
De diagnose PTSS bestaat nog niet zo lang. In de DSM 
II (1980) kreeg de term voor het eerst een officiële sta-
tus. Daarvoor moesten we het doen met begrippen als 
Shellshock (1918), Combat Stress Reaction (ook wel 
Battle Fatigue), KZ (Konzentrationslager)-syndroom en 
Post Vietnam Disorder. Alle vier verwijzen naar oorlogs-
ervaringen. Minder bekend is het in 1866 door ene 
Erichsen genoemde railway spine: het ‘bizarre’ feno-
meen dat slachtoffers van treinongelukken lichamelijke 
klachten hadden, terwijl zij geen lichamelijke schade 
hadden ondervonden. Ook mensen met het Da Costa 
symdroom (1871) mankeerden fysiek helemaal niets. 
Het betrof op hartziekte lijkende klachten bij soldaten 
in de Amerikaanse Burgeroorlog. 

De echte ‘oerknal’ van de aan psychotrauma gere-
lateerde klachten vond plaats in 1889 in Berlijn. Ene 
Hermann Oppenheim (1858 – 1919) lanceerde de term 
Traumatische Neurose in het voor die tijd baanbre-
kende artikel: ‘Die traumatischen Neurosen nach den 

in der Nervenklinik der Charité in den letzten 5 Jahren 

gesammelten Beobachtungen’. Hij stelde, vermoedelijk 
als eerste ter wereld, dat de hevige angstreactie op 
traumatische ervaringen direct tot organische verande-
ringen kan leiden, met psychische neuroses tot gevolg. 
Deze stellingname werd hem in de medische wereld 
niet in dank afgenomen. Op het internationale congres 
in Berlijn in 1890 werd er hard tegen hem gefulmineerd. 
Met name de heren Charcot en Mendel lieten zich niet 
onbetuigd. Zelfs nog tijdens het 10th International Me-

dical Congress in 1916 in München werd er massaal 
gehakt gemaakt van Oppenheims ideeën. Wij weten in-
middels wel beter.

Oppenheim, zoon van een Joodse rabbi uit het Duitse 
stadje Warburg, was een briljante man. Zijn briljantie 
strekte zich uit over vele terreinen. Hij studeerde ge-
neeskunde aan de universiteiten van Berlijn, Göttin-
gen en Bonn en promoveerde op 23-jarige leeftijd. 
Tien jaar heeft hij actief geprobeerd een professo-
raat te krijgen. Hij liep het mis wegens het toen of-
ficieel geldende antisemitische beleid. Op 33-jarige 
leeftijd stichtte hij een privékliniek in Berlijn die bin-
nen no time een wijdverspreide naam kreeg. In 1894 
verscheen van zijn hand het in die tijd absolute stan-

daardwerk over zenuwziekten. Het boek kende maar 
liefst zeven edities en werd in vele talen vertaald. 
De beroemde Amerikaanse neuroloog Gibson Spiller 
(1863–1940) zou ooit hebben verzucht: “When I can 

write a better book than Oppenheim’s, I’ll do so.” Nog 
steeds wordt het gezien als een van de beste hand-
boeken over neurologie dat ooit is verschenen. 

Hermann Oppenheim publiceerde artikelen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen als tabes dorsalis, 
alcoholisme, anterior poliomyelitis, syphilus, multiple 
sclerosis en metabolisme van urea (urinezuur). Ook 
was hij de eerste arts ter wereld die een hersentumor 
wist te diagnosticeren. Deze kon vervolgens met suc-
ces worden verwijderd. De operatie liet hij, genereus 
als hij was, over aan een collega. Ook de eerste ver-
wijdering bij een patiënt van een tumor aan de pijnap-
pelklier was het gevolg van Oppenheims inzichten. Nog 
steeds dragen verscheidene ziekten zijn naam. Zo be-
staat er het ‘Ziehen-Oppenheim syndroom’, de Oppen-
heimse hersenverlamming en ‘de ziekte van Oppen-
heim’ ofwel amyptonia ciongentia, een familiaire vorm 
van spierstarheid bij kinderen die tot ‘overbeweeglijke 
gewrichten en abnormale houdingen’ leidt.
Vlak voor zijn dood maakte hij zich nog sterk in het pu-
blieke debat om de soldaten die leden onder de psychi-
sche gevolgen van de eerste wereldoorlog te zien als 
oorlogsslachtoffers. Tegenstanders spraken echter van 
simulanten die er op uit waren om een oorlogspensi-
oen te ontvangen. Ze noemden het Renntenkampfneu-

rosen (pensioenstrijdneurose). 
Voor wie verder geïnteresseerd is in de naam Oppen-
heim: het is een stadje in de Duitse deelstaat Rijnland-
Palts waar een beroerde witte wijn vandaan komt: de 
Oppenheimer Krötenbrunnen. “Een schokkende erva-
ring als je dat drinkt”, aldus de slijter bij mij om de hoek. 
Daar weten wij gelukkig wel raad mee.
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