
hoe beter het resultaat is. Men kan desnoods tot vijf uur na 
de apoplexie nog met deze therapie beginnen. Eventueel kan 
men dit nog een- of tweemaal herhalen om de tien tot vijf
tien minuten. De farmacologie van de theofyllinederivaten 
leert, dat hiermee onder andere een prikkeling van het adem
halings- en vasomotorencentrum, een betcre doorbloeding van 
de coronairvaten en een versterkte diurese kunnen worden 
bereikt, wat bij de neiging tot oedeemvorming zeer belang
rijk is. Getoetst aan de pathogenese van de apoplexie, is dus 
een theofyllinederivaat een bij uitstck geschikt middel voor 
de behande1ing. De strofantine geeft men er bij, omdat vol
gens sommige onderzoekers (Sach-Bodechtel) een cardiale 
insufficientie de apoplexie inlcidt. 
Een tweede spoedeisende maatregel bestaat uit het langzaam 
intraveneus toedienen van 50 mg chloorpromazine (Largac
til) in twintig ml fysiologische zoutoplossing (een ml in vier 
minuten; in totaal duurt deze injectie dus 80 minuten!). 
Behalve dat de patient hierdoor rustig wordt, verkrijgt men 
hiermee een betere doorblocding van de hersenen daar de 
vasoconstrictoren door het chloorpromazine uitgeschakeld 
worden. Een nadeel is echter de neiging tot collaberen. 
De derde maatregel, die liefst reeds zo snel mogelijk getrof
fen moet worden en later dient te worden voortgezet, is het 
toedienen van een cortisonderivaat, dat vooral gunstig zou 
werken op het oedeem. Men dient er wei rekening mee te 
houden, dat cortison bij een aantal patienten gecontraindi
ceerd kan zijn, onder andere bij ulcus pepticum, diabetes en 
longtuberculose. 
Daarna bespreekt de schrijver hoe op de interne afdeling 
van het academisch ziekenhuis te Maagdenburg de behan
de1ing wordt voortgezet. Infusen met novocaine, atosil en lar
gactil dienen om de neurovasculaire regula tie verder te her
stellen. Met snel werkende bloeddrukverlagende middelen 
wordt getracht de eventueel bestaande hypertensie tot lagere 
waarden te doen dalen. Een vasodilatatie der hersenvaten 
schijnt het beste bereikt te worden met inhalatie van een 
mengsel van zuurstof en kooldioxyde en met anesthesie van 
het ganglion stellatum. In sommige gevallen worden, hoewel 
er veel contraindicaties zijn, snel werkende anticoagulantia 
toegediend. M. Reyerse 
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De schrijvers komen tot de siotsom, dat patienten, die door 
een ernstige, spontane hersenbloeding zijn getroffen, zo spoe
dig moge1ijk moe ten worden geopereerd. Hun argumenten 
voor deze uitspraak zijn drieerlei. 
1. De grote sterfte bij lijders aan apoplexia cerebri. Wan
neer geen operatie plaats vindt, zou namelijk de helft van 
deze patienten binnen achtenveertig uur overlijden en twee
derde binnen acht dagen. 
2. Hetgeen zich in de hersenen afspeelt bij een hersen
bloeding. De bloeding, het weefselversterf en de ischemische 
processen bemoeilijken de bloedomloop in de hersenen, waar
door stasis in de capillairen optreedt en oedeem gevormd 
wordt. De intracranieJe druk wordt hierdoor sterk verhoogd. 
Deze verhoogde hersendruk plant zich voort op de hersen
starn en veroorzaakt eventueel een inklemming van dit or
gaan, hetgeen dan oorzaak is van de dood van de patient. 
3. De resultaten van de vroege operatic. Wanneer men er 
in slaagt de stolsels en het dode hersenweefsel door een be
trekkelijk kleine opening in de schedei te verwijderen, ziet 
men de ernstige verschijnselen van de verhoogde hersendruk 
op slag verdwijnen. 
Hun indicatie voor een neurochirurgische ingreep is dus de 
ernstige hersenbloeding, die het leven van de patient be
dreigt. Ais contraindicaties erkennen de schrijvers alleen 
ernstige chronische nieraandoeningen met uremie en ern
stige vormen van diabetes met acidose. De leeftijd op zich
zeIf is geen tegenaanwijzing, hoe wei de resultaten bij lijders 
boven de 60 jaar wat minder goed zijn. De oudste door 
schrijvers geopereerde patient was 77 jaar. Hypertensie 
vormt evenmin een contraindicatie. 
V oor het stellen van de diagnose gebruiken de schrijvers 
vooral de arteriografie en de ventriculografie. Met de arte
riografie vindt men vaatafwijkingen, tumoren, trombose en 

