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LEVENSBERICHT 
VAN 

HARVEY WILLIAMS CUSHING 

(8 April 1869- ï October 1939) 

Op ï October 1939 overleed te New-Haven (U.S.A.) Dr. Hartley 
Williams C us hing, sinds 1935 buitenlandsch lid der N atuurkun
dige Afdeeling van onze Akademie. Hij was op 8 April 1869 in 
Cleveland geboren en stamde uit een familie van geneeskundigen. 
Nadat hij aan de Harvard Medical School was opgeleid, werd hij 
assistent in de heelkundige afdeeling van het Massachusetts 
General Hospital te Boston en vertrok in 1896 naar het Johns 
Hopkins Hospital te Baltimore. Hier werd de basis voor zijn schit
terende loopbaan gelegd, waarbij hij in het bijzonder geleid werd 
door William Stewart H alsted, hoogleeraar in de chirurgie, en 
William Osler, hoogleeraar in de interne geneeskunde aan de 
Johns Hopkins University. Van den eersten leerde hij den eerbied 
van den chirurg voor het levende weefsel, de groote beteekenis 
van de nauwkeurige bloedstelping, het zorgvuldig sluiten der 
operatiewonden; van den tweeden de waarde van het zuivere 
onderzoek aan het ziekbed en de noodzakelijkheid voor den genees
kundige van een algemeen cultureeIe ontwikkeling. In 1900-1901 

bracht Dr. Cushing een jaar in Europa door, werkte in de heel
kundige kliniek van Kocher en in het physiologisch laboratorium 
van Kronecker te Bern, deed daarna gedurende eenige maanden 
onderzoekingen met den physioloog Sherrington te Liverpool over 
de motorische prikkel punten op de schors der groote hersenen van 
anthropoiden. In Baltimore teruggekeerd begon hij zijn zelfstandig 
werk als experimenteel onderzoeker van het centrale zenuwstelsel, 
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terwijl hij tevens het terrein der hersenchirurgie langs eigen wegen 
in nieuwe banen leidde. In 1912 werd hij benoemd tot hoog

leeraar in de algemeene chirurgie aan de Harvard University te 

Boston, doch beperkte zijn eigen werkzaamheid tot de heelkunde. 
van het zenuwstelsel. Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens 
trad hij op 63-jarigen leeftijd als zoodanig af, doch werd in 1933 
benoemd tot hoogleeraar in de experimenteeIe neurologie aan de 
Yale-University te New-Haven. In 1937 emeritus geworden, 

bleef hij aldaar werkzaam als leider der onderzoekingen op het 
gebied van de geschiedenis der geneeskunde, totdat hij 6 maanden 
na het bereiken van zijn 70sten verjaardag aan een hartaandoening 
overleed. 

Dr. Harvey Cushillg heeft niet alleen de chirurgie van het 

zenuwstelsel op een hooger plan gebracht, doch ook de physiologie, 

de neurologie en de endocrinologie op classieke wijze verrijkt. In 
het bijzonder bij het diagnosticeeren, localiseeren en opereeren 
van lijders aan een hersengezwel, stuitte hij op groote moeilijk
heden, die slechts stap voor stap overwonnen konden worden. 

Patiënt na patiënt werd verloren, maar Cushing hield vol en be
reikte tenslotte gedurende de periode van werkzaamheid te Boston 
betere uitkomsten. Hij zag in, dat een belangrijke vooruitgang 
slechts verkregen kon worden, wanneer de pogingen tot verbete
ring der diagnostiek en der operatieve techniek gesteund werden 
door ervaringen op het gebied der experimenteeIe physiologie en 

der pathologische anatomie van het zenuwstelsel. Hij maakte zich 

los van de toenmaals heerschende richting, dat de neurochirurg 
slechts de technische uitvoerder was van den neuroloog, onder
zocht zijn patiënten zelf en localiseerde de ziekteprocessen in het 
centrale zenuwstelsel, opereerde en zorgde met pijnlijke nauw
keurigheid VOOr de nabehandeling. Van groot belang was dat hij 

den verhoogden intracerebralen druk leerde beheerschen, waarbij 
hij gesteund werd door zijn ervaringen omtrent de beweging van 
den liquor cerebro-spinalisbij het proefdier, waarover hij met den 
anatoom Weed te Baltimore belangrijke onderzoekingen heeft ver

