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Vroege onderzoekers die de proximale verschijnselen van 
deze foetale ontwikkelingsstoornis opmerkten en vastlegden 
met een publicatie waren de Franse chirurg Claude-François 
Lallemand (1790-1853) in 1826 met ‘Absence de trois côtes 
simulant un enfoncement accidentel’ en in 1839 de Duitse 
anatoom Robert Friedrich Froriep (1804-1861), eveneens met 
een misleidende titel ‘Beobachtung eines Falles von Mangel 
der Brustdrüse’. In het eerste geval ontbraken enkele ribben 
en in het tweede de borstklier. Het distale deel van de boven-
ste extremiteit was in beide gevallen normaal of werd niet ge-
noemd. In 1841 verscheen in het ‘Guy’s Hospital Report’ het 
obductieverslag van een 19-jarige medische student,  Alfred 
Poland (1822-1872), voorzien van een nauwkeurige tekening 
van de thoracale afwijking door Tilston, waarschijnlijk ook 
een student of assistent. De titel van het verslag dekte de la-
ding ook niet volledig en luidde: ‘Deficiency of the pectoral 
muscles’. De handafwijking, een brachysyndactylie, kwam in 
de titel niet maar in de tekst wel voor. Het is ook opmerkelijk 
dat Tilston, de handanomalie niet afbeeldde, hoewel die wel 
belangrijk genoeg werd geacht om als pathologisch preparaat 
overgeleverd te worden aan het nageslacht. 

poland’s seCtio Cadaveris in guy’s hospital 
in 1841
De obductie betrof het lichaam van een 27-jarige ter dood 
veroordeelde misdadiger, George Elt, waarvan alleen be-
kend was dat hij functionele problemen had met een on-
derontwikkelde linkerarm en -hand. Het artikel opende met 
onderstaande regels: ‘Deficiency of the pectoralis muscles, 
reported by Mr. Alfred Poland. The following appearances 
presented themselves to me, in dissecting a subject at the 
commencement of the present session (1840-41)’. Bij obduc-
tie bleek de pectoralis majorspier grotendeels en de pecto-

ralis minor geheel afwezig te zijn. De pars clavicularis van 
de grote borstspier was het enige deel dat goed ontwikkeld 
was. De pars sternocostalis was afwezig. Over de linkerhand 
vermeldt het verslag het volgende:

‘In the left hand*, the middle phalanges were absent in all 
the fingers, except in the middle finger where a ring of bone, 
a quarter of an inch in length, supplied its place. The web 
between the fingers extended to the first phalangean articu-
lation, so that only one phalanx remained free on the distal 
extremity of each finger. The left thumb was quite normal. 
The left hand was shorter than the right, by the length of 
the middle phalanges. No malformation was noticed in any 
other part. The accompanying sketch was kindly taken from 
the dissection by my friend Mr Tilston and accurately dis-
plays the state of the parts (see plate).’

*) ‘The hand has been deposited in the museum of Guy’s 
 Hospital.’

leven en werk van alfred poland

Alfred Poland werd in 1822 in Londen geboren en bracht een 
deel van zijn jeugd in het buitenland door. Hij ontving van 
1839-1845 zijn opleiding als chirurg in het Guy’s Hospital 
in Londen als leerling van Charles Aston Keys (1798-1849), 

laat en omstreden eerbetoon aan  
Alfred Poland (1822-1872) naar aanlei-
ding van een obductieverslag uit 1841
B. Haeseker

B. Haeseker, archivaris NVPC

Het congenitale polandsyndroom is een thorax-handanomalie die wordt 
gekenmerkt door typische verschijnselen van een eenzijdige hypoplasie 
van de gehele bovenste extremiteit, van de schouder tot aan de vingertop-
pen. Het klinisch beeld wordt grotendeels bepaald door een ontbrekend 
deel van de pectoralis major spier (pars sternocostalis) en een brachy-
syndactylie van de hand, maar er bestaan veel variaties. De ziekte is niet 
erfelijk en de oorzaak ligt waarschijnlijk in een foetale ontwikkelings-
stoornis rond de zesde week van de ontwikkeling waarbij de embryonale 
bloedtoevoer via de arteria subclavia aan een zijde wordt belemmerd.

