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Journaal

het net. De Health Vault van Microsoft is 

al wel (gratis) beschikbaar en biedt de 

gebruiker een medische zoekmachine, 

een ‘kluis’ om de eigen medische gege-

vens in te voeren en de mogelijkheid 

om informatie van andere elektronische 

zorgmiddelen direct te plaatsen in de 

persoonlijke zorgkluis.
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Eeuwige roem

Gratis? Niet helemaal, waarschijnlijk wor-

den de sites betaald door gerichte adver-

tenties aan de gebruiker. Ook over de 

veiligheid van dit soort online dossiers is 

het laatste woord nog niet gezegd. Vorig 

jaar nog lagen de (elektronische) medi-

sche gegevens van een miljoen Ameri-

kanen op straat nadat een programmeur 

per ongeluk een firewall had uitgezet.

Ondanks deze nadelen zijn dit soort pro-

ducten niet meer te stuiten en zullen ze 

snel voet aan de grond krijgen, zeker als 

het EPD nog lang op zich laat wachten. 

(KJ)

www.healthvault.com.

Welke arts droomt er niet van om onster-

felijk te worden door zijn naam te ver-

binden aan de ontdekking van een tot 

dusverre onbekende diagnostische test 

of ziekte? Dankzij het teken van Homan, 

de ziekte van Parkinson, morbus Hun-

tington, het gangreen van Fournier en de 

tetralogie van Fallot blijven hun ontdek-

kers immers voor eeuwig voor de verge-

telheid behoed, althans zo leek het tot 

voor kort.

In de BMJ stond een debat over de voor- 

en nadelen van deze eponiemen. Woywodt 

en Matteson vinden dat het tijd wordt om 

eponiemen af te schaffen en te vervan-

gen door meer descriptieve benamingen, 

omdat kennis van de naam niet garan-

deert dat men weet welke symptomato-

logie erbij hoort. Ook zijn eponiemen een 

bron van verwarring; zo wordt de ziekte 

van Bechterew in diverse landen genoemd 

naar Marie Strümpell. Bezwaarlijk is ook 

dat ze weinig recht doen aan de histo-

rische werkelijkheid, want wiens naam 

een ziekte krijgt, is dikwijls niet zozeer 

een kwestie van daadwerkelijke ontdek-

king, maar van publicatie in een gemak-

kelijk toegankelijke taal of tijdschrift, van 

invloed en politiek of soms zelfs gewoon 

geluk. Voorts is er nog de vraag of Nazi-

sympathisanten als Reiter en Wegener 

hun ziekte moet worden ontnomen.

Whitworth acht dit alles minder bezwaar-

lijk en meent dat eponiemen kleur bren-

gen in de geneeskunde en ervoor zorgen 

dat we het contact met de geneeskundige 

traditie niet verliezen. Bovendien is hun 

gebruik vaak maar tijdelijk en kunnen 

ze in onbruik raken door nieuwe inzich-

ten. Moedwillige afschaffing acht ze een 

gevecht tegen windmolens want epo-

niemen zijn ook buiten de geneeskunde 

– denk aan de Newton, de Joule en de 

Hertz – wijdverbreid en sommige zijn zo 

gangbaar dat ze niet eens als zodanig 

herkenbaar zijn.

Hoe het debat ook afloopt, voor stervelin-

gen in de eenentwintigste-eeuw is er wei-

nig hoop: nieuwe eponiemen ontstaan al 

geruime tijd vrijwel niet meer. (TW)

Should eponyms be abandoned? BMJ 2007;325:425-6.
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