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hun pezen beschouwd als stabilisatoren van het schouder-
gewricht en modulatoren van diens bewegingen, ook wel 
bekend als de rotator cuff. In hoofdstuk vijf wordt beschreven 
dat Vesalius drie in plaats van vier scapulohumerale spieren 
onderscheidde. Gezien de morfologie van de humeruskop 
en de scapulakom besefte Vesalius de noodzaak van een 
structuur die dislocatie van de schouder voorkomt. Hij be-
noemde ‘drie sterke ligamenten’ en de ‘drie spieren die de arm 
roteren’ waarvan de pezen in zijn geheel ‘de ligamenten van 
het gewricht omarmen’ als deze structuur. Daarmee gaf hij het 
rotator cuff-concept avant la lettre weer.

In hoofdstuk zes wordt een kort overzicht van de concepten 
van het superficial fascial system (SFS) en het superficial 
musculo-aponeurotic system (SMAS) gepresenteerd. Beide 
zijn uitvoerig bestudeerd gezien hun relevantie bij (plas-
tisch) chirurgische ingrepen. Alhoewel het SMAS-concept is 
geïntroduceerd door Tessier in 1974, is het onbekend wie 
de eerste adequate omschrijving van de stratum membrano-
sum van de SFS heeft beschreven. In Vesalius’ werk vonden 
we duidelijke referenties naar deze structuren als de mem-
brana carnosa waaruit we concludeerden dat Vesalius zowel 
de aard en functie van de stratum membranosum van de 
SFS als de voortzetting hiervan in het hoofd-halsgebied, de 
SMAS, en de tunica dartos in het perineo-genitale gebied 
herkende. Hiermee heeft Vesalius de SFS en SMAS-concep-
ten avant la lettre beschreven. 
Aansluitend wordt in hoofdstuk zeven uiteengezet dat eer-
der dan door Sir Astley Paston Cooper in 1840, een beschrij-

In deze thesis worden verschillende anatomische en fysiolo-
gische aspecten van Andreas Vesalius’ De Humani Corporis 
Fabrica Libri Septem (De Fabrica) uit 1543, gepresenteerd en 
besproken. Deze aspecten waren revolutionair in zijn tijd 
en door zijn dissecties en publicaties initieerde Vesalius het 
eind van meer dan 13 eeuwen aan invloed van de Galenische 
leer op anatomische en fysiologische kennis. Om zijn 500e 
geboortedag te memoreren, wordt in deze thesis een uiteen-
zetting van sommige van zijn innovaties gepresenteerd. 
In hoofdstuk één wordt een kort overzicht geboden van de 
anatomie en fysiologie ten tijde van Vesalius en van Vesa-
lius’ levensloop en zijn meesterwerk De Fabrica. 
In hoofdstuk twee wordt beschreven dat Vesalius alle spie-
ren van de hand en onderarm herkende zoals we deze ken-
nen in de huidige anatomische leer. Slechts de palmaris 
brevis spier miste hij. Hiernaast benoemde hij de inciden-
tele afwezigheid van de flexor digiti minimi brevis en de 
palmaris longus. In het algemeen beperkte hij de origo’s en 
inserties van spieren tot de benige structuren en erkende hij 
aanhechtingen aan membraneuze structuren niet als zoda-
nig. Tevens beperkte hij de spieraanhechtingen tot slechts 
één anatomische structuur. Functioneel gezien beschreef 
hij slechts één enkele krachtsvector voor elke spier en één 
gewricht dat door de spier wordt bewogen. We concluderen 
dat Vesalius de hand- en onderarmspieren bijna compleet 
beschreven heeft, maar qua functie minder accuraat was 
omdat zijn onderzoek in vitro was. 
Eén van de incidenteel afwezige spieren in de onderarm is 
de palmaris longus spier. In hoofdstuk drie wordt aange-
toond dat Matteo Realdo Colombo niet de eerste was die de 
incidentele afwezigheid van deze spier beschreef. Vesalius 
publiceerde daarover, 16 jaar vóórdat Colombo dat deed. 
Naast de spieren van de hand en onderarm beschreef Vesa-
lius ook de spieren van de schouder nagenoeg compleet, zo-
als in hoofdstuk vier uiteen wordt gezet. Wederom negeerde 
hij de spieraanhechtingen aan membraneuze structuren, 
beperkte de origo’s en inserties tot maximaal één stuk en 
beperkte de functies van de spieren tot één vector over één 
enkel gewricht.
In de huidige anatomie worden de supraspinatus, subsca-
pularis, infraspinatus en teres-minorspieren tezamen met 
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king van drie functies: respiratie, fonatie en articulatie. Vesa-
lius herkende dat stemproductie ontstaat door verschillende 
onderdelen van het respiratoire systeem, de larynx en meer-
dere structuren die resonantie en articulatie bewerkstelligen. 
Hij benadrukte dat stemproductie een cerebrale functie is 
en onderbouwde dit door de innervatie van de stemproduce-
rende organen door de hersenzenuwen uiteen te zetten. Dit 
maakt hem de eerste die het concept van stemproductie als 
een geïntegreerde en door het brein aangestuurde functie 
van respiratie, fonatie en articulatie beschreef. Hij heeft hier-
mee een solide basis gelegd voor het begrip van de fysiologie 
van stemproductie en spraak.

