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Indien ik wil bespreken op welke wijze u de masti
tis puerperalis het beste kunt behandelen ben ik mij 
bewust, dat dit voor mij een hachelijke ondememing 
is, daarom hachelijk, omdat ik de beginnende masti
tis puerperalis zelf nooit te zien krijg doeh aileen die 
gevallen, waarbij de door u ingestelde therapie heeft 
gefaald. Ik bepaal mij tot een analyse van de gege
yens uit de door mij bestudeerde literatuur en van 
de gevallen die ik zelf te behandelen heb gekregen. 
Voorop moet worden gesteld, dat mijn indruk is, dat 
de mastitis puerperalis veeI te lang conservatief 
wordt behandeld waarbij veeI te veeI wordt ver
trouwd op de gunstige werking van vaak te Iaat en 
in onvoldoend hoge dosis toegediende ehemothera
peutiea en antibiotiea. In 1955 en 1956 werden in 
totaal 62 patienten met een mastitis puerperalis naar 
mij verwezen. Van deze 62 patienten werden er 17, 
dat is ruim 27% opgenomen. Van deze 17 patienten 
moesten er 5, dit is 8%, 28 dagen of Ianger in het 
ziekenhuis worden verpleegd. Een patiente moest 
zelfs 84 dagen worden opgenomen, terwijI ook en
kele poliklinisehe l,Jatienten zeer Iangdurig moesten 
worden behandeld. Laat ik u in het kort enkele van 
deze ziektegeschiedenissen geven. 
Poliklinische patienten. Patiente B. Z., 25 jaar, be
handeld gedurende 16 dagen. Tien dagen behan
deld met nat houden en ehemotherapeutica. Groot 
abces geopend. 
Patiente B. W., 22 jaar, behandeld gedurende 35 
dagen. Zeven dagen na het begin van de mastitis 
gestuurd. Eenmaal penicilline gehad, twee dagen 
voor het insturen naar de polikliniek. Groot abees 
geopend. 
Patiente M. G. S., 36 jaar, behandeld gedurende 33 
dagen. Behandeld met penieilline. Mastitis twee 
weken oud. Groot abees geopend. 
Patiente N. J., 22 jaar, behandeld gedurende 14 da
gen. Vier weken bestaande mastitis behandeld met 
ijs, kolven en ehemotherapie. Abces geopend. 
Patiente V. H., 21 jaar, behandeld gedurende 66 
dagen. Veertien dagen bestaande mastitis. Peni
eilline gehad. Matig groot abces geopend (meer
kamerig). 
Patiente H. D. R. 0., 80 jaar, behandeld gedurende 
42 dagen. Mastitis twee weken bestaand. Multipele 
abeessen geopend. 
Klinische patienten. Patiente .r. t. K. M., 27 jaar, 28 
dagen opgenomen, ingestuurd 14 dagen na het be
gin van de mastitis. Eerst behandeld met chemo
therapeutica, daama met penieilline. Vier dagen na 
het begin van de toediening van penicilline naar de 
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polikliniek verwezen. Abees geopend, Iangdurig be
staand infiltraat. 
Patiente H. v. d. B., 28 jaar, 40 dagen opgenomen, 
ingestuurd 14 dagen na het begin van de mastitis. 
Behandeld met ehemotherapie. Multipele abeessen 
geopend. 
Patiente H. D. S., 32 jaar, 42 dagen opgenomen. 
Ingestuurd drie weken na het begin van de mastitis, 
spontane perforatie van een abees. Behandeld met 
ehemotherapie. 
Patiente C. V. S., 23 jaar, 84 dagen opgenomen. In
gestuurd 1 week na het begin van de mastitis. Be
handeld met penieilline-injeeties en penicillinezalf 
op de tepels. Multipele abcessen geopend. 
Patiente W. L. B., 81 jaar, 72 dagen opgenomen. 
Behandeld met ehemotherapie, Ieed gedurende en
kele weken aan recidiverende mamma-abeessen. 

De mastitis puerperalis is een aandoening waarvan 
de frequentie in de na-oorlogse jaren voortdurend 
toeneemt, ondanks het veelvuldig gebruik van ehe
motherapeutica en antibiotica. Deze frequentie is 
dermate toegenomen, dat sommige verloskundigen 
zelfs zijn gaan spreken van een epidemie van deze 
aandoening. Nu is de opvatting over een epidemio
logisehe uitbreiding van de mastitis puerperalis 
eigenlijk niet nieuw meer, omdat zij reeds in 1884 
door Parker wordt genoemd. Merkwaardig is dat de 
toeneming is waargenomen op verschillende plaat
sen in Europa. Men vindt deze vermeerdering niet 
aIleen onder de arme bevolking maar ook bij de 
goed gesitueerden. 

