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Het Natuurmuseum Rotterdam herbergt een fraaie collectie huiszoogdieren met ernstige aangeboren 
afwijkingen. Het merendeel is afkomstig uit de voormalige collectie van Gilbert Th. de Vries. In drie aparte
artikelen zal Erwin Kompanje de preparaten uit de collectie bespreken. In het eerste deel (Straatgras 15 [1/2]
juni 2003) zijn de symmetrische dubbelmonsters beschreven. In dit tweede deel komen de afwijkingen van de
hersenen en de neurale buis, zoals waterhoofden en open ruggen aan bod. In het derde deel worden de collectie-
stukken met ‘overige aangeboren complexe aandoeningen’ beschreven. Als voorproefje op deze serie schreef
Erwin Kompanje in Straatgras 14, nummer 1 (maart 2002) over de asymmetrische dubbelmonsters.

Aangeboren afwijkingen van het
centrale zenuwstelsel en haar beni-
ge omkleding (schedel en wervel-
kanaal) behoren tot de meest voor-
komende redenen van overlijden
van de foetus en de pasgeborene.
Al heel vroeg in de ontwikkeling
van het embryo wordt de zoge-
naamde neurale buis gevormd. Aan
de rugzijde van het embryo wordt
een in lengterichting gevormde
groef aangelegd, waarvan de wallen
in het verloop van de ontwikkeling
naar elkaar toe groeien, totdat een
buis is gevormd: de neurale buis.
Het bovenste derde deel van de
buis ontwikkelt zich tot de herse-
nen, het onderste (tweederde) deel
tot het ruggenmerg. Meestal sluit
de neurale buis zich eerst in het

midden en tenslotte in het boven-
ste en onderste deel. Het is dan
ook niet verbazend dat de meeste
aanleg-afwijkingen aan de schedel
of laag in de rug voorkomen. In
het algemeen spreekt men over
sluitingsdefecten van de neurale
buis. De plaats en de bijkomende
afwijkingen bepaalt de naamge-
ving.

Naamgeving, ontstaan
De bekendste ontwikkelingsdefec-
ten van hersenen, ruggenmerg en
neurale buis zijn:
(1) hoge sluitingsdefecten van de
neurale buis (anencephalie, encep-
halocele, craniorachischsis);
(2) lage sluitingsdefecten van de
neurale buis (spina bifida);

(3) iniencephalie;
(4) hydrocephalus;
(5) holoprosencephalie.
Sluitingsdefecten hoog aan de
neurale buis geven aanleiding tot
anencephalie (het ontbreken van
het schedeldak en andere benige
onderdelen van de schedel) en de
grote hersenen (en delen van de
hersenstam), craniorachischisis
(letterlijk schedel-wervelkanaal-
splijting, waarbij hersenen en rug-
genmerg, schedeldak en buitenste
deel van het wervelkanaal vrijwel
geheel ontbreken) of een encepha-
locele (een defect ergens aan de
schedel waarbij hersenvliezen en
hersenweefsel in een huidzak uit-
puilen). In de collectie van het NMR
zijn vier voorbeelden aanwezig.

* [dr E.J.O. Kompanje is collectiebeheerder zoogdieren van het Natuurmuseum Rotterdam; e-mail  ejokompanje@ilse.nl]

FIGUUR 1

HUISRUND (BOS TAURUS),

NMR 9990-01420; LINKS:

ZIJAANZICHT; RECHTS:

FRONTAAL GEZIEN. 

[FOTO’S: KEES MOELIKER]
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deel 2  ‘waterhoofden en open ruggen’

(afwijkingen van de hersenen en de neurale buis)
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Sluitingsdefecten aan het wervel-
kanaal geven aanleiding tot een
zogenaamde spina bifida (letterlijk
een gespleten wervelkanaal), in de
volksmond een ‘open rug’ genoemd.
In de collectie van het NMR zijn
geen voorbeelden van spina bifida
aanwezig.

Iniencephalie is een verwante
aandoening van de hierboven
beschreven sluitingsdefecten. Bij
deze afwijking ontbreekt gedeelte-
lijk of geheel de hals en borstwer-
velkolom en het daarbij behorende
ruggenmerg. De nek van de aange-
dane foetus of pasgeborene ont-
breekt, waardoor het hoofd sterk
naar achteren is gebogen. Het ach-
terhoofd van de schedel is verbon-
den met de meestal ook defecte
lendenwervels. In de collectie van
het NMR is een voorbeeld aanwe-
zig.

Een veelvoorkomende aangebo-
ren aandoening van het centrale
zenuwstelsel is het zogenaamde
waterhoofd of hydrocephalus (let-
terlijk ‘waterhersenen’). In de her-
senholtes wordt continue een wate-
rige vloeistof (liquor cerebrospina-
lis) aangemaakt, waarin de hersenen
en het ruggenmerg binnen de sche-
del en wervelkanaal ‘drijven’. Als er
ergens in de normale afvoer een
belemmering is, ontstaat een opho-
ping van de liquor. Vindt dit plaats
bij een pasgeborene, waarbij de
schedelbeenderen nog niet zijn ver-
groeid, dan ontstaat een water-
hoofd: een ballonvorming van de
hersenen en de schedel. In de col-
lectie van het Natuurmuseum
Rotterdam is een voorbeeld aanwe-
zig.

