die tijd wellicht vaker 
voor dan we dachten. Daarnaast werden kinderen met een duidelijke 
handicap meestal verstoten. Bij deze twee individuen is dat duidelijk niet 
het geval. Het zou kunnen dat het syndroom van Down toen nog niet als 
een afwijking werd gezien.

Bijzondere verhalen

Engelen

Schilderij (uit circa 1515), getiteld ‘The Adoration of the Christ 
Child’: Eén van de engelen en de herder hebben de uiterlijke 
kenmerken van het syndroom van Down. (onbekende kunstenaar)
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Lange tijd kwamen bijna alle kinderen met een ernstige aangeboren 
afwijking te overlijden. Alleen eenvoudige problemen konden worden 
verholpen. Er zijn afwijkingen die vroeger dodelijk waren maar nu 
met een (soms relatief simpele) operatie te herstellen zijn. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het waterhoofd. Ook sommige Siamese tweelingen 
worden vaker met succes gescheiden. De ernstigste aangeboren afwij-
kingen blijven echter dodelijk.

Wanneer een afwijking behandelbaar is, kan deze tegenwoordig met 
geavanceerde scans heel precies in beeld gebracht worden. Daar-
door is de afwijking ook beter te behandelen.

De belangrijkste ontwikkeling zit tegenwoordig in de preventie. Door 
de huidige 20-weken echo worden afwijkingen vroegtijdig opge-
spoord en kan worden besloten over te gaan tot abortus. Niet alleen 
wordt bij het ontdekken van een aangeboren afwijking besloten tot 

abortus, maar ook aan preventie van het ontstaan van afwijkingen 
wordt veel aandacht gegeven, zoals het slikken van foliumzuur of het 
stoppen met roken.

In grote bevolkingsonderzoeken zoals het Rotterdamse Generation R 
worden zwangere vrouwen en ongeboren kinderen vanaf vroeg in 
de zwangerschap gevolgd. Vele genetische- en omgevingsfactoren 
worden gekoppeld aan de ontwikkeling van het kind. Door dit soort 
studies komen we steeds beter te weten hoe we zelf ernstige en min-
der ernstige aangeboren afwijkingen bij kinderen kunnen voorkomen. 
Zo weten we tegenwoordig dat niet roken, geen alcohol gebruiken 
en goede voeding tijdens de zwangerschap belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van het ongeboren kind.

Moderne geneeskunde

Afwijkingen worden vroegtijdig opgespoord met een 20-weken echo. (foto Levien Willemse)
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Sinds 1959 kan een waterhoofd worden behandeld met een drain die 
overtollige hersenvloeistof afvoert. 

Osteochondrodysplasie (‘lilliputter’) - dwerggroei; NMR 9990-02197.  
(foto Marieke de Lorijn | Marsprine)
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In het Erasmus MC is door de afdeling Bioinformatica een aantal foe-
tussen en pasgeboren uit de Rijkskweekschool-collectie gescand. Op 
de 3D-beelden die daardoor ontstaan, zijn afwijkingen goed te zien 
en te bestuderen. 

Tegenwoordig worden kinderen met ernstige afwijkingen, zoals die 
in de collectie van Het Natuurhistorisch worden bewaard, niet meer 
geboren. Door de 20-weken echo worden afwijkingen in een vroeg 
stadium ontdekt en de meeste ouders kiezen in dat geval om de zwan-
gerschap vroegtijdig af te breken. Artsen en verloskundigen in op-
leiding komen er daardoor ook niet meer mee in aanraking. Met de 
scans die nu zijn gemaakt, kunnen vergelijkingen worden gemaakt 
met gezonde foetussen. Aankomende artsen kunnen zo de afwijkin-
gen leren herkennen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle geconserveerde foetussen en 
pasgeborenen uit de collectie worden gescand. Behalve een bezoek 
aan de collectie in het museum, kunnen geneeskundestudenten tijdens 
hun opleiding ook gebruik maken van de 3D-beelden. 

Foetussen in 3D

Het scannen van een in de 19e eeuw geconserveerde pasgeborene met een 
ernstige aangeboren afwijking (NMR 9990-02166) in het Erasmus MC. (foto 
Kees Moeliker)
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Op 7 maart 1990 werden Abigail en Brittany Hensel geboren. 
Ze zijn een Siamese tweeling die samen een lichaam met twee 
wervelkolommen die vastzitten aan het bekken, twee magen, drie 
longen en bij de geboorte drie armen delen. Hun derde arm was 
onderontwikkeld en onbruikbaar en werd geamputeerd. De ene 
helft van hun lichaam wordt door Abigail bestuurd en de andere 
door Brittany. Dit vergt een bijna onvoorstelbare samenwerking tus-
sen de tweeling. 