Vesalius’ invloed op de acceptatie van dierlijke cognitie wordt 
beschouwd in hoofdstuk tien. Tot in de 19e eeuw was het 
Aristoteliaanse concept van scala naturae de meest geaccep-
teerde biologische theorie onder Westerse wetenschappers. 
Hierin werd aangenomen dat alleen de mens een rationale 
ziel bevat die zorgt voor de mogelijkheid van redeneren en 
reflecteren. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) was 
de eerste filosoof die doorbrak met het idee dat ook dieren 
cognitieve wezens zijn. Hierdoor ontstond een hevige con-
troverse met René Descartes (1592-1666) en zijn volgelin-

ving van de suspensoire ligamenten van de mammae door 
Vesalius verscheen, in 1543. Zijn descriptie van de aard en 
functie van de membrana carnosa tussen de glandulae mam-
mae en de pectoralis major spier, en de structuren die de 
membrana carnosa en de huid met elkaar verbinden geven 
een duidelijke representatie van de diepere laag van de SFS 
en de suspensoire ligamenten zelf weer. Vesalius zette hier-
mee de anatomie en functie van deze structuren ver vóór 
Cooper uiteen. 

In hoofdstuk acht worden de mechanische aspecten van de 
ademhaling gepresenteerd die door Vesalius benoemd wer-
den. Vesalius begreep de essentie van, en het verschil tussen 
natuurlijke en geforceerde ademhaling. Hij impliceerde dat 
atmosferische druk zorgt voor instroom van lucht in de lon-
gen, zo’n 100 jaar voordat Borelli dit beschreef. Hij voerde 
een in-vivo-experiment uit van de ademhaling, zo’n 120 jaar 
voordat John Mayow dit deed in een kunstmatig model. Hij 
beschreef de werking en levensreddende functie van posi-
tievedrukbeademing via een tracheotomie, zo’n 100 jaar 
voordat Robert Hooke dat deed. Hiermee heeft Vesalius een 
basis gelegd voor de begripsvorming van de fysiologie van 
de ademhaling. 
In hoofdstuk negen wordt Vesalius’ begrip beschreven van 
de productie van de stem als een geïntegreerde samenwer-

Figuur 2. Portret van Andreas Vesalius in zijn meesterwerk 
De Fabrica. De arm en hand van het stoffelijk overschot zijn 
uitvergroot in verband met het belang van de dissectie hiervan. 
Vesalius had als kenmerk zijn dissecties te beginnen met de 
hand en onderarm.

Figuur 3. Spierman: Tabula 2 van boek 2 - Ligamenten en 
spieren uit Vesalius' De Fabrica. Het toont de tweede van de in 
totaal veertien beroemde spiermannen van Vesalius.
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dat Vesalius deze vergelijking in De Fabrica gebruikt heeft 
ten behoeve van zijn studenten, die bekend waren met het 
inmiddels populaire tennisspel.
In hoofdstuk twaalf wordt het manuscript afgesloten met 
een uiteenzetting van de rol die het karakter van Andreas 
Vesalius heeft gespeeld in de geschiedenis van anatomie en 
fysiologie.

Concluderend was Andreas Vesalius een geniale vernieu-
wer, doordat hij als eerste een volledig geïllustreerde ana-
tomische atlas, op basis van de zelfgedissecteerde anatomie 
van humane stoffelijk overschotten, heeft gepubliceerd, op 
de markt heeft gebracht en succesvol in Europa heeft ver-
spreid. Tevens maken we hieruit op dat hij een gedreven on-
dernemer was. In deze atlas had hij, in tegenstelling tot zijn 
voorgangers, naast aandacht voor de inwendige organen ook 
een bijzondere interesse in het bewegingsapparaat. Niet al-
leen in de humane anatomie, maar ook in de functieleer was 
hij een voorloper. Bovenstaande maakt dat wij hem inmid-
dels kennen als de ‘vader’ van de moderne anatomie. 
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gen. Pas toen het idee postvatte dat ook dieren cognitieve 
gaven bezitten, werd onderzoek mogelijk naar de invloed 
van bewustwording, besef en intenties bij het gedrag van 
dieren, in de 20e eeuw. In 1543 observeerde Vesalius ‘that 
there is a difference in size according to the amount of reason 
that they seem to possess: man's brain is the largest, followed by 
the ape's, the dog's, and so on, corresponding to the amount of 
rational force that we deduce each animal to have’, waarmee hij 
de Aristoteliaanse kijk op het gebrek aan een rationale ziel 
bij dieren verwierp. Zijn uitspraak lijkt erg op de conclusie 
dat ‘the difference in mind between man and the higher animals, 
great as it is, certainly is one of degree and not of kind,’ waartoe 
Darwin 330 jaar later kwam. Omdat zowel de Montaigne als 
Descartes weet hadden van Vesalius’ werk, concluderen we 
dat Vesalius een voortrekker was bij de verwerping van twee 
millennia aan gedachtengoed over het gebrek aan dierlijke 
cognitie.
In hoofdstuk elf wordt Vesalius’ referentie naar het, destijds 
vrij nieuwe, tennisspel belicht. Hij vergeleek het menselijke 
diagfragma met een tennisracket in De Fabrica, terwijl deze 
rackets slechts sinds zo’n 40 jaar gemaakt werden voor de 
Europese elite. Vesalius blijkt verschillende kansen gehad te 
hebben om goed geïnformeerd te raken over de details van 
tennisrackets door zijn familiegeschiedenis, zijn culturele 
achtergrond en zijn reizen door Europa. We concluderen 