Alfred Poland in karakteristieke pose voor de camera, zijn hoge 
hoed rust op de salontafel (foto: Wellcome Library, Londen). 
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Ter nagedachtenis schetste de British Medical Journal hem in 
de volgende bewoordingen:
‘Mr Poland was a man of singular ability and industry, who 
acquired a reputation by his exertions as a teacher, and as 
a hospital surgeon far exceeding in popularity that worldly 
success which is commonly thought to be associated with an 
active professional life.‘

het thoraCale aplasie en syndaCtylie
syndroom rond 1900
De kinderarts John Thomson in Edinburgh vond in 1895 in 
de literatuur elf gevallen van thoracale afwijkingen in com-
binatie met handafwijkingen. De Zweed C.M. Fürst en de 
Nederlandse chirurg en kunstverzamelaar Johan Catherinus 
Justus Bierens de Haan (1867-1951) waren waarschijnlijk de 
eersten die rond 1900 een syndroomverband vermoedden 
respectievelijk begrepen en beide afwijkingen in de titel van 
hun publicatie vermeldden. Het artikel van Bierens de Haan, 
‘Aangeboren ontbreken van de grote borstspier met syndac-
tylie’ dat de verbinding tussen de thoracale- en de hand-
afwijking ook in de titel vastlegde was een uitvoerige bijdrage 
van zeventien bladzijden tekst en twee bladzijden foto’s aan 
de herinneringsbundel ter gelegenheid van het afscheid van 
de Leidse hoogleraar Samuel Siegmund  Rosenstein (1832-
1906) in 1902. Bierens de Haan bestudeerde naarstig de lite-
ratuur en vond al 22 patiënten, waaronder die van Poland en 
twee van hem zelf. De Apeldoornse halfspecialist (huisarts-
gynaecoloog) Cáto Metzlar (1863-1939), die eveneens een 
aandeel in deze bundel had en de tekst van Bierens de Haan 
goed kende, voegde daar een jaar later nog een beschrijving 
van een patiënt met een polandsyndroom aan toe. 
Toch werd de naam van Poland pas in 1962 boven water ge-
haald en aan het syndroom gekoppeld door Patrick Wensley 
Clarkson (1911-1969), plastisch- en handchirurg van hetzelf-
de Guy’s hospital. Clarkson behandelde drie patiënten met 
unilaterale mammahypoplasie en syndactylie. Deze combi-
natie van verschijnselen vormde een tamelijk onbekend en 
nog naamloos syndroom. Door de kinderarts professor  Philip 

een voormalige leerling van de beroemde chirurg Sir Astley 
Paston Cooper (1768-1841). Alfred was een ijverige, intelli-
gente leerling en werd achtereenvolgens student-assistent 
anatomie, ‘demonstrator in anatomy’ en in 1847 Fellow van 
de Royal College of Surgeons. 
Aanvankelijk was hij meer geïnteresseerd in de oogheelkun-
de en van 1848-1861 was hij verbonden aan het  Moorfields’ 
oogziekenhuis in Londen, dat bekend stond om de behande-
ling van trachoom. Poland deed mee aan de geneeskundige 
prijsvragen uitgeschreven door de Royal College of Surgeons 
zoals ‘The origin, connection and distribution of the nerves 
of the human eye and its appendages, illustrated by com-
parative dissections of the eye in other vertebrate animals’ 
en in 1848 deelde hij de wetenschappelijke prijs met de 
21-jarige anatoom en chirurg Henry Gray (1827-1861). Uit 
een terugblik op de winnaars van de ‘Jacksonian prize’ van 
1801-1899 bleek Gray in 1848 de wetenschapsprijs voor het 
vergelijkend oogonderzoek te hebben ontvangen en Poland 
een eervolle vermelding en een ‘honorarium’ voor zijn essay 
met dezelfde titel. De geldbedragen verbonden aan de merk-
waardige Jacksonprijs waren niet groot, winnen was eervol 
en wetenschappelijk relevant. Gray heeft in zijn korte leven 
naam gemaakt met zijn anatomieboek ‘Anatomy, descriptive 
and surgical’ in 1858, dat vervolgens als ‘Gray’s Anatomy’ 
zijn weg zou vinden. Gray overleed op 34-jarige leeftijd aan 
de pokken, maar zijn boek overleefde hem ruimschoots. In 
1928 beleefde het de 23ste druk. 
Gedwongen door een ziekenhuisinfectie in Moorfield, waar-
schijnlijk tuberculose, stapte Poland als oogarts over naar 
het Guy’s hospital. In 1861 legde hij de oogheelkunde neer 
om zich te richten op de algemene chirurgie als opvolger 
van Bransby Blake Cooper (1792-1853), een neef van Astley 
Cooper.

Poland schreef uitstekende geneeskundige artikelen waar-
mee hij diverse wetenschappelijke prijzen won. Traumato-
logie had zijn belangstelling zoals bleek uit zijn verhande-
lingen over buikwonden (1853), ureterrupturen (1869) en 
patellafracturen (1870). Toen Engeland tijdens de 7e Rus-
sisch-Turkse of Krimoorlog van 1853-1856 met Frankrijk en 
Sardinië de zijde van de Ottomanen koos, wensten de Britse 
frontchirurgen geïnformeerd te worden over de moderne 
behandeling van oorlogsverwondingen. Dit was reden om 
een prijsvraag over schotwonden uit te schrijven. Dit keer 
viel Poland de prestigieuze ‘Jacksonian prize’ met ‘Gunshot 
wounds and their treatment’ (1857) wel ten deel. 