Wat de aandoening nog moeilijker te behandelen 
maakt is het feit, dat deze mastitides hoe langer hoe 
ongevoeliger worden voor ehemotherapeutica en 
antibiotica. De resistentie van het oorzakelijk micro
organisme tegen al deze middelen neemt gestadig 
toe. Aanvankelijk kwam men bijvoorbeeld uit met 
een lage dosis van 100.000 E. penieilline per dag, 
tegenwoordig is een dosis van 1.000.000 E. nauwe
lijks voldoende meer om bij tijdig gebruik abces
vorming te voorkomen. Men heeft daarom naar an
dere antibiotica gezoeht en yond toen in het aureo
mycine een goed middel. Helaas blijken in de laatste 
tijd de resultaten verkregen met dit antibioticum 
ook steeds sleehter te worden ten gevoIge van de 
toeneming van de resistentie van de bacterien. 
De diagnose mastitis puerperalis is niet gemakkelijk 
te stellen. In uitgesproken gevallen zal de vrouw 
fIinke pijn in de borst aangeven, er bestaat een flin
ke temperatuursverhoging of de aandoening begint 
met een koude rilling. Vaak eehter gaat de meestal 
voorafgaande zogstuwing geleidelijk in een mastitis 
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over. Daarom is heel dikwijls de diagnose zo moei
lijk te stellen. Indien de temperatuur boven de 38° 
stijgt pleit dit voor een mastitis. De aandoening 
treedt dikwijls op tussen de achtste en tiende dag 
post partem, dus op een tijdstip dat de paW~nte, die 
klinisch bevallen is, de kliniek reeds weer heeft ver
laten. De huisarts is dus de eerste die de vrouw ziet. 
Hij zal de juiste behandeling moeten ins tell en en 
van zijn inzicht is zeker afhankelijk het lot van de 
mamma en misschien zelfs dat van zijn paW;nte. 

Ook voor de mastitis puerperalis geldt de gulden 
regel, dat voorkomen beter is dan gene zen. Ik wil 
daarom eerst de vraag trachten te beantwoorden of 
de mastitis puerperalis is te voorkomen. Tot op ze
kere hoogte is dit inderdaad het geval. Natuurlijk 
is een eerste vereiste dat de tepel goed wordt ver
zorgd, zodat er geen kloofjes kunnen ontstaan. Re
gelmatig afwassen met een watje gedrenkt in ge
kookt lauw water is hier de beste therapie. Sommi
gen bevelen aan de tepel te behandelen met chemo
therapeutica. Ik meen dit te moeten ontraden. Juist 
door locale applicatie op de huid van antibiotica en 
chemotherapeutica kan heel gemakkelijk overgevoe
ligheid tegen deze middelen worden aangekweekt. 
Verder zal steeds tegen zogstuwing dienen te wor
den gewaakt. Is er een kloofje en komen hierin 
micro-organismen, dan kan een lymfangitis ont
staan. Hierdoor gaat het weefsel zweIlen, waardoor 
de melkgangen worden dichtgedrukt en de melk 
gaat stagneren. Deze gestagneerde melk is een 
prachtige voedingsbodem voor bacterien; een veel 
betere voedingsbodem dan bijvoorbeeld urine, en 
een ieder weet hoe gemakkelijk urineretentie tot 
een cystitis aanleiding kan geven. Een eenmaal be
staande kloof kan misschien het beste worden be
handeld met levertraanzalf. 
Een andere mogelijkheid voor het ontstaan van de 
mastitis is nog het binnendringen van het oorzake
lijk micro-organisme via de ductuli lactiferi in de 
mamma. Bestaat er zogstuwing, dan kan de bacterie 
zich in de geretineerde melk heel gemakkelijk ver
menigvuldigen. Dit is een van de oorzaken, waar
om men de mastitis puerperalis meestal zo kort na 
de partus ziet ontstaan. De dikke melk vloeit dan 
nog slecht af en kan heel gemakkelijk aanleiding 
geven tot het optreden van zogstuwing. 
Een derde mogelijkheid is nog de hematogene be
smetting van de borstklier. Ik wil deze mogelijkheid 
hier verder buiten beschouwing laten, omdat zij zo 
zelden voorkomt. Zij wordt o.a. door Engelen aan
genomen. Hij meent, dat carieuze tanden en kiezen 
een etiologische betekenis hebben en wil om deze 
reden het gebit saneren. 
De volgende vraag die moet worden beantwoord is, 
waar het verwekkende micro-organisme vandaan 
komt en welk micro-organisme de mastitis doet ont
staan. Gebleken is, dat de mastitis puerperalis meest
al wordt veroorzaakt door de staphylococcus aureus 
haemolyticus, hetgeen ook uit ons eigen materiaal 
blijkt. Uit nauwkeurige en door velen herhaalde on
derzoekingen is gebleken, dat de besmetting van de 
tepel door de stafylokok voornamelijk wordt ver-

