
selen (anemieen). Roewel bij de westeuropese be
volking slechts weinig gevallen van hemoglobino
pathieen bekend zijn, moet men toch, vooral in Ne
derland met zijn overzeese conneeties, bij bepaal
de Hjders aan onverklaarbare anemie, aan de moge
lijkheid van een hemoglobinopathie denken. Vaor 
de opsporing van abnarmale hemoglobinen wordt 
gebruik gemaakt van chromatografie op amberlite
kolommen, elektrofarese en alkali-denaturatie. 

4 Onderzoek op aangeboren afwijkingen van de 
erytrocyt. Ret is gebleken dat bepaalde enzymstoor
nissen op zadanige wijze de stofwisseling van de 
erytrocyt kunnen belnvloeden, dat hiervan een ver
korte levensduur en dus een anemie het gevolg is. 
De "glutathion-stability" test en de bepaling van 
het glucose-6-phosphaat dehydrogenase gehalte in 
de erytrocyt zijn onderzoekingsmethoden die hier 
tot een diagnose kunnen lei den. 

5 Onderzoek met behulp van isotopen. Versnelde 
bloedafbraak kan worden gemeten met behulp van 
radioactieve elementen; het beste met Cr 51. Door 
inspuiting van de eigen radioactief gemerkte erytro
cyten kan de overlevingsduur hiervan nauwkeurig 
worden nagegaan. Tevens is het mogelijk met deze 
methode de afbraakplaats te bepalen. Ret is duide
lijk dat beide onderzoekingen van grote betekenis 
kunnen zijn voor diagnose en therapie. Met een vrij
weI analoge methode is het mogelijk met Chro
miwn 51 ook de levensduur van trombocyten in de 
circulatie te bepalen. Voor het onderzoek van se
rumeiwitten kan eveneens gebruik worden gemaakt 
van radioactieve elementen. 

Bij Hjders aan hypo- of agammaglobulinemie kan 
het soms van belang zijn, de afbraak van het des
betreffende eiwit in vivo na te gaan. Vaor dit doel 
bement men zich van het isotoop J odium 131, dat 
aan het eiwitmolecuul kan worden gebonden. Op 
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dezelfde wijze kan ook de afbraaksnelheid van an
dere bloedeiwitten worden bepaald. 

Bloedstolling. Door uit.'breiding van de kennis op het 
gebied van de bloedstolling wordt het onderzoek 
van patienten met stoornissen in het stollingsmecha
nisme de taak van een daartoe gespecialiseerd labo
ratorium. In de loop der jaren zijn naast de vier oor
spronkelijke componenten, tenminste zes nieuwe 
factoren in het bloedplasma en eveneens enkele in 
de bloedplaatjes herkend, die van betekenis zijn 
voor de hemostase. Ret aantonen van de aan- of 
afwezigheid van elk van deze factoren is slechts 
mogelijk met speciaal voor dit doel ontworpen on
derzoekmethoden. Soms is het mogelijk op grond 
van het onderzoek van het ingezonden bloed tot een 
zekere diagnose te komen, in andere gevallen is het 
noodzakelijk dat de patient naar het laboratoriwn 
komt, zodat dan direct na afname onderzoek van Ibet 
bloed kan geschieden. In 1954 werd in het Centraal 
Laboratorium een afdeling geopend, waar het bloed 
van patienten met staomissen in de bloedstolling 
wordt onderzocht. 

Opleiding. Ais laatste zouden wij willen noemen de 
opleiding van artsen en analisten op 'bet gebie!d 
van de bloedtransfusie in de ruimste zin des woords. 
In het nieuwe gebouw is een speciaal laboratorium 
voor dit doel 'ingeric'ht, waar analisten en artsen 
zich kunnen bekwamen in de praktij'k van de bloed
groepenserologie. Ook vele buitenlanders volgen 
een stage in het Centraal Laboratoriwn, zowel in de 
serologische als biochemische sector. 
Noot van de redactiecommissie: Beiangstellenden kunnen bij 
het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van 
het Nederlandsche Roode Kruis, Plesmanlaan 125, Amster
dam-West een tarieflijst van de door het laboratorium ver
vaardigde produkten, alsmede een lijst van aile onderzoekin
gen, aanvragen. 