Intussen is de tweeling 23 jaar oud. Niet veel Siamese tweelingen 
worden volwassen omdat ze vaak te maken krijgen met problemen 
aan hun gedeelde organen. Bij Abigail en Brittany is daar tot nu 
toe nog geen sprake van. Tijdens de groei kregen zij wel steeds 
meer last van hun wervelkolommen. Zij zijn er al meerdere malen 
aan geopereerd. Ondanks dat de vrouwen aan elkaar verbonden 
zijn, leiden ze verder een normaal leven. Ze hebben een normaal 
sociaal leven, hebben hun schooldiploma’s en rijbewijs gehaald 
en willen ooit trouwen en kinderen krijgen. In 2012 is de reality-
serie ‘Abby & Brittany’ uitgezonden over het dagelijks leven van 
de tweeling.

Bijzondere verhalen

De Hensel tweeling

Abigail en Brittany Hensel. (foto Stephen Drew)
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Dit achtjarige meisje onderging plastische chirurgie aan haar hazenlip. Sommige 
kinderen met deze afwijking worden geaborteerd. (foto Wikimedia Commons)

We leven in een ‘maakbare maatschappij’ waarin we steeds meer 
streven naar perfectie. Veel mensen willen eerst carrière maken voor-
dat ze een gezin stichten. Als dan blijkt dat de vrouw zwanger is van 
een kind met een handicap, is dat voor velen ongewenst. Een groot 
deel van de foetussen met afwijkingen die wel behandelbaar zijn, 
wordt dan geaborteerd. De vaststelling van een foetus met een open 
rug of het syndroom van Down kan dan de reden tot abortus zijn, 
maar soms zelfs al een hazenlip.

Het komt erop neer dat velen eigenlijk niet meer willen dat er gehandi-
capten worden geboren. Aan de ene kant omdat we er geen tijd voor 
hebben, maar aan de andere kant ook omdat we vinden dat ze geen 
volwaardig leven kunnen leiden. Maar is dat zo? Iemand met het syn-
droom van Down kan volwassen worden en gelukkig zijn. De manier 
waarop we naar aangeboren afwijkingen kijken is typisch voor onze 
westerse cultuur. Waar wij 95% van de foetussen met een open rug 
aborteren, wordt in Afrika bijna 100% behandeld. In die cultuur hoeft 
niet alles mooi en perfect te zijn.

Vroeger was het niet vreemd om een kind met een afwijking te krijgen. 
De gezinnen waren groter en de kindersterfte was hoger. Het was dus 

Aangeboren afwijkingen in de moderne maatschappij
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normaler dat er wel eens een kind overleed. Tegenwoordig worden 
na een abortus zelfs speciale kistjes gemaakt en uitvaarten verzorgd. 
We hechten veel meer waarde aan een respectvolle omgang met een 
overleden ongeboren kind. Mede daardoor kost het veel moeite om 
wetenschappelijk interessante afwijkingen die nu worden geboren 
voor medisch onderzoek te bewaren. In veel gevallen willen de ouders 
het kind begraven. 

Tegen dieren met een afwijking kijken we anders aan. Als er bij een 
hobbyboer een ‘lam met zes poten’ (een Siamese tweeling, dus eigen-
lijk twee lammeren) wordt geboren, haalt dit meestal de krant. De lam-
meren worden ‘tentoongesteld’ op een kinderboerderij en net als in 
de 19e eeuw kunnen we de freaks bekijken. Zeker in de vleesindustrie 
komen door de massaproductie aangeboren afwijkingen veel voor. 
Omdat ze geen vlees produceren worden ze afgemaakt. Heel anders 
is dat bijvoorbeeld in de Hindoe cultuur waar de koe heilig is. Hoe 
meer poten, hoe heiliger de koe!

Bij deze heilige koe in India (2012) zijn de poten van haar parasitaire tweelingzus 
ook versierd. (foto Kees Moeliker)
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Aaron ‘Wheelz’ Fotheringham (24) is geboren met spina bifida, een 
open rug. Zijn benen kan hij niet gebruiken en hij zit daardoor in een 
rolstoel. Toen hij 8 jaar oud was, ging hij met zijn broer naar een skate-
park. In plaats van een skateboard of een BMX fiets, gebruikte Aaron zijn 
rolstoel. Sindsdien haalt hij de gekste stunts uit.

Op zijn 14e was Aaron de eerste die ooit een ‘backflip’ deed in een rol-
stoel. In de jaren die volgde daagde hij zichzelf uit om steeds moeilijkere 
stunts uit te voeren en nu reist hij de hele wereld rond om zijn kunsten te 
vertonen. Hij wil anderen inspireren en laat jonge kinderen graag zien 
dat je een rolstoel ook als speelgoed kunt gebruiken.

Bijzondere verhalen

Stunten met je rolstoel

Aaron Fotheringham maakt een ‘backflip’. (foto Bart Jones)
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Iniencefalie (‘sterrenkijker’) - achterwaartse buiging van het hoofd en open rug; 
NMR 9990-02628. (foto Marieke de Lorijn | Marsprine)
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Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark),  3015 AA  Rotterdam
010 436 42 22  
www.hetnatuurhistorisch.nl
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