148 

oorzaakt door het kind. Ik wil in dit verband slechts 
twee onderzoekingen aanhalen. Thomas yond dat de 
staphylococcus aureus haemolytic us veel vaker in de 
neuskeelholte van het kind voorkomt, dan in die 
van de moeder (resp. 87% en 27%). Bovendien 
komt deze bacterie voor in de conjunctivaalzak van 
het kind. Uit een ~)llderzoek van Muth blijkt het
zelfde. Hij onderzocht bij 200 pasgeborenen direct 
na de partus de neuskeelholte en vond hierin geen 
staphylococcus aureus haemolyticus. Na 2 dagen 
yond hij in 42% en na 7 dagen in 99% de neus
keelholte van deze kinderen met bovengenoemde 
bacterie besmet. 
V66r de partus vond hij op de mamilla in 2% sta
phylococcus aureus haemolyticus aanwezig, 7 da
gen na de partus in 87%. Hoe komen deze kokken 
in de neuskeelholte van de kinderen? Hier blijkt be
smetting door ziekenhuispersoneel een belangrijke 
rol te spelen. Bij sommige hierop gerichte onderzoe
kingen is gebleken, dat soms 50% van het zieken
huispersoneel bacillendrager is. De kruisbesmetting 
blijkt voor de moeders gevaarlijker te zijn dan de 
zelfbesmetting. Het onaangename is bovendien, dat 
deze kokken heel vaak penicillineresistent zijn, om
dat zij afkomstig zijn uit het ziekenhuis of de 
kraaminrichting (de zgn. "huiskok"). 
Zeer zorgvuldig zal dus moeten worden gewaakt 
tegen deze besmetting. Het gebruik van gezichts
gazen, het uitschakelen van verkouden personeel en 
speciaal van lijders aan een angina moeten deze in
fecties tot een minimum beperken. Vanzelfsprekend 
mag geen lid van het personeel met een furunkel of 
een etterend wondje de kraamzaal betreden. Een 
uitstekende maatregel is, dat moeders met een 
mastitis of kinder en met een etterend huidproces 
worden gei'soleerd. 

De volgende vraag welke beantwoord dient te wor
den is: hoe zullen wij de mastitis die eenmaal is ont
staan behandelen? Ik meen dan, dat wij verstandig 
doen aan de oude regel: "ubi pus, ibi evacua", vast 
te houden. Is er eenmaal een abces ontstaan, dan is 
er van de antibiotische therapie niet zo heel veel 
meer te verwachten. In het slecht doorbloede en 
miss chien reeds deels necrotische weefsel kunnen 
deze middelen voor een groot gedeelte slechts per 
diffusie komen. Dit houdt in, dat men dus van deze 
medicamenten zeer hoge doses zal moeten gebrui
ken, wil men succes hebben. Doodt men hiermee de 
bacterie niet, dan maakt men aIleen maar resistentie 
stammen. Een ander nadeel is, dat de bacterie in
dien zij niet wordt gedood en slechts minder viru
lent wordt gemaakt, atypische vormen van ontste
king kan verwekken. De van ouds bekende ontste
kingsverschijnselen treden dan niet meer op, noch 
locaal (warmte, roodheid, pijn) noch algemeen (wei
nig temperatuursverhoging en polsversnelling, ge
ringe leukocytose) met als gevolg dat het abces veel 
te laat wordt herkend en gei'ncideerd. Een ander 
nadeel van het gebruik van antibiotica is het nogal 
eens ontstaan van een enorme bindweefselwoekering 
om een eenmaal gevormd abces, die maanden kan 
blijven bestaan en soms de indruk wekt van een 



