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Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum  
in Rotterdam waar ruim 13.000 professionals zich  
inzetten voor de kerntaken: patiëntenzorg,  
wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs.

Monitor 
cadeau
Nog betere zorg, nog beter 
onderzoek en nog beter 
onderwijs. 

Dat is het doel van het Eras-
mus MC Vriendenfonds. Al 
ruim 3.000 particulieren zijn 
inmiddels Vriend. Een jaarlijkse 
donatie van 35 euro volstaat. 
Vrienden ontvangen onder 
meer vier keer per jaar gratis 
Monitor, het magazine dat u 
nu leest.

Meer informatie:
www.erasmusmcvrienden.nl
en 010 704 35 09

Erasmus MC’er Erwin Kompanje zoekt in de 
medische geschiedenis naar eerste  

beschrijvingen van ziekten. Ditmaal:  
een zwaar behaard meisje met misvormde 

ledematen.

Het kleine harige meisje
‘Van mij mag het syndroom 

‘Brachmann syndroom’ heten’

n de collectie van Museum Vrolik in 
Amsterdam bevindt zich al meer dan 150 
jaar een preparaat van een klein dood 

meisje met rijkelijk behaarde schouders, zware 
donkere wenkbrauwen, een korte onderkaak 
en slechts één vinger aan elke onderarm. In 
Willem Vroliks meesterwerk, de Tabulae ad 
illustrandum Ebryogenesin Hominis et Mam-
malium (1849), staat een meisje afgebeeld dat 
hier, vooral wat de armen en vingers betreft, 
sterk op lijkt. De Amsterdamse anatoom 
Roelof-Jan Oostra herkende in 1994 het als 
een klassiek voorbeeld van het Brachmann-De 
Lange syndroom. Zij publiceerden hun vondst 
in het American Journal of Medical Genetics. 

Robert Clemens Brachmann (1888- 1917?) 
beschreef in 1916 een pasgeborene met een 
reeks aangeboren afwijkingen. Er is niet veel 
bekend over Brachmann. Hij werkte als arts-
assistent kindergeneeskunde in het kinder-
ziekenhuis van Dresden en stierf in de Eerste 
Wereldoorlog aan het front, waarschijnlijk in 
1917. Hij was dus 28 jaar toen hij het artikel 
schreef. Brachmann heeft mijn hart gestolen 
toen hij zich halverwege het artikel naar de 
lezer excuseerde om het feit dat hij de litera-
tuur niet uitvoeriger had kunnen bestuderen, 
om reden dat hij naar het front moest. Wat een 
held!

Tenenkrommend
Zeventien jaar na het artikel van Brachmann, 
in 1933, deed de Amsterdamse kinderarts prof. 
dr. Cornelia de Lange (1871-1950) melding van 
twee gevallen van ernstige aangeboren afwij-
kingen die zij in een artikel met de titel Sur un 
type nouveau de dégénération (typus Amste-
lodamensis) in het Archives de Médicine des 
Enfants beschreef. Het is een artikel van een 
geheel andere kwaliteit dan dat van de jonge 
Brachmann. De gezichtjes van de twee meisjes 
in het artikel van De Lange lijken sprekend op 
het jongetje van Brachmann en het meisje van 
Vrolik. Zij hebben dezelfde zware wenkbrau-
wen en de typische mondjes, maar de ernstige 
afwijkingen aan de armpjes en handjes ontbre-
ken. In het artikel geen verwijzingen naar het 
artikel van Brachmann of de drie bronnen die 
Brachmann nog had gevonden.

Neerbuigend
In het boekje van J.M. Berg e.a. The De Lange 
syndrome uit 1970 wordt zonder de toevoe-
ging van de naam Brachmann over het ziekte-
beeld geschreven, en dat terwijl Brachmann 
in 1916 toch het eerste geval had beschre-
ven. Berg en zijn collega’s schrijven met een 
tenenkrommende zelfingenomenheid en op 
neerbuigende wijze over het artikel van Brach-

mann. Zij weigeren de naam van Brachmann 
aan het syndroom te verbinden, omdat zijn 
artikel niet de ‘comprehensive and illuminating 
quality’ had in vergelijking met het artikel van 
Cornelia de Lange. Verder waren volgens hen 
de kenmerken die Brachmann beschreef niet 
karakteristiek voor het syndroom dat De Lange 
later zou beschrijven. Maar waar het ventje in 
het ziekenhuis in Dresden dan wel aan geleden 
had, daar gaan ze niet op in.

Raar
Het door Willem Vrolik geconserveerde dode 
meisje met het ‘aapachtige’ gezichtje kan 
dus gerust als het oudst bewaarde voorbeeld 
van deze aangeboren afwijking worden 
beschouwd, en dan nog in Nederland gebo-
ren ook. Het is dan ook heel raar dat Cornelia 
de Lange het nooit heeft gezien. Zij werkte 
immers in dezelfde stad als waar de collectie 
Vrolik in het Anatomisch Laboratorium was 
tentoongesteld. Heeft zij dan nooit de collectie 
aangeboren afwijkingen bekeken? Heeft zij, 
terwijl zij grote interesse had in aangeboren 
afwijkingen, de Tabulae van Vrolik nooit 
doorgebladerd en daarbij niet het eenvinge-
rige meisje met het karakteristieke gezichtje 
opgemerkt? Ook is het raar dat zij het artikel 
van Brachmann niet kende. Wilde De Lange zo 
graag een nieuw syndroom beschrijven dat zij 
het artikel van Brachmann genegeerd heeft? 
In ieder geval zou de naam van Winfried Brach-
mann voor altijd en volledig aan het syndroom 
verbonden moeten blijven. Alle eer voor deze 
zo jong aan het front gestorven, briljante en 
oplettende kinderarts. Van mij mag het syn-
droom ‘Brachmann syndroom’ heten, De Lange 
mag wel weggelaten worden.

Echt het oudst
Maar er is nog iets over het meisje van Vrolik. 
In zijn Tabulae schrijft hij: ‘Van eene dergelijke 
misgeboorte heeft Otto  de ontleding me-
degedeeld, welke leert, dat aan de voorrand 
het spaakbeen ontbreekt, en dat aan de hand 
gemist worden de duim, de wijsvinger, de mid-
delste en de ringvinger.’ Het boek van Adolph 
Wilhelm Otto (1786-1845) dat Vrolik bedoelt, 
het Monstrorum sexcentorum descriptio 
anatomica  uit 1841, is een bijzonder en vooral 
heel groot boek. Otto noemt het meisje een 
Monstrum humanum brachiis mutilatis, een 
menselijk monster met misvormde onderarmen. 
Op plaat XVI worden de armen geïllustreerd. 
Zij zijn identiek aan de armen van de jongetjes 
van Brachmann en het meisje van Vrolik. Dit 
meisje is dus acht jaar eerder dan het meisje 
van Vrolik beschreven en daarmee is het geval 
van Otto toch echt het oudst bekende.
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