ri'cht (Studies in intracranial physiology and surgery, Oxford 
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University Press, 1926). De verlaging van den verhoogden druk 
binnen de schedelholte vóór en in het bijzonder tijdens de operatie 
maakte het hem mogelijk ook gezwellen aan te vallen, die diep 
in en op verscholen plaatsen rondom de hersenen gezeteld waren. 
Toen hij daarbij de diathermische bloedstelping invoerde gelukte 
het hem talrijke gezwellen te verwijderen, die tot dusverre als 
inoperabel beschouwd moesten worden. Nadat de hypophysaire 
streek op de operatietafel toegankelijk gemaakt was, verdiepte 
Cushing zich in endocrinologische vraagstukken en kwam door 
vernuftig experimenteel werk op hooge re zoogdieren tot nieuwe 
gezichtspunten, die ook heden nog vruchtdragend zijn. De pro
blemen die zich om de hypophysis en den hypothalamus groe
peeren, hebben hem nooit losgelaten, (Pituitary Body Hypothala
mus and Parasympathetic Nervous System, Baltimore 1932). Zij 
brachten hem tenslotte in 1932 tot opstellen van het ziektebeeld 
van het basophiele adenoom, dat sindsdien als het syndroom van 
Cushing in de literatuur is doorgedrongen, (The Basophil 
Adenomas of the Pituitary Body and their clinical manifestatians 
(pituitary basaphilism) , Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, 
vol. 50, 1932). Zijn vondsten omtrent de hypophysair-hypothala
mische stoornissen in de suikerstofwisseling, in de water-zout
huishouding en in de vetverdeeling in het menschelijk lichaam, 
vormden een uitgangspunt voor vele onderzoekers. Hij zorgde er 
voor, dat de achterste schedelgroeve een ruimte werd, waarin de 
chirurg zich thuis kon voelen. Zijn boek Tumors of the nervus 
acusticus and the syndrame of the cerebella-pantine angZe, 1917. 
leerde welke nieuwe mogelijkheden van diagnostiek en in het 
bijzonder van de operatieve behandeling In zijn kliniek bereikt 
waren. De operatieve mortaliteit bij dit moeilijk te bereiken ge
zwel, bleek tot enkele percenten te kunnen worden teruggebracht, 
mits men zijn aanwijzingen volgde. Met zijn assistent Bailey onder
zocht hij verder de histopathologie van het materiaal, waardoor 
onder meer een hergroepeering der verschillende typen van gliomen 
tot stand kwam (A Classification of the Glioma Graup on a 

histogenetic basis with a correlated study of prognosis, 1926). 
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Hoewel de daarin verdedigde opvattingen bestrijding hebben 

ondervonden, kan men toch wel zeggen dat zij in vele weten
schappelijke centra aanvaard zijn en in ieder geval de literatuur 
beheerschen. Zijn rijke ervaring betreffende de diagnostiek en 
operatieve therapie betreffende het meningioma heeft hij in de 
laatste jaren van zijn leven in een groote monographie neerge
legd. (Meningiomas, Baltimore 1938). Van zijn verdere werk noem 

ik nog zijn onderzoekingen (met Bailey) , over de verschillende 

gezwelvormen die van de bloedvaten der hersenen uitgaan (Tumors 
arising from the blood-vessels of the brain, Baltimore 1928). Een 
groot deel van zijn materiaal is bewaard gebleven en in een af
zonderlijke afdeeling van de afdeeling voor pathologie aan de 
Yale University ondergebracht. Onder leiding van zijn vroegere 

assistente Dr. Louise Eisenhardt is dit gecatalogiseerd, terwijl dit 
ook thans nog als een belangrijke bron van onderzoek wordt 
gebruikt. 

Harvey Cushing was ongemeen begaafd. Hij schreef met een 
zeer persoonlijk en en levendigen stijl; helderheid, gepaard met 

verbeeldingskracht maken het lezen van zijn studies tot een genot. 
Cushing had ook historischen zin en stelde een indrukwekkend 
werk samen over zijn leermeester Osler, den stichter der weten
schappelijke interne geneeskunde in Noord-Amerika, waarvoor 
hem de Pulitizer-prijs werd verleend (Life of Sir William Osler, 

1925). Op geestige wijze heeft hij zijn oorlogservaringen als 

kolonel-neurochirurg in de militaire hospitalen van Frankrijk 
(1917-1918) geschetst. Dat Cushing zoowel chirurg als physioloog 
was, werd ook duidelijk wanneer men hem aan de operatietafel 
zag werken: elke handeling was zuiver overdacht en het hersen

weefsel werd zoo min mogelijk beschadigd, zoodat de functie van 

het individu zoo min mogelijk leed. Hij was niet alleen een groot 

werker, maar ook een vechter. Hij streed echter met charme, 
voelde zich intiem verbonden met zijn medewerkers en kwam voor 
hun rechten op. Geen wonder dat zulk een man een groote school 
heeft gevormd, zoowel in de nieuwe als in de oude wereld, ook 

in Nederland. Hij heeft zijn verdiensten van alle zijden erkend 
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gezien, doch de vele eerbewijzen hebben hem niet belet rustig in 
een stijgende lijn door te werken. Het is de overtuiging van velen 
- ook van schrijver dezes - dat deze pionier in de toekomstige 
historie der geneeskunde als een klassieke figuur zal blijven 
bestaan. 

B. BROUWER. 
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