carcinoom. Indiceert men een dergelijk infiltraat, 
dan ontlast zich vaak een kleine hoeveelheid etter. 
Het incideren gaat niet zelden met een flink bloed
verlies gepaard ten gevolge van de vaatrijkdom van 
dergelijke infiltraten. 
Sommigen willen het eenmaal bestaande abces 
puncteren en daama in de holte penicilline achter
laten. 
Deze methode moge in een enkel geval en in ge
routineerde handen succes hebben, voor algemeen 
gebruik meen ik haar toch te moeten afraden. Zij 
geeft veel te veel aanleiding tot mislukkingen onder 
anderen indien er een meerkamerig abces bestaat 
of de bacterie penicilline-resistent is. 
Wil men antibiotica met succes gebruiken, dan 
moet men deze in een zeer vroeg stadium van de 
aandoening toedienen. Meestal zal men van peni
cilline gebruik maken. Men moet dan direct hoog 
doseren, zeker indien de patient in een ziekenhuis 
of een kraaminrichting is bevallen en wanneer dus 
mag worden verwacht, dat de stafylokok minder 
gevoelig is voor penicilline. Ik zou dan om de vier 
uur 200.000 E. willen adviseren. Men moet echter 
met deze penicillinetherapie zeer vroeg beginnen 
en weI onmiddellijk zodra er wat pijn en zwelling 
in de mamma aantoonbaar is, dus in het flegmo
neuze stadium. Begint men 24 uur na het begin van 
de ontstekingsreactie dan kan men reeds te laat zijn, 
omdat er zich dan reeds een abces kan hebben ge
vormd. Men moet dus met deze therapie vooral niet 
wachten totdat er een duidelijke localisatie is. Maar 
in dit zeer vroege stadium is het vaak uitermate 
moeilijk uit te maken of men reeds met een ontste
king dan weI met een eenvoudige melkstuwing te 
maken heeft. De consequentie hiervan is, dat men in 
geval van twijfel penicilline moet inspuiten, hetgeen 
betekent dat men menigmaal zonder noodzaak peni
cilline zal geven. Daarbij komt, dat men in dit zeer 
vroege stadium het antibioticum op de gis geeft, om
dat men de bacterie dan nog niet in handen heeft. 

Weliswaar worden de meeste gevallen van mastitis 
puerperalis door de staphylococcus aureus haemoly
ticus veroorzaakt, maar helemaal zeker hiervan is 
men nooit en vast staat in geen geval of het micro
organisme inderdaad ook redelijk gevoelig is voor 
penicilline. Bovendien moet men deze behandeling 
niet langer voortzetten indien binnen 48 uur geen 
duidelijke verbetering optreedt. Reageert het proces 
goed, dan moet de patient nog gedurende verschei
dene dagen scherp worden geobserveerd totdat dUi
delijk blijkt, dat inderdaad genezing is bereikt en er 
geen schijngenezing bestaat. 
Terugkomende op de chirurgische behandeling 
meen ik, dat met het incideren niet moet worden 
gewacht totdat de mamma een grote fluctuerende 
etterzak is geworden. Het incideren kost dan weI
iswaar geen moeite meer, maar men mag dan ook 
weI aannemen, dat de vrouw een bacteriele mastec
tomie heeft ondergaan. Van het klierweefsel is dan 
niets of weinig meer overgebleven. Afgezien van 
het kosmetisch effect is een dergelijke mamma voor 
elk volgend kind volkomen waardeloos geworden. 

De incisie moet worden gegeven, als het abces nog 
klein is. Het kan heel moeilijk zijn het juiste moment 
hiervoor te kiezen. In het algemeen moet er niet 
worden gewacht totdat er fluctuatie is vast te stel
len. Vaak heeft namelijk het abces een niet onaan
zienlijke grootte bereikt voordat dit verschijnsel is 
op te wekken. Het is in hoge mate afhankelijk van 
de diepte waarop de etterophoping is gelegen. Men 
kan namelijk drie soorten abcessen onderscheiden. 

1. Het subcutaan, meestal in de aerola mammae, 
gelegen abces: Dit is niet moeilijk vast te stellen. 
Alle klassieke ontstekingsverschijnselen zijn aanwe
zig, ook de fluctuatie. Eenvoudige radiaire incisie 
en drainage met een vaselinegaasje of een rubber
handschoen-drain voert snel tot genezing. 

