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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

Op www.erasmusmc.nl staat de 
digitale versie van Monitor. 

Woensdag 13 november 

Congrescentrum De Doelen 

Jubileumcongres Sophia 150 jaar 
Sophia 150 years: children of the futureErasmus MC’er Erwin Kompanje zoekt in de medische 

geschiedenis naar eerste beschrijvingen van ziekten. 
Ditmaal: syfilis van het ruggenmerg.

Pijn, die 
wrede 

gast

Tabes dorsalis is syfilis van het ruggenmerg. 
Het is een uiting in het derde stadium van 
deze ziekte en ontstaat lange tijd na de 
eerste besmetting. Tabes werd pas voor 
het eerst beschreven in 1840. Dat deed de 
Duitse neuroloog Moritz Romberg in zijn 
befaamde Lehrbuch der Nervenkrankheiten 
des Menschen. Nog zonder een directe link 
met syfilis te leggen, maar wel te melden dat 
het een gevolg was van een losbandig leven 
met veel seksuele buitensporigheid en over-
matig alcoholgebruik. In 1858 suggereerde 
de Franse neuroloog Guillaume Duchenne 
de Boulogne de mogelijke relatie tussen 
tabes en syfilis. Bijna twintig jaar later, in 
1876, werd het definitieve verband gelegd 
door de Parijse syfilisarts Alfred Fournier in 
twee doorwrochte monografieën: De l’ataxie 
locomotrice d’origine syphilitique uit 1882 en 
Leçons sur la période praeataxique du tabes 
d’origine syphilitique uit 1885. We weten 
nu dat Fournier het bij het goede eind had: 
tabes ís syfilis. Vandaar dat ik hier een van 
zijn boeken toon.

Helse pijn
Ondanks het overtuigende bewijs van 

Fournier, geloofden vele collegae, waaronder 
de beroemde neuroloog Jean-Martin Charcot, 
niet in de relatie tussen syfilis en tabes. Tot 
zijn dood in 1893 zou Charcot enig verband 
blijven ontkennen. Charcot was een even 
arrogante als briljante arts, een narcist en 
een despoot bovendien, maar niettemin een 
loyale vriend. Hij was onbeschoft en grof 
tegen zijn staf, studenten, bezoekers en 
patiënten. Ooit zei hij tegen een angstige pa-
tiënt: “Je bent in de positie van een man die 
in de mestvaalt zit terwijl er een sabel over 
zijn hoofd suist. Je kunt óf onderduiken in de 
mest óf je hoofd wordt er afgehakt.”
Charcot had vele beroemde patiënten, zoals 
de Franse schrijver Alphonse Daudet, die 
aan tabes dorsalis leed. De grootste kwelling 
van de ziekte is de helse pijn. Bij Daudet 
begon die pijn op 39-jarige leeftijd en zou 
het achttien jaar duren. Wij weten veel 
over de symptomen van Daudets tabes uit 
zijn aantekeningen die hij Dictante dolore 
(‘De pijn dicteert de woorden die ik schrijf’) 
noemde. Ze werden gepubliceerd in La Dou-
lou dat in 1930, ruim dertig jaar na zijn dood, 
verscheen. Het boek staat vol van treffende 
beschrijvingen van de helse pijn: “Soms, op 

de voetzool, een incisie, een dunne, zo dun 
als een haar. Of een pennenmes ingedron-
gen onder de nagel van de grote teen. De 
kwelling van de laars. Ratten die knagen 
aan de tenen met hun scherpe tanden. En te 
midden van al deze ellende, het gevoel van 
een klimmende raket, omhoogklimmend in 
je schedel, en dan als climax van de show, 
daarin exploderend.”

Morfine
Daudet en andere tabeslijders leden hun leed 
en pijn met als enige behandeling kwik, de 
kuuroorden en morfine, heel veel morfine. 
De morfine werd door zijn vrouw Julia, zijn 
schoonvader en zijn zoon Léon geïnjecteerd. 
Soms ook door hemzelf, maar gezien zijn 
ernstige bijziendheid en de bevende handen 
door de tabes stak Daudet vaak mis en injec-
teerde de stoel waarop hij zat. ‘Elke injectie 
stopt de pijn voor drie of vier uur. Dan komen 
de wespen, het steken hier, daar, overal - 
gevolgd door de Pijn, die wrede gast.’
Kort voor zijn sterven heeft Daudet nog 
tegen de schrijver Anatole France gezegd: “Ik 
ben gestraft om reden dat ik te veel van het 
leven hield.”

Tekst Erwin Kompanje
 

Onderzoek redt levens

De Daniel den Hoed Stichting steunt het kankeronderzoek in het Erasmus MC. Elke bijdrage aan de 
stichting en dus aan het kankeronderzoek in Rotterdam is van grote waarde en brengt ons dichterbij 
de overwinning op kanker. Immers, onderzoek redt levens.

Lever ook een bijdrage! Neem contact met ons op of kijk op onze website:

010 – 70 32 381
info@danieldenhoedstichting.nl
www.danieldenhoedstichting.nl
www.facebook.com/danieldenhoedstichting
Daniel den Hoed Stichting – Giro 8353
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Het oudste kinderziekenhuis van Nederland, het Erasmus MC-Sophia, viert dit jaar haar 150-jarig 
jubileum.

Deze mijlpaal wordt onder meer gevierd met een jubileumcongres met internationale sprekers 
op het gebied van de kindergeneeskunde, -chirurgie, -psychiatrie en - psychologie, obstetrie en 
genetica. De middag wordt afgesloten met een debat met prominente Nederlanders over de 
toekomst van embryonale geneeskunde.

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 oktober via www.sophia150jaar.nl. Hier vindt u ook meer  
informatie over het programma. Het aantal plaatsen is beperkt.


