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Ochtendprogramma 

 
10.00 – 10.30  Ontvangst (koffie) 
 
10.30 – 10.40  Welkom en Inleiding op de dag (P.P.M. Schilte) 
10.40 – 11.30  Voordracht Mw. Dr. A. van Drenth, historisch pedagoog   
   “Cornelia de Lange en de roem van een eponiem” 
 
11.30 – 11.45  Pauze (koffie) 
 
11.45 – 12.15  Voordracht Mw. I.N. Snoeck-Streef, kinderneuroloog 
   “Eponiemen uit de kinderneurologie nader toegelicht” 
12.15 – 12.45 Voordracht Dhr. Dr. H.D. Bakker, kinderarts  
   “De eerste schreden op het pad van het metabool onderzoek 

in het bijzonder in het Emma Kinderziekenhuis AMC” 
12.45 – 13.00 Mededelingen betreffende het Genootschap en het Archief 
 
 

Middagprogramma 
 
13.00 – 13.50 Lunch in “De Basilic” tegenover liften G begane grond 
 
13.50 – 14.00 Verplaatsing naar het “Theatrum” op L2-242 
14.00 – 14.20 Drs. L. de Rooij, collectiebeheerder museum Vrolik  
   “Inleiding op het bezoek aan het museum Vrolik” 
14.20 – 14.30 Verplaatsing van L2-242 naar J0-057  
14.30 – 15.30  Bezoek en rondleiding museum “Vrolik” 
 
15.30 – 16.15 Afsluitend drankje in “De Basilic” en Vaarwel 
 



 

 

 

 Cornelia de Lange (1871-1950) en de ontdekking 

van de ‘typus Amstelodamensis’ meisjes 

 
Dr. Annemieke van Drenth, sociaalhistoricus 

 

Cornelia Catherina de Lange (1871-1950) was een bijzondere vrouw. Ze 
ontdekte in de jaren dertig van de vorige eeuw drie meisjes met een zelfde type 
afwijking, die we nu aanduiden als het Cornelia de Lange syndroom. De lezing 
is erop gericht de eponimische roem die De Lange, als enige Nederlandse 
vrouw in de geschiedenis, ten deel viel te verklaren tegen de achtergrond van 
haar leven en werk.  
 
Cornelia de Lange behoorde tot de eerste generatie vrouwelijke artsen die 
Nederland rijk was. Ze studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en 
promoveerde daar, als tweede vrouw, bij de gynaecoloog Hector Treub. Zoals 
vele vrouwelijke pioniers in de wetenschap ontwikkelde haar carrière als 
medicus zich via het werken met en voor vrouwen en kinderen. In de jaren rond 
de eeuwwisseling groeide haar sociaal engagement en haar inzicht in het belang 
van een psychologische en pedagogische benadering in de pediatrie, het 
vakgebied waarin zij zich specialiseerde. Als onderzoekster op het eveneens 
jonge vakgebied van de neurologie wordt zij, door haar vele, ook internationale 
publicaties, een gezaghebbend kinderarts. In 1927 krijgt ze als eerste 
Nederlandse wetenschapster een regulier professoraat, en wel in de 
kindergeneeskunde. Vanuit die positie doet zij in de vroege jaren dertig haar 
ontdekkingen die uiteindelijke leidden tot het Cornelia de Lange syndroom.  
 
Haar gezag als kinderarts en wetenschapster brachten haar in de periode van 
1929 tot 1935 het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van 
Kindergeneeskunde. Met haar sociaal engagement en brede blik vulde ze haar 
rol als vrouwelijke wetenschapster in op een wijze die haar wetenschappelijke 
en klinische werk tot een succes maakte. ´Een baanbreekster zonder ooit te 
breken´, zoals één van haar vrouwelijke collega´s haar vlak na haar dood 
karakteriseerde. 



 

“What is a name?” Eponiemen in de kinderneurologie 

 
Irina N. Snoeck–Streef, kinderneuroloog 

 
Morbus Werdnig-Hoffman, Syndroom van West, Epilepsie type Landau-
Kleffner, Opsoclonus-myoclonus-syndroom of M. Kinsbourne, Rolandische 
epilepsie, M. Duchenne, M. Recklinghausen, S. van Horner, S. van Crisponi. 
Dit is maar een fractie van het aantal eponiemen dat wekelijks de revue passeert 
op de polikliniek kinderneurologie van één van de kinderziekenhuizen in 
Nederland.  
 