Boerhaa ve= C ursussen 

Het programma van de huisartsencursus vJor de Boerhaave
cursussen voor voortgezet medisch onderwijs in het Acade
misch Ziekenhuis te Leiden op 28 en 29 maart 1958 luidt 
als voigt: 

Vrijdag 28 maart: 
9. 15-9.45: prenatale zorg: Prof. Dr. A. J. M. Holmer. 
9.45-10.15: bloedgroepen antagonisme: Prof. Dr. A. J. M. 
Holmer. 
10. 15-10.45: hormoon-therap:e bij dreigcnde abortus: Prof. 
Dr. A. ]. M. Holmer. 
10.45-11.15: koffiepauze. 
II. 15-12.00: de plaats van de kinderpsychiatrie in de kin
derkliniek: Dr. ]. A. M. Schouten. 
12.00-12.45: de plaats van de sociologie in de kinderkli
niek: Drs. H. Ph. Milikowski. 
12.45-14.15: lunch met discussie. 
14.15-14.45: pijnstilling bij de baring: Prof. Dr. A. ]. M. 
Holmer. 
14.45-15.15: behandeling van nabloedingen: Prof. Dr. A. 
J. M. Holmer. 
15.15-15.45: theepauze. 
15.45-16.30: het neurologische onderzoek: Dr. W. Luijen
dijk. 
16.30-17. 15: de betekenis van de bedekkende psycho
therapie methoden voor de huisarts: Dr. B. B. Stokvis. 
17.15-17.45: discussie. 

Zaterdag 29 maart: 
9.15-10.00: epilipsie: Dr. W. Storm van Leeuwen. 
10.00-10.30: koffiepauze. 
10.30-11.15: de blootleggende psycho-therapie voor de huis
arts: Prof. Dr. E. A. D. E. Carp. 
11.15-12.45: de driehoeksbesprekingen over patienten door: 
kinderarts Prof. Dr. G. M. H. Veeneklaas; kinderpsychiater 
Dr. ]. A. M. Schouten; kindersocioloog Drs. H. Ph. Mili
kowski. 
12.45-13.15: discussie. 

De voordrachten worden gehouden in de collegezaal van ver
loskunde. Kleine wijzigingen voorbehouden. Gelegenheid om 
te lunchen in het Academisch Ziekenhuis (kosten f 2,50). 
Aanmeldingen voor deze cursus te zen den aan M. W. Jongs
rna, arts, Academisch Ziekenhuis, Leiden. Deelnamekosten 
f 20,- te storten op gironummer 195595 ten name van de 
directeur-geneeshcer van het Academiseh Ziekenhuis, Leiden. 

ook vaak de plaats van de bloeding. De ventriculografie is 
van waarde doordat deze cen ventriculaire hemorragie kan 
aantonen of doordat men in staat is direct de haard te pune
teren. Bovendien kan men via de ventrieulografie de intra
craniele spanning meten. 
Het onderseheid tussen hemorragie en trombose is ook met 
deze methoden niet altijd mogelijk. 
De sehrijvers brengen verslag uit over 150, tussen 1946 en 
1956 verrichte, operaties, waaronder 22 wegens isehemische 
lesies (met 14 genezingen) en 128 wegens een hersenbloe
ding (met 87 genezingen). Eerst in de laatste jaren werd de 
operatie binnen drie dagen na het insult verricht. De resul
taten zouden er op wijzen, dat een vroege opera tie de pro
gnose van de apoplexia cerebri beduidend verbetcrt. 

