
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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moedelijk het beste in een tabel worden verwerkt. 
De tabel ziet er dan bijvoorbeeld ongeveer uit als 
onderaan de pagina weergegeven. 
Er is dan een overzicht, zodat een andere onderzoe
ker een overeenkomstige paWlntengroep kan samen
stellen. 
Buitengewoon belangrijk voor dit onderzoek zijn de 
criteria voor de diagnose. Er wordt weI een aantal 
objectieve en subjectieve symptomen aangegeven, 
welke op een enqueteformulier moesten worden 
ingevuld (waarom is drukpijn objectief, spontane 
pijn subjectief, koude rilling subjectief?), er wordt 
weI aangegeven dat in alle gevallen een aantal van 
de beschreven symptomen aanwezig moest zijn, 
maar, aannemende dat de gevraagde gegevens zon
der enige twijfel met ja of neen konden wor
de beantwoord, is het nergens duidelijk wanneer de 
diagnose mastitis weI en wanneer niet werd aange
nomen. De criteria, waarop een volledig hers tel is 
gebaseerd, zijn niet vermeld. 
Tot zover critiek op de beschrijving van de proef. 
Voor de critische Iezer is dus de patientengroep on
voldoende beschreven; of deze 58 patienten werke
lijk allen of bijna allen een mastitis post partum 
hebben gehad, is niet uit te maken. Dit klemt des 
te meer omdat schrijvers op de moeilijkheid van de 
diagnose wijzen. 
Reeft het Achromycine bij geen van de patienten 
enig bijverschijnsel gegeven? Samenvattend wordt 
vastgesteld dat in 56 van de 58 gevallen de behan
deling van mastitis post par tum met Achromycine 
tot een goed resultaat leidde. Van groot belang is 
te weten, hoe het resultaat voor deze patienten zou 
zijn geweest wanneer zij niet met Achromycine zou
den zijn behandeld. Ret is zeker dat een aantal wn
der therapie of met "verdere maatregelen" even
eens zou zijn genezen zonder abcesvorming; hoeveel 
is echter onbekend. 
"De deelnemers aan het onderzoek waren er door 
hun ervaring al in gesterkt, dat antibiotica met suc
ces konden worden gegeven. Dit was aIleen voorzo
ver ons bekend nog nergens goed vastgelegd". Ret 
onderzoek heeft er niets toe bijgedragen om de in
houd van de twee aangehaalde zinnen enige ach
tergrond te geven. Ook nu zijn de onderzoekers we
derom in hun ervaring gesterkt en ook nu is er niets 
vastgelegd. "Ret lijkt dat een onmiddellijke toedie
ning van het middel niet zo belangrijk is ais werd 
verwacht", is een uitspraak, die op grond van de 
vermelde gegevens niet is gemotiveerd; met even-
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veel recht had kwmen worden geschreven: Men 
diene Achromycine nooit binnen de twaalf uur na 
de eerste symptomen toe, want er bestaan aanwij
zingen dat er dan abcesvorming kan optreden. 
In het Leerboek der Verloskunde van de Snoo (2e 
druk, 1933, bIz. 444) leest men: Een mastitis begint 
gewoonlijk met een plotselinge stijging der lichaams
temperatuur tot 40° C en hoger . . . . Onder bedrust 
en opbinden met een ijsblaas verdwijnt de ontste
king meestal even snel als zij is gekomen zonder 
blijvende schade aan te richten. Wanneer de tem
peratuur echter binnen een of twee dagen niet tot 
de norm daalt, is er grote kans, dat er zich een 
uitgebreid infiltraat vormt, dat in verettering over
gaat. 
Wanneer men het verslag van het onderzoek Ieest 
en deze zinnen, door de Snoo neergesdhreven, dan 
komt toch weI heel sterk de vraag naar voren: voor 
hoeveel patienten is het Achromycine werkelijk van 
nut geweest? Immers, zowel de snelle temperatuurs
daling ais het volledige hers tel, waarnaar de schrij
vers over het Achromycineonderzoek verwijzen, 
worden hier uitdrukkelijk genoemd. Er is in de lite
ratuur voldoende gewezen op het feit - en erva
ring heeft dit ruimschoots bevestigd - dat indivi
duele indrukken, over het aigemeen gesproken, na
tuurwetenschappelijk bekeken van geen waarde zijn. 
Rier kan worden aangehaald de opmerking van 
Roos op het ledencongres 1960 van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst: "Maar zoals bij ieder medicament 
geldt ook hier, dat het definitieve bewijs van een 
gunstige werking aIleen geleverd wordt door ver
gelijking van behandelde en onbehandelde groe
pen." * 
Onderstaande proefopstelling kan een antwoord ge
yen op de vraag of vroeg toedienen van Achromy
cine als routinemaatregel verantwoord kan zijn; 
wanneer voldoende literatuurgegevens beschikbaar 
zijn over het voorkomen van abcessen na infiltraat
vorming kan het een aanwijzing geven of het toe
dienen van Achromycine hiervoor zinvol kan zijn. 
Een redelijk verantwoorde uitspraak kan echter aI
leen worden gegeven op grond van een dubbelblind 
onderzoek. Nu de schrijvers immers aannemen, dat 
een vroege behandeling met Achromycine geen ver
schil vertoont met een latere, zou een dubbelblind 
onderzoek op de hieronder beschreven wijze weI ac
ceptabel voor hen kunnen zijn. 
* (1960) Ned. T. Geneesk. 104, 2083. 
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Vastgesteld wordt vooraf welke verschijnselen bij 
een patiente aanwezig moeten zijn om van een mas
titis post porhun te mogen spreken. Van de eerst
volgende serie van kraamvrouwen wordt zonder uit
zondering iedere vrouw, bij wie op grond van de 
vastgestelde criteria de diagnose acute mastitis moet 
worden gesteld, in de proef opgenomen. Deze vrou
wen worden gedurende tweemaal 24 uur dubbel
blind behandeld met 6f Achromycine Of placebo. Is 
hierna de temperatuur niet gedaald beneden de 
37° C, dan wordt de behandeling met Achromycine 
voortgezet. Vastgesteld wordt van tevoren bij hoe
veel procent van de patienten een Achromycinebe
handeling van nut moet zijn om het te rechtvaar
digen iedere patiente met acute mastitis met Achro
mycine als routine te behandelen en wanneer deze 
routinebehandeling onverantwoord is. Met behulp 
van de zogenaamde sequente analysemethode wordt 