DOOR C. GIESBERTS, HUISARTS TE OOSTERBEEK EN DR D. J. HARTMAN, HUISARTS TE YELP 

In ons land is de behandeling van mastitis post par
tum meestal een taak van de huisarts. Over de vaak 
moeilijke diagnose en de therapie zijn de gegevens 
vrij schaars en hoofdzakelijk afkomstig van chirur
gen en gynaecologen. Deze betreffen dan voor het 
merendeel gevallen, die in de kliniek zijn ontstaan 
en behandeld. 

De lode is van mening dat het aantal borstabcessen 
in het ziekenhuis niet is gedaald sinds de toepas
sing van antibiotica. Van de verwekkers is 90 pro
cent resistent tegen penicilline. Volgens hem zou 

* Verslag van een onderzoek door enkele leden van het cen
trum Arnhem van het N.H.G. 

weI resultaat van behandeling met antibiotica zijn 
te verwachten bij vrouwen die thuis bevallen. 
Monroe meldt 22 gevallen waarbij een infiltraat of 
een abces bestond, dat niet reageerde op antibio
tica. Rij beschrijft 37 gevallen van vrouwen die in 
een ziekenhuis of kraamkliniek bevielen; hiervan 
hadden 31 incisie en drainage no dig. 

Elsner en Thewanger zeggen dat 84 procent van de 
behandelde mastitis-gevallen resistent was tegen 
penicilline en dat andere antibiotica evenmin werk
zaam waren. 

Vraag en antwoord in het Ned. T. Geneesk. geeft 
enkele meningen over het al of niet wenselijk zijn 
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van antibiotica bij de behandeling van een begin
nende mastitis. Men is het er over eens dat penicil
line niet veel waarde heeft. Wellicht zou een breed
spectrum antibioticum kunnen worden gegeven. 

Kooreman zou in een vroeg stadium een breed spec
trum antibioticum willen geven, maar in dat stadium 
is het mooilijk een mastitis te onderscheiden van een 
gewone zogstuwing. 

De indruk bestaat bij de huisarts dat de specialist 
huiverig is voor het geven van een antibioticum en 
dat hij bij voorkeur een abcedering zal afwachten 
om deze dan te incideren, respectievelijk te punc
teren. Dit gaat gepaard met veel onaangenaamhe
den voor de patiente in een periode, waarin zij en 
haar gezin vaak bijzonder kwetsbaar zijn. Wij allen 
kennen de situatie wanneer enkele dagen na het 
vertrek van de kraamhulp de rust in huis wordt ver
stoord door een mastitis, die de moeder opnieuw 
bedlegerig maakt. Het ligt dus voor de hand dat 
vooral de huisarts zoekt naar een behandeling, die, 
naast een good therapeutisch effect, zo weinig mo
gelijk de nog wankele status van moeder en gezin 
verstoort. Hiervoor komen voornarnelijk de antibio
tica in aamnerking, waarbij dan echter terstond de 
verwekker en de eventuele resistentie de onbekeooe 
factoren gaan vormen. De huisarts is echter, on
danks deze factoren, weI geneigd de interne thera
pie een kans te geven, waarbij de bovengemelde 
sociale omstandigheden voor hem de belangrijkste 
drijfveren zijn. 

Het bovenstaande was de reden waarom het cen
trum Amhem van het Nederlands Huisartsen Ge
nootschap besloot te trachten een bijdrage te leve
ren, die wat meer licht zou kunnen werpen op de 
behandeling van mastitis door de huisarts. Zij had 
daarbij ook het vermoeden dat er op dit gebied nog 
vrij veel gegevens te verzamelen waren door huis
artsen. Er werd een enqueteformulier opgesteld en 
er werd contact opgenomen met de Commissie We
tenschappelijk Onderzook. Bij de besprekingen wel
ke volgden werd van C.W.O.-zijde de eis gesteld, 
dat het onderzoek volgens de zogeheten "double
blind" -methode zou worden opgezet. Dit was ook 
al bij de voorbesprekingen in ons centrum ter spra
ke gekomen en er ontstonden nu naar onze mening 
typische "huisartsen-bezwaren". De deelnemers aan 
het onderzoek waren er door hun ervaring al in ge
sterkt dat antibiotica met succes konden worden ge
geven. Dit was aIleen, voor zover ons bekend, nog 
nergens good vastgelegd. Dat een middel als tetra
cycline - mits er geen resistentie bestaat - werk
zaarn is tegen de frequentste verwekker van mastitis 
(de staphylokok) is ook bekend. De restistentie is 
v66r het instellen van de therapie - wil deze zin 
hebben en dus vroeg begiruien - niet te bepalen. 
Er bestond dus onzerzijds aan een kant het bezwaar 
het therapeutisch effect van een werkzaam middel 
nogmaals te moeten aantonen, aan de andere kant 
waren we om redenen van medisch-ethische aard 