Het woord eponiem komt van het Grieks epi ‘bij’ en onima ‘naam’ en betekent 
dus bij-naam. In de kinderneurologie bestaan ze o.a. met namen van ontdekkers 
(S. van Zellweger, S. van Angelman, score van Sarnat), mythische figuren 
(Oedipus-complex, Achilles-pees), figuren uit kinderverhalen en sprookjes (S. 
van Alice-in-Wonderland) en patiënten (S. van West). Aanvankelijk, in de 19e 
eeuw waren eponiemen meestal enkelvoudig (M. Bourneville), echter vanaf de 
eeuwwisseling frequent meervoudig (Prader-Willi). Soms vertegenwoordigt 
een dubbele naam slechts een persoon (Louis-Bar, Treacher Collins) of twee 
namen van mensen die apart de aandoening hebben beschreven (Wiedemann-
Beckwith). Zowel voor tekenen (Moro-reflex), voor testen (Wada-test), voor 
fenomenen (Todd’se parese) als voor syndromen (S. van Aicardi) worden 
eponiemen gebruikt. In alle takken van wetenschap zijn eponiemen veel 
gebruikte benamingen, de stellingen van Pythagoras, soms worden ze verwerkt 
in een woord zoals galvaniseren, of in eenheden zoals watt, maar ook in het 
dagelijks taalgebruik zoals in fröbelen en praten als Brugman. In de Eponyms 
Dictionaries Index staan meer dan 20.000 eponiemen beschreven. 
 
De laatste 30 jaar bestaat de neiging eponiemen zo veel mogelijk te vervangen 
door beschrijvende termen. Dat er een relatie is tussen deze bevinding en de 
enorme groei van Evidence Based Medicine lijkt voor de hand te liggen. 
International Nomenclature Committees spelen een rol.  
 
Een bezwaar tegen eponiemen is dat ze verwarring stichten, doordat:                        
1. een naam nooit naar inhoud verwijst                                                                                       
2. sommige eponiemen ten onrechte aan een teken of ziektebeeld verbonden  
    zijn                  
3. sommige namen gebruikt worden voor meerdere eponiemen                                              
4. eenzelfde naam niet naar eenzelfde persoon verwijst                                                            
5. een aandoening in verschillende landen andere eponiemen kent  
    (Chauvinisme!) 



 
Een groot voordeel van eponiemen is echter dat ze samen een mooie kijk geven 
op het ontstaan van de Europese kindergeneeskunde in het algemeen en van de 
kinderneurologie in het bijzonder. 
 
En zeg nu zelf, wat is er leuker dan over mensen praten… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De Collectie van het Museum Vrolik  

 
Drs. Laurens de Rooy, collectiebeheerder 

 
De collectie van Museum Vrolik, het anatomisch museum van de Universiteit 
van Amsterdam, bestaat uit ongeveer 10.000 preparaten normale en abnormale 
menselijke anatomie en embryologie, antropologie, pathologische anatomie en 
vergelijkende anatomie, verzameld tussen 1750 en 1950.  
Twee verzamelingen vormen het hart van het museum: één is de Vrolik-
collectie, een privé verzameling bijeengebracht tussen 1800 en 1863 door 
Gerard Vrolik (1775-1859) en zijn zoon Willem (1801-1863); de ander is de 
verzameling van Lodewijk Bolk (1866-1930), hoogleraar anatomie in 
Amsterdam tussen 1898 en 1930. Beide collecties bevatten een grote 
vergelijkend anatomische deelverzameling.  
 
Wat voor soort vergelijkend anatomische preparaten werden door de Vroliks en 
Bolk verzameld? De twee verzamelingen zijn bijeengebracht in een 
verschillende wetenschappelijke context. De Vrolik-collectie dateert uit de pre-
darwiniaanse periode, terwijl Bolk verzamelde in een tijd dat Darwins 
evolutietheorie gevestigd was. Kunnen deze verschillende wetenschappelijke 
contexten herkend worden in de opbouw van de twee verzamelingen? 
 
Recent is verschenen:  
“Verzamelaars van Vorm” Laurens de Rooy en Hans van den Boogaard 
Amsterdam University Press  
ISBN 987 90 5629 551 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Casus “Uit de pathologie van de eeneiige tweeling” 

 

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

Lijst van de aanwezigen 

 
M.S.L.J. Angulo-Laurent 
H.D. Bakker 
F.J. van der Blij 
C.A. van Burik 
J.J.M. van Collenburg 
A. van der Does-van den Berg 
A. van Drenth 
H.J. Dijkhuis 
C.J. de Groot 
F.G.A.J. Hakvoort-Cammel 
L.A.A. Kollee 
J.G. Koppe 
J. Lam 
Mw. Lam 
F.J. Lammes 
E.J.P. Lommen 
J.G. van Lookeren Campagne 
N. Mulder 
W.E. Naessens 
G.F. Nelck 
L. de Rooij 
A.J.F. Schenk-Rootlieb 
P.P.M. Schilte 
I.N. Snoeck-Streef 
R. Spritzer 
G.B.A. Stoelinga  
L.W.A. van Suijlekom-Smit 
S.P. Verloove-Vanhorick 
H.W.A. Voorhoeve 
F.C. de Waal 
H.J. Werre 
D.H. Winterberg 
A. Zwart 
 
 