N. Bessem 

Zowel de prognose van de apoplexia cerebri als de resultaten 
van de verschillende behandelingsmethoden zijn nog zeer on
zeker. Derhalve zijn de beide voorgaande referaten, waarin 
lijnrecht tegenover e1kaar staande opvattingen worden ge
huldigd, hier zonder meer gepubliceerd - Redactie "h en w". 
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UIT DE NOTULEN 

Bestuursvergadering 12 december 1957 

Naar aanleiding van vragen van de Studiegroep "Documen
tatie van de huisarts" t.a.v. het opbergen van de afgelegde 
tijdschriften der referenten, het coderen en het fotokopieren 
van artikelen, het eventueel uitlenen van tijdschriften, stuit de 
vergadering op organisatorische problemen die een rijpere 
studie behoeven. De Studiegroep wordt verzocht een onder
zoek in te stellen naar de mogelijkheden op documentatiege
bied en een pre-ad vies betreffende de door haar opgewor
pen problemen uit te brengen. 
Een voorstel een rapport aan te bieden over de nascholing 
van de huisarts aan het Congres on Medical Education te 
Chicago in 1959 vindt een warm onthaal. De Commissie Na
scholing wordt de samenstelling van een dergelijk rapport 
opgedragen. 
Naar aanleiding van desbetreffende verzoeken besluit de ver
gadering een studentenabonnement a f 7,50 op "huisarts en 
wetenschap" in te stellen. 
In verband met het eventueel uitoefenen van arbitrage door 
de Algemene Advies Commissie wordt de samenstelling van 
deze commissie - waarin enkele bestuursleden zitting heb
ben - in een schrijven van een der leden aan de orde ge
steld. De A.A.C. wordt opgedragen een pre-advies uit te 
brengen tot wiens campen ten tie het behoort te oordelen over 
eventuele geschillen tussen bestuur en leden. 
De vergadering besluit dat rapporten van commissies of stu
diegroepen, uitgebracht in opdracht van het N.H.G.-bestuur 
voor publikatie de goedkeuring behoeven van dit bestuur. 
De vergadering besluit - me de op grond van financieJe 
steun van de Landelijke Artsen Cursus Commissie en de Lan
delijke Huisartsen Vereniging - over te gaan tot de uitgave 
van een speciaal nascholingsnummer van "huisarts en we
tenschap" in groter oplage en in groter omvang. 
De vergadering wordt besloten met een orienterende bespre
king betreffende de opleiding van discussieleiders voor stu
diegroepen. 