niet geneigd een placebo te geven in de wetenschap, 
dat er een werkzaam middel bestond. Er werd be
sloten het onderzoek toch door te doon gaan, waar
bij aIle patienten Achromycine (tetracycline) zou 
worden toogediend zodra de diagnose mastitis post 
partum vast stond. Er zou naar worden gestreefd 
zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen 
teneinde het zo gevreesde abces v66r te zijn. Dit 
zou dan bovendien een aanwijzing kunnen geven op 
welk tijdstip men het beste met een breed-spectrum 
antibioticum zou kunnen beginnen. Wij stelden ons 
daarbij voor dat de opzet van dit onderzoek na pu
blikatie de kritiek zou krijgen van de lezers van 
"huisarts en wetenschap" en waren benieuwd waar
op die kritiek zich zou richten. 
Een belangrijke moeilijkheid betrof de diagnose. Dit 
klemde temeer omdat er zou worden gestreefd naar 
een snelle behandeling. Zogstuwing en lymfangitis 
kunnen een mastitis bedrieglijk nabootsen maar zij 
kunnen ook het prodromaal stadium van een masti
tis vormen. Er werd dus getracht de symptomen, 
waarop de diagnose moest berusten, zo goed moge
lijk vast te leggen. Dit gebeurde op het enquete
formulier als voIgt: 

Objectieve symptomen: 
rode streep ja - neen. 
roodheid ja - neen. 
infiltraat ja - neen. 
drukpijn ja - neen. 
abces : ja - neen. 
hoogste top koorts: 38°_39°_40°. 

Subjectieve symptomen: 
malaise ja-neen. 

ja-neen. 
ja-neen. 

rilling 
spontane pijn : 

De nadruk werd gelegd op infiltraat en abces, ter
wijl in alle gevaIlen een aantal van de beschreven 
symptomen aanwezig moest zijn. 
De behandeling bestond uit het toedienen van 
Achromycine, 1 g per 24 uur (om de 6 uur 250 mg) 
gedurende ten minste vijf en ten hoogste zeven da
gen. Bij een recidief mocht deze kuur eenmaal wor
den herhaald. Verdere maatregelen, zoals ijsblaas, 
opbinden, kolven en remmen van de lactatie, wer
den aan de medewerkers overgelaten. De overige 
vragen van het enqueteformulier komen bij de ver
melding van de resultaten van het onderzook ter 
sprake. 
Het onderzoek heeft betrekking op 58 gevallen van 
mastitis post partum. Mastitis kwarn voor bij 7 pro
cent van de lacterende vrouwen. 
Indeling van de gevallen naar het tijdstip van ont
staan geeft de volgende tabel, waarbij opvalt, dat 
er een duidelijke top is in de tweede week. 

Eerste week 
Tweede week 
Derde week 
Vierde week 

2 
19 
8 

10 

Tweede maand 12 
Derde maand 3 
Vierde maand 3 
Vijfde maand 1 
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Indeling van de gevallen naar pariteit geeft het vol
gende beeld: 

Eerste kind 19 
Tweede kind 10 
Derde kind 12 
Vierde kind 4 
Vijfde kind 4 
Onbekend 9 

Voor 45 patienten was dit de eerste maal, dat zij 
een mastitis hadden. In een vorige graviditeit had
den 13 vrouwen reeds een mastitis doorgemaakt, 
van wie 12 aan dezelfde kant; hiervan waren er 
destijds 2 geincideerd. 
Indeling van de gevallen naar het tijdsverloop tus
sen de eerste verschijnselen en het instellen van de 
therapie is als voIgt: 

Binnen twaalf uur 38 
Van twaalf tot vierentwintig uur 10 
Langer dan vierentwintig uur 10 

De duur van de Achromycine-kuur bedroeg in 52 
gevallen vijf en in 6 gevallen zeven dagen. 