2. Het intramammair gelegen abces: Dit is het 
meest voorkomende mamma-abces. Deze abcessen 
liggen diep in het mammaweefsel. Vaak treden zij 
op bij zogstuwing. Heeft er zich eenmaal een abces 
gevormd, dan zullen door het collaterale oedeem 
verscheidene melkgangen in de omgeving worden 
dichtgedrukt. De melk stagneert hierin en deze 
stagnerende melk wordt weer heel gemakkelijk ge
infecteerd. Ret gevolg hiervan is, dat er een multi
loculair abces kan ontstaan. Dergelijke diep gelegen 
abcessen gaan dikwijls gepaard met emstige alge
mene verschijnselen. Nogal eens bestaat er hoge 
koorts en begint de aandoening met een koude ril
ling. Fluctuatie is, zoals ik reeds opmerkte, vaak niet 
of moeilijk aantoonbaar, omdat het abces hiervoor 
te diep is gelegen. Geincideerd moet er reeds wor
den als men in de mamma een harde geinfiltreerde 
pijnlijke plek met soms roodheid van de huid vast
stelt. Men bedenke ook, dat het abces dat zich een
maal heeft gevormd minder pijnlijk is dan het hier
aan voorafgaande infiltraat. Ziet men tegen het in
cideren op uit vrees geen etter te zullen vinden, dan 
punctere men eerst onder locale anesthesie midden 
in het infiltraat, waarbij diep moet worden gepunc
teerd. Wordt bij aspiratie pus verkregen, dan kan 
de naald blijven zitten. De locale anesthesie wordt 
uitgebreid of wei de patient wordt in narcose ge
bracht en het abces wordt ruim open gelegd. Is de 
holte eenmaal voldoende geopend, dan taste men 
met de yinger de bodem en de zijwanden van de 
abceswand nauwkeurig af teneinde na te gaan of er 
ook verbindingen bestaan met diepe of naastgelegen 
holten. Niet zo heel zelden bestaan er meerdere 
abcesholten die met elkaar samenhangen. Dit vindt 
men vooral als met het incideren lang is gewacht. 
Ook moet men steeds rekening houden met het feit 
dat er verscheidene abcessen kunnen bestaan, die 
volkomen van elkaar zijn gescheiden en op enige 
afstand van elkaar zijn gelegen. Een tweede abces 
kan zich bijvoorbeeld ontwikkelen in de okseluitlo
per van de klier. Daarom zal ook steeds zorgvuldig 
naar zogstuwing in dit gedeelte van de mamma 
moeten worden gezocht. 

3. Ret retromammair gelegen abces. Deze abces
sen zijn gelegen tussen het mammaweefsel en de 
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Spatfolgen im Sinne geistiger Entwicklungsstorungen bei 
Zangen- und Spontangeburten. Kremer, H. en C. Nack 
(/957) Munch. med. Wschr. 99,321. 

In de eerste verloskundige kliniek van de uiniversiteit te 
Wenen werd nagegaan hoevee! tangverlossingen er in de 
jaren 1944 tot en met 1953 waren verricht en wat de in
dicaties hiertoe geweest waren. Om cen inzicht te verkrijgen 
of een tangverlossing al of niet beschadigend werkt op de 
latere gee,telijke ontwikkeling, werden de door mid del van 
een forceps geboren kinderen opgeroepen voor een na
onderzoek. Aan deze oproep gaven 75 kinderen gehoor. Het 
intellect van deze kinderen werd door middel van gangbare 
intelligentietests vergeleken met de intelligentie van even 
oude kinderen, die spontaan geboren waren. 