Bestuursvergadering 9 januari 1958 

De eerste vergadering van het jaar wordt door de voorzit
ter geopend met een blik achterom. Hij wijst op de kolossale 
achterstand die de huisarts heeft bij zijn researchmogelijk
heden. In vergelijking tot andere takken van medische we
tenschap, die de beschikking hebben over wetenschappelijke 
staven, ziekenhuizen, instituten waar research - zij het ge
limiteerd - door de overheid direct of indirect wordt ge
steund, ontbreken de huisarts deze mogelijkheden. Hierdoor 
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wordt de ontwikkeling van een eigen geneeskunst geremd. 
Nu de geneeskunst van de huisarts eveneens een grote be
hoefte heeft aan een verdere ontwikkeling en de wil en de 
mogelijkheid - geincorporeerd in het Genootschap - aanwe
zig zijn om door wetenschappelijke arbeid die ontwikkeling 
te bevorderen komt de voorzitter tot de conclusie dat de 
huisarts, teneinde hem in zijn mogelijkheden van research 
tegemoet te komen, behoefte heeft aan steun ook van buiten 
zijn kring. Een aantal projecten is in een vergevorderde 
staat van voorbereiding doch zal slechts uitvoerbaar zijn 
indien op grote schaal middelen kunnen worden aangetrok
ken. 
De stichting van een "researchfonds" wordt in overweging 
genomen. In de Hoofdcommissie voor Normalisatie in Neder
land (H.C.N.N.) wordt namens het N.H.G. benoemd col
lega J. M. Deveer te Utrecht. 
Een groeiend aantal leden benevens een te grote spreiding 
over het werkgebied heeft er toe geleid, dat het Centrum 
West-Brabant is gesplitst in een Centrum Tilburg (Dr. H. A. 
M. Ruhe, Hilvarenbeek, voorzitter; G. W. Luger, Goirle, 
secretaris) en in een Centrum Breda, Bergen op Zoom, Roo
sendaal (Voorzitter: F. Gaymans, Made; secretaris: J. J. M. 
Michels, Wagenberg). Het aantal Centra bedraagt nu 23. 
In de Commissie ter bestudering van de verhouding N.H.G.
Bebestuur - Redactie "huisarts en wetenschap" worden be
noemd Dr. Mr. H. de Boer, Wassenaar, voorzitter; P. den 
Duyn, Amsterdam, secretaris en Prof. Mr. Dr. M. Rooy, 
Heemstede. 
Tot secretaris van de Redactie van "huisarts en wetenschap" 
wordt benoemd de heer J. J. van Mechelen, journalist te Am
sterdam. 
Het volgende rooster van aftreden der bestuursleden wordt bij 
loting opgemaakt: in 1958 treden af Briihl en Rademacher, 
in 1959 Hofmans, in 1960 Van Deen en Huygen, in 1961 
Van Nieuwenhuyzen, in 1962 Van Lidth de Jeude, in 1963 
Bots en Hogerzeil. 
De vergadering houdt zich voorts bezig met de voorbereiding 
van een bijeenkomst met de Centrumbesturen in maart 1958. 
Besproken wordt O.m. welke mogelijkheden op korte termijn 
aanwezig zijn om te komen tot de opleiding van discussie
leiders. N adere plannen voor de organisatie van een cursus 
zullen worden uitgewerkt. K. G. Bruhl, secretaris 

Uit de Centra 
Centrum Twente 

Het verslag van de secretaris van het centrum Twente is in 
de eerste plaats retrospectief. Het centrum bestaat thans uit 
28 leden. Er zijn sedert de oprichting op 1 februari 1957 acht 
bijeenkomsten georganiseerd. De belangstelling wordt rede
lijk genoemd, er is een bepaalde kern van leden die geregeld 
acte de presence geven. Het centrum stelde twee commis
sies in voor het bestuderen van speciale onderwerpen. Zo zal 
het vraagstuk van de hemangiomen bestudeerd worden en 
ook zal men de waarde van de therapie bij tonsillitis trachten 
na te gaan. Het ligt in de bedoeling iedere maand een der 
leden van het centrum de gelegenheid te geven een bepaald, 
door hemzelf te kiezen onderwerp te behandelen. Op deze 
wijze zal het mogelijk zijn, ervaringen, fouten en problemen 
te bespreken. Bitter sprak over enkele facetten van zwanger
schapstoxicose, Veldhuyzen van Zanten gaf een bijzonder 
interessant verslag van een studiereis naar Amerika, welke 
hij in de afgeiopen zomer heeft gemaakt. Hij heeft hier aan 
verschillende U niversiteiten aspecten van de integrale ge
neeskunde bestudeerd, zoals deze in Amerika onderwezen en 
uitgeoefend wordt. Opvallend is, dat in Amerika de combi
natie internist-psychiater veelvuldig voorkomt. Hij komt 
tot de conclusie, dat het mogelijk en zelfs gewenst is, kleine 
groepjes artsen onder leiding van een psychiater met psycho
therapeutische instelling, een training van een a twee jaar 
te doen ondergaan in de praktische psychotherapie. Hier
door zou de huisarts bepaalde ziekten, welke men moet zien 
als een adaptatiestoornis tegenover levenssituaties, beter kun
nen benaderen. 