Als laatste wil
ik holoprosencep-
halie noemen. De
afwijkingen bin-
nen deze groep
ontwikkelingsde-
fecten spreken erg
tot de verbeel-
ding. Het meest
opvallende voor-
beeld is cyclopie,
waarbij het bin-
nenste deel van
beide oogkassen
en van de oogbol-
len niet is aange-
legd, en waarbij
de overige wel
aanwezige delen
met elkaar zijn
vergroeid. Het
lijkt alsof er
slechts één oog
aanwezig is. Bij
cyclopie zijn er
geen aparte her-
senhelften
gevormd en ontbreken de middelste
hersenstructuren. In tegenstelling
tot de mythologische cyclopen zijn
cyclopen in het echte leven niet
levensvatbaar. Andere vormen van
holoprosencephalie zijn arhinen-
cephalie (‘hoofd zonder neus’, ont-
breken van de voorste delen van de
hersenen en aangezicht), otocepha-
lie (‘oor-hoofd’, alleen twee oren op
de nek, verder ontbreken van het
hoofd) en cebocephalie (‘aap-hoofd’
, een ‘simpele’ vorm van cyclopie).
In het NMR is een voorbeeld van
cyclopie aanwezig.

Voorkomen
Genoemde afwijkingen zijn het
meest bij de mens beschreven.
Iedereen heeft wel eens gehoord
van een kind met een waterhoofd
of een open rug. Daarnaast zijn alle
genoemde afwijkingen ook bij aller-
lei soorten huiszoogdieren (runde-
ren, schapen, paarden, varkens),
laboratoriumdieren (ratten, muizen,
konijnen, hamsters, cavia’s, apen),
gezelschapsdieren (honden, katten)
gedomesticeerde vogels en (wilde)
reptielen (meestal slangen) beschre-
ven (Gurlt 1832; Szabo 1989;
Mulder 1995). Bij wilde zoogdieren
zijn deze afwijkingen, door de lage

FIGUUR 3 

HUISRUND (BOS

TAURUS), NMR 9990-

1421; A KOP-HALS-

PREPARAAT; 

B SCHEDEL. 

[FOTO’S: KEES MOELIKER]

FIGUUR 2

HUISRUND (BOS

TAURUS), NMR 9990-

01419. 

[FOTO: KEES MOELIKER]
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levensvatbaarheid in het wild, zel-
den beschreven. Een wilde
Nederlandse bunzing met een
waterhoofd werd door Hoekstra
(1975) beschreven. Eerder werd
over gevallen bij andere wilde zoog-
dieren zoals bij een wilde veldmuis
en huismuis gerapporteerd. 

De NMR collectie
1 Een roodbont huisrund (Bos tau-
rus), registratienummer NMR
9990-01420. Dit preparaat bestaat
uit een droog geprepareerd kop-
halspreparaat (Fig. 1). Het betreft
een pasgeboren kalf met een grote
frontale meningoencephalocele.
Herkomst omgeving Nijmegen,
1983. Afkomstig uit de collectie
van Gilbert Th. De Vries.

2 Een zwartbont huisrund (Bos
taurus), registratienummer NMR
9990-01419. Dit preparaat bestaat
uit een droog geprepareerd kop-
halspreparaat (Fig. 2). Het betreft
een pasgeboren kalf met een grote
frontale meningoencephalocele.
Herkomst omgeving Eindhoven,
1990. Afkomstig uit de collectie
van Gilbert Th. De Vries.

3 Een bruin huisrund (Bos taurus),
registratienummer NMR 9990-
01421. Dit preparaat bestaat uit
een droog geprepareerd kop-hals-
preparaat (Fig. 3A) en een droog
geprepareerde schedel (Fig. 3B). 

Het betreft een pasgeboren kalf met
een aangeboren hydrocephalus. 
Herkomst omgeving Eindhoven,
1989. Afkomstig uit de collectie
van Gilbert Th. De Vries.

4 Een bongo (Tragelaphus eurycerus),
registratienummer NMR 9990-
01422. Dit preparaat bestaat uit
een kop-halspreparaat op alcohol
70% (Fig. 4). Het betreft een pas-
geboren kalf met anencephalie en
cervicale rachischisus, mogelijk is er
sprake van iniencephalie. Deze
bongo werd in 1998 in een Neder-
landse dierentuin geboren. Afkomstig
uit de collectie van de auteur. 

5 Een mens (Homo sapiens), regis-
tratienumnmer 9990-01423. Dit
preparaat betreft een afgietsel van
het hoofdje van een foetus met
anencephalie. Afkomstig uit de col-
lectie van de auteur.

6 Een Wagner’s adder (Vipera wag-
neri), registratienummer NMR
9994-00264. Dit preparaat bestaat
uit een compleet exemplaar gecon-
serveerd op alcohol 70% (Fig. 5).
Het betreft een pasgeboren exem-
plaar met cyclopie. De collectiebe-
heerder reptielen-amfibieën van het
Natuurmuseum Rotterdam, John
Mulder, beschreef deze slang eerder
in Deinsea met een afbeelding van
het centraal geplaatste samengestel-
de oog (Mulder 1995). 
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FIGUUR 4

BONGO (TRAGELAPHUS

EURYCERUS), 

KOP-HALSPREPARAAT OP

70% ALCOHOL, NMR

9990-1422. 

[FOTO: KEES MOELIKER]

FIGUUR 5

WAGNER’S ADDER

(VIPERA WAGNERI), NMR

9994-00264, DETAIL-

OPNAME VAN DE KOP. 

[FOTO: KEES MOELIKER]