De tepels waren in 52 gevallen normaal en in vijf 
gevallen ingetrokken. * Bij 27 vrouwen bestonden te
pelkloven en bij 29 vrouwen waren de tepels intact. 
De borstvoeding is in 46 gevallen normaal voortge
zet; in zeven gevallen aan beide kanten gestopt en 
in vier gevallen aIleen aan de zieke kant gestopt. In 
48 gevallen zoog het kind good en in zeven geval
len niet of slecht. Na de mastitis was in 38 gevallen 
de functie van 'de herstellende borst normaal en in 
19 gevallen was de functie slecht. 
In 40 gevallen werden geen bijzondere maatregelen 
genomen; zesmaal werd er gekolfd en zesmaal werd 
de borst opgebonden. Een lactatieremmer werd 
eenmaal gegeven. 

* Bij het ontbrekende geval (52 + 5 = 57) was het enquete
formulier voor wat deze vraag betreft niet duidelijk inge
vuld. Dit geldt eveneens voor de volgende getallen indien 
het totaal minder is dan 58. 

De behandeling geschiedde in 57 gevallen thuis en 
eenmaal in een kliniek. De bevalling gebeurde in 
48 gevallen thuis, in acht gevallen in een kraamin
richting en in twee gevallen in een ziekenhuis. Een 
volledig herstel trad meestal binnen een week op 
(in 54 gevaIlen); in twee gevallen na twee weken. 
In twee gevallen trad een recidief op (een aan de
zelfde kant en een aan de andere kant). Ook deze 
twee recidieven genazen met een tweede Achromy
cine-kuur van vijf dagen, zodat in totaal56 gevallen 
een volledig succes voor de behandeling werden. 
Twee patienten reageerden niet op de therapie en 
kregen een abces, dat werd gcincideerd. Helaas zijn 
in beide gevallen geen kweken verricht. 

Samenvattend kan dus worden vastgesteld, dat in 
56 van de 58 gevallen de behandeling van mastitis 
post partum met Achromycine tot een goed resul
taat leidde. Het lijkt, dat een onmiddellijke toodie
ning van het middel niet zo belangrijk is als werd 
verwacht, irnmers, bij de twee gevaIlen, die toch 
tot abcesvorming leidden, werd de Achromycine 
binnen twaalf uur na de eerste symptomen van de 
mastitis toogediend. Bij de tien gevallen, waarin de 
behandeling na langer dan 24 uur (soms driemaal 
24 uur) begon, waren duidelijk infiltraten, die aIle 
genazen. 
Belangrijk lijkt ons dat in 46 gevallen de borstvoe
ding normaal is voortgezet zonder schade voor het 
kind; dat in 38 gevallen de functie van de herstelde 
borst good was en dat in 40 gevallen geen bijzon
dere maatregelen werden getroffen. Dit benadert 
voor ons gevoel de ideale therapie, waarbij boven
dien de bedrust eigenlijk aIleen noodzakelijk was 
tijdens de meestal korte koortsperiode, wat weer tot 
gevolg had, dat de "rust" in het gezin van de pa
tiente zo min mogelijk werd verstoord. 
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Kanttekeningen bij net mastitis post partum~onderzoek 

DOOR DR F. A. NELEMANS, ARTS·FARMACOLOOG 

Het voorgaande artikel - Mastitis post partum -
moet worden beschouwd als een verslag van een 
natuurwetenschappelijk onderzoek. De eerste eis, 
die aan een dergelijk verslag moot worden gesteld, 
is dat het voldoende gegevens moet bevatten om 
anderen in staat te stellen de proef met overeen
komstige patienten op dezelfde wijze te herhalen. 
Wat dit betreft voldoot het verslag niet aan de mi
nimale eisen. Er zijn weI taIrijke gegevens over de 
in het onderzoek betrokken patienten medegedeeld 
(dat de getallen over tepels, tepelkloven, vooding, 
functie en bijzondere maatregelen, niet precies de 

waarde van 58 hebben, zij hier slechts terloops op
gemerkt), maar aan de hand van de gegevens kun
nen zeer verschillende groepen worden samenge
steld. Of er wordt van uitgegaan dat pariteit, week 
van optreden, tijdsverloop, tepels enzovoort in het 
ziekteproces en met name voor het therapeutisch 
resultaat van geen belang zijn, maar dan heeft het 
geen zin deze gegevens te vermelden, Of er wordt 
van uitgegaan, dat de gegevens weI van belang kun
nen zijn, maar dan moeten zij ook in hun onderlinge 
relatie worden vermeld. Met dit betrekkelijk kleine 
materiaal en het grote aantal gegevens kan alles ver-
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