Poland was een stille en introverte chirurg, die zijn kleding 
en uiterlijk ging verwaarlozen. Hij opereerde op den duur 
steeds minder en onregelmatig en vermagerde zienderogen. 
Sinds 1867 leed hij aan een productieve hoest. Hij moest 
zijn chirurgische lessen opgeven en werd een typische long-
lijder, broodmager met een wilde baard en holle ogen. Hij 
trok zich met zijn vader terug in de groene Londense buiten-
wijk Blackheath, om daar zijn laatste levensjaren te slijten. 
In 1872 blies hij zijn laatste adem uit, de tering was hem op 
vijftigjarige leeftijd fataal geworden. Tegen pokken en tuber-
culose was geen kruid gewassen. 

Brachysyndactylie van de linkerhand als onderdeel van het 
poland syndroom.
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ConClusie

‘What’s in the name?’ Een belangrijke vraag bij eponiemen. 
Wij moeten concluderen dat het eponiem sinds de invoering 
van de naam van Alfred Poland door Clarkson in 1962 om-
streden is. Maar het begrip is wel ingeburgerd en voor des-
kundigen is het duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Het ook 
wel gehanteerde ‘Pectorale aplasie en dysdactyliesyndroom’ 
is beslist minder begrijpelijk. Misschien zou het beter zijn 
om in het vervolg te spreken over het syndroom van Bierens 
de Haan. Poland-Bierens de Haan- of nog correcter Poland-
Fürst-Bierens de Haansyndroom behoren ook nog tot de 
mogelijkheden. 
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Evans werd Clarkson geïnformeerd over het bestaan van een 
oud verslag van een dergelijke anomalie in Guy’s Hospital. In 
het ziekenhuisarchief werd het obductieverslag van Poland 
uit 1841 aangetroffen over een man met dergelijke verschijn-
selen. De geconserveerde linkerhand werd in 1962 door de 
curator van King’s Gordon Museum of  Pathology in Londen, 
de patholoog Keith Simpson (1907-1985) betrekkelijk snel 
terug gevonden. Bij inspectie viel een gedeeltelijke syndactylie 
tussen wijs- en middelvinger en tussen ringvinger en pink op 
in combinatie met korte vingers en een normale duim.

De actie van Clarkson om de naam van zijn historische collega 
uit Guy’s Hospital als eponiem voor een congenitale thorax-
handanomalie te gebruiken was een spontaan, laat en chauvi-
nistisch eerbetoon. Het wekte daarom naast bijval ook interna-
tionale irritatie op. Poland was immers niet de eerste geweest 
en hij had geen flauw idee dat het om een syndroom ging. 
Twee Amerikanen, de kinderarts Mark  Ravitch en de plastisch 
chirurg Frank Mc Dowell, trokken fel van leer. Mc Dowell 
betwistte de prioriteit van Poland die zijns inziens niet ‘the 
 foggiest idea’ had dat beide afwijkingen een syndroom vorm-
den, omdat de handafwijking niet was afgebeeld en niet in de 
titel van het verslag voorkwam. De hand was weliswaar in de 
tekst beschreven, maar, aldus Mc  Dowell, slechts als een toeval-
lige, irrelevante bevinding, het had net zo goed een horrelvoet 
of een liesbreuk kunnen zijn.  Bierens de Haan was volgens 
hem de eerste die in een Nederlands proefschrift in 1902 beide 
deformiteiten aan elkaar had gekoppeld in de titel van zijn pu-
blicatie, de gebruikelijke manier om een syndroom bekend te 
maken. Mc Dowell vergiste zich slechts op één punt, het was 
geen proefschrift, maar het openingshoofdstuk van een album 
amicorum voor een scheidend hoogleraar met een uitgebreide 
analyse van vier patiënten, waaronder twee met een typisch 
poland syndroom. Op grond van de hierboven opgesomde arti-
kelen en argumenten zou het, volgens Mc Dowell, juister zijn 
het syndroom naar Bierens de Haan te vernoemen. 
James H.W. Clarkson, plastisch chirurg en kleinzoon van 
Patrick Wensley, kan in 2006 wel begrip opbrengen voor 
de deining die zijn grootvader heeft veroorzaakt en hij be-
schouwt het opgelaaide dispuut als ‘a tidy little  controversy’, 
waarin plaatselijke ziekenhuisverheerlijking (Guy’s) en natio-
nale trots met elkaar om de eer strijden. Maar hij is ook van 
mening dat zeker niet gezegd kan worden dat Poland een 
syndroom heeft aangetoond of beschreven.
Fox en Seyfer bestreden dat recent niet erg overtuigend met 
hun artikel ‘Setting the record straight: the real history of 
poland’s syndrome’ (2012). 