Op 13.246 geboorten waren er in die periode 214 tangver
lossingen verricht; 17 maal een hoge tang, 26 maal een 
midden tang en 171 maal een uitgangstang. N a 1950 werd 
geen hoge tang meer aangelegd en ook het aantal midden
tangen vertoonde de laatste jaren een daling. De uitgangs
tang daarentegen vertoonde een geringe toename. De indi
catie gold in 89 gevallen de moeder (geboortestilstand, 
bloedingen, toxicose en andere ziekten), in 70 gevallen het 
kind (voornamelijk dreigende asfyxie) en in 55 gevallen 
lOWe! de moeder als het kind (secundaire weeenzwakte met 
dreigende asfyxie). 
Opmerkelijk is, dat de uitgangsstang voor het kind een 
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fascia pectoralis. Indien de mamma zwaar is, kun
nen deze abcessen beter ter hoogte van de tweede 
en derde rib worden vastgesteld, dan aan de onder
zijde van de borstklier. Door het gewicht van de 
naar onder hangende mamma wordt de etter als het 
ware naar boven gedrukt. Ret openen van deze ab
cess en kan beter aan de specialist worden overge
laten. Wi! men deze zelf behandelen, dan opene 
men het abces in de inframammaire groeve. Dit 
waarborgt naderhand de beste afvloed van de etter 
en geeft bovendien een weinig zichtbaar litteken. 
Roe moet men handelen, nadat het abces is ge
opend en gedraineerd? De meningen hierover zijn 
verdeeld. In het algemeen wordt aangegeven de 
zieke borst op te binden en de zogstuwing te voor
komen door de borst regelmatig leeg te houden. De 
beste manier hiervoor zou zijn het kind aan te leg
gen, maar door sommigen o.a. Dicke wordt hier
tegen terecht ernstig bezwaar gemaakt, omdat is 
gebleken dat hierdoor nogal eens ernstige infecties 
bij de zuigelingen kunnen ontstaan. De borst moet 
dan worden leeggemaakt met een zogpomp. Men 
moet echter weI bedenken, dat hierdoor de mamma 
beslist minder goed wordt leeggezogen dan door 
het kind. De afgezogen moedermelk kan daarna 
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mortaliteit heeft van ruim tien procent. Dit vindt zijn oor
zaak onder andere hierin, dat een uitgangstang over het al
gemeen pas in hoge nood wordt aangelegd. Vaak bestaat er 
een duidelijke anoxemie van het kind, die beschadiging van 
de hersenen en aspiratie van vruchtwater in de hand werkt. 
Toch wordt juist de uitgangstang een verantwoorde en nood
zakelijke ingreep geacht bij dreigende asfyxie. Zodra in de uit_ 
drijvingsperiode de harttonen onregelmatig worden, is een uit
gangstang minder riskant dan conservatief afwachten. Vol
gens een Amerikaanse statistiek (Jeffcoate, T. N. A. (1953) 
Brit. med. ]. II, 4843) zou - dank zij een stijging van het 
aantal tangverlossingen van zes a zeven procent tot zestien 
a zeventien procent - een daling van de kindersterfte zijn 
bereikt van twintig tot twee procent! - Een gedetailleerde 
reproduktie van deze statistiek wordt door de schrijvers niet 
gegeven (ref.). -

Het onderzoek naar de intelligentie van de 75 kinderen, die 
door middel van een forcipale extractie waren geboren, 
vergeleken met de intelligentie van 75 kinderen, die in die 
zelfde periode spontaan waren geboren, he eft uitgewezen, 
dat er geen verschil aantoonbaar was. Ook het percentage 
lichamelijke gebreken van beide groepen verschilde niet. Een 
zelfde onderzoek is al eerder gedaan door Benaron in Chi
cago (Benaron, H. D. (1953) Amer. ]. Obstetr. Gynec. 
3,540) en met dezelfde uitslag. Dergelijke onderzoekingen 
verminderen in aanzienlijke mate een door velen geopperd 
bezwaar tegen de tangverlossing. M. Reyerse 

gekookt aan het kind worden toegediend. Sommi
gen willen naast leegpompen de borst ook masse
ren. Naar mijn mening moet men dit niet doen. De 
kans dat men hierdoor de bacteriele infectie ver
spreidt is groot. Op geen enkele andere plaats van 
het lichaam waar een ontsteking bestaat zou men 
immers massage willen toepassen. Anderen willen 
de zogsecretie tot staan brengen door het toedienen 
van oestrogene stoffen: bijvoorbeeld intramusculair 
in cen keer 10-20 mg dimenformon (100.000-
200.000 E.) of oraal de eerste dag driemaal drie ta
bletten lynoral van 0,05 mg/tablet, de tweede dag 
driemaal twee tabletten en de derde dag driemaal 
een tablet. Men bedenke echter go ed, dat hierdoor 
ook de gezonde mamma in haar secretie wordt ge
remd. 
Recapitulerend zou ik willen opmerken dat: l. De 
antibiotica en chemotherapeutica van onschatbare 
waarde zijn bij de behandeling van de mastitis puer
peralis, maar dat zij ook hun beperking hebben; 2. 
Een etterophoping in de mamma chirurgisch moet 
worden behandeld. De tijd waarop dit geschiedt is 
even belangrijk voor het verdere beloop der aan
doening als vroeger toen er nog geen antibiotica be
stonden. 


