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Levensbericht door 1. WF. Beks 

Henk Verbiest 

16 juli 1909 - 27 augustus 1997 
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Henk Verbiest werd geboren op 16 juli 1909 te Rotterdam. Na de middelbare school 
te hebben doorlopen, ging hij geneeskunde studeren aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden. Reeds in het derde jaar van zijn medische studie werd Verbiest onderschei
den met de prijs van de faculteit der geneeskunde van de Leidse universiteit voor 
een onderzoek dat hij had verricht naar de subcorticale optokinetische aspecten van 
de kopnystachmus van de duif. 

Van 1930 tot 1933 was hij assistent bij de histologie (professor S.T. Bok). Na het 
behalen van het artsexamen in 1934 werd Verbiest opgeleid in de neurologie en de 
psychiatrie onder leiding van doctor Gans en professor Rademaker. 

In 1939 promoveerde hij op een proefschrift getiteld: De invloed mn /zet achter
strengsysteem op de tonische cortico-spinale innen·atie der extremiteiten. Het 
buigillgn'erschijnsel der vingers aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Inmiddels was 
Verbiest begonnen aan zijn opleiding tot neurochirurg als Rockefeller Fellow in 
Parijs onder leiding van Clovis Vincent. Hij voltooide zijn opleiding onder leiding 
van Lenshoek in Utrecht en later in Amsterdam. 

In 1942 werd hij geregistreerd als neurochirurg en nam hij de leiding over van de 
Utrechtse Neurochirurgische universiteitskliniek. Van 1949 tot 1963 was Verbiest 
lector in de neurochirurgie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht waarna hij in 1963 
werd benoemd tot gewoon hoogleraar, een ambt dat hij bekleedde tot 1981. 

In de loop der jaren verschenen van zijn hand meer dan 200 publicaties. Zijn 
publicaties waren origineel. Verbiest heeft ontdekt, dat soms het wervelkanaal 
congenitaal vernauwd kan zijn en wat dat voor klinische betekenis kan hebben. Hij 
ontwierp een instrument waarmee hij in staat was tijdens de operatie de wijdte van 
het spinale kanaal te meten. Toen hij zijn bevindingen wilde publiceren, werd zijn 
artikel door de editorial board van een belangrijk neurochirurgisch tijdschrift 
afgewezen omdat men van mening was dat een dergelijke vernauwing vrij zeldzaam 
was en van geringe klinische betekenis. Uiteindelijk werden de bevindingen van 
Verbiest gepubliceerd in een orthopaedisch tijdschrift en wordt sedertdien in de 
medische literatuur 'het syndroom van Verbiest' genoemd. 

Niet alleen blijkt de oorspronkelijkheid uit het feit dat hij het ziektebeeld van de 
zogenaamde lumbale kanaalstenose ontdekte, maar ook uit de creatieve voorstellen 
die hij lanceerde op het gebied van de behandeling van neurochirurgische patiën
ten met name over de laterale benadering van de halswervelkolom en de operatieve 
mogelijkheden van het aneurysma cerebri en bij arterio-veneuze mal formaties. 

Dat Verbiest een exceptionele positieve plaats binnen de sector van de neurochi
rurgische wetenschap innam, hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat hij een 
breedbasige, zeer gedifferentieerde opleiding heeft gehad, ook in wetenschappelijk 
opzicht. 

Ook in het buitenland werden de grote wetenschappelijke verdiensten van 
Verbiest erkend. Hij werd benoemd tot Ereprofessor aan de Baylor-universiteit te 
Houston, tot Commandeur in de orde van verdienste in Italië, tot visiting professor 
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aan talrijke buitenlandse universiteiten, onder andere Edinburgh, Praag, Houston, 
Cleveland en Lausanne. In Nederland werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Gedurende zijn carriëre heeft hij talrijke neurochirurgen 
opgeleid zowel Nederlanders als buitenlanders en kwamen elf proefschriften tot 
stand. 

Verbiest was een gedreven man. Hij eiste veel van zijn medewerkers en van 
zichzelf. Conflicten ging hij niet uit de weg. Hij was een uitstekend clinicus, een 
zeer goed docent en organisator. Zijn werkkracht was indrukwekkend. Op diverse 
wijzen heeft hij de Nederlandse Vereiging van Neurochirurgen gediend. 

Zijn grote passie was orgelspelen. 
In 1969 werd Verbiest benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschappen. In 1994 ontving hij als eerste de Lenshoekprijs vanwege zijn 
bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Neurochirurgie. 

Op 27 augustus overleed Verbiest op 88-jarige leeftijd. Zijn vele vrienden zullen 
hem niet vergeten. 
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