
et meest indrukwekkende boek over 
pathologische anatomie is zonder 
twijfel de Anatomie pathologique du 

corps humain van de Franse anatoom en 
patholoog Leon Jean Baptiste Cruveilhier 
(1791-1874). Het uit zes delen bestaande 
werk verscheen tussen 1829 en 1842  
en is geïllustreerd met 200 grote hand-
ingekleurde platen. Dit maakt dat het boek 
tegenwoordig een kostbaar bezit is. 

Cruveilhier was geen goede dokter. Hij 
wilde eigenlijk helemaal geen geneeskunde 
studeren, maar theologie. Zijn vader was 
bevriend met de chirurg Guillaume Dupuy-
tren (ja, die van de eerste beschrijving 
van contractuur, het kromtrekken van de 
vingers) en bracht hem onder zijn hoede. 
Nadat Cruveilhier in 1816 zijn artsenbul 
haalde, wenste hij voor zichzelf een rustig 
leven als huisarts. Daar stak Dupuytren een 
stokje voor. Hij zorgde voor een aanstelling 
als chirurg in Parijs. Dupuytren stierf in 1835 
en had in zijn testament vastgelegd dat er 
een leerstoel pathologische anatomie en een 
pathologisch-anatomisch museum moesten 
komen en dat Cruveilhier de leerstoel moest 
krijgen. Zo geschiedde in 1836. 

Kolossaal
Cruveilhier was wel goed als anatoom en 
patholoog. Hij ontleedde vele honderden 
patiënten en beschreef hun ziektegeschie-

denissen, maar vooral hetgeen hij met 
het oog waarnam bij de secties. Hij liet de 
zieke organen en lichaamsdelen vervolgens 
nauwkeurig tekenen. Deze vonden hun weg 
in de kolossale atlas. 

Cruveilhier had speciale interesse in de 
ziekten van het centrale zenuwstelsel. 
Op vele platen zijn ziekelijk misvormde 
hersenen en ruggenmergen van zijn ex-
patiënten afgebeeld. Zo is daar een plaat 
waarop het ruggenmerg van een zestigjarige 
vrouw te zien is die bij leven leed aan een 
toenemende verlamming en spasticiteit van 
haar benen. Een duidelijke tumor uitgaande 
van het harde hersenvlies op borstkas-
niveau bleek de oorzaak. Het is de vroegst 
bekende illustratie van een meningeoom, 
een goedaardige hersenvliestumor, in het 
wervelkanaal. Ook zijn er in het boek platen 
met daarop een weergave van wat Cruveil-
hier vond bij de sectie op het lichaam van de 
54-jarige Louise Bonin, waarvan men lange 
tijd heeft gedacht dat het de eerste illustra-

ties waren van multiple sclerose. Later bleek 
dat de Schotse patholoog Robert Carswell 
eerder de ziekte beschreven had.

Moderne neuroloog
De ziektegeschiedenissen van twee 
jonge vrouwen, de ene achttien jaar en 
de andere 21, die met verlamming van de 
benen waren opgenomen in het ziekenhuis, 
zijn noemenswaardig. Cruveilhier dacht 
dat de verlamming het gevolg was van een 
hersenvliesontsteking. Hij beschrijft de twee 
vrouwen als voorbeeld van genezing van een 
hersenvliesontsteking. Maar de details van 
het verloop zullen de moderne neuroloog 
onmiddellijk in een bepaalde richting doen 
denken.

Hij schrijft dat de verlamming langzaam 
opsteeg in het lichaam en vervolgens weer 
langzaam, over maanden tijd, verdween. 
Wat Cruveilhier hier beschreef, waren 
hoogstwaarschijnlijk twee gevallen van het 
syndroom van Guillain-Barré. Het syndroom 
waarbij een opstijgende verlamming 
kenmerkend is, werd in 1916 door de Franse 
neurologen Guillan, Barré en Strohl beschre-
ven. Daarvoor beschreef in 1859 Jean Landry 
en in 1892 de beroemde Amerikaanse arts 
William Osler de ziekteverschijnselen al. 
De korte maar accurate beschrijving van 
Cruveilhier uit 1838 was in ieder geval dáár 
weer voor. 

H

Erasmus MC’er Erwin Kompanje verzamelt antieke 
medische boeken. Daarin stuit hij soms op de eerste 
beschrijving in de historie van een specifieke ziekte. 
Ditmaal: geen goede dokter, maar een uitmuntende 
anatoom en patholoog.
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