met de proef doorgegaan totdat een uitspraak kan 
worden gedaan. De gene zings criteria voor de masti
tis zullen ook duidelijk moeten zijn vastgesteld, be
nevens wanneer van recidief moet worden gespro
ken. 

Vanzelfsprekend moeten in dit onderzoek versclril
lende andere zaken eveneens zijn vastgelegd. Met 
name bijvoorbeeld welke "bijkomstige" behande
lingen moeten, r~pectievelijk mogen worden toege
past; welke medicamenten naast het antibioticum 
weI en niet mogen worden gebruikt (laxantia, pijn
stillende middelen), hoe de bedrust moet worden 
toegepast, enzovoort. 
Voorzover bij deze patienten toch abcessen ont
staan, die moeten worden geincideerd, zal de resis
tentie van de zich daarin bevindende bacterien moe
ten worden bepaald. 

Een bescnouwing over de preventieve waarde van net kinknoest=vaccin naar 
aan/eiding van een onderzoek in een a/gemene praktijk* 

DOOR A. I. VOS, HUISARTS TE WOlFAARTSDIJK 

Ret onderzoek, dat ik wi! behandelen, yond plaats 
in de gemeente Wolfaartsdijk. Deze gemeente ligt 
in het noordwesten van Zuid-Beveland en was tot 
1809 een eiland (figuur 1). De tegenwoordige be
volking is agrarisch. Ret gebied heeft nog steeds 
een insulaire structuur. In de destijds bedijkte ge
bieden vindt men slechts hier en claar een groot 
landbouwbedrijf. De bevolking woont in hoofdzaak 
in twee woonkernen, Wolfaartsdijk en Oud-Sabbin
ge. 

De vier plaatselijke lagere scholen en de enige kleu
terschool worden uitsluitend door kinderen uit deze 
gemeenten bezocht. Voor de ongeveer 2.500 inwo
ners, waaronder zeer veel bejaarden, ben ik de enige 
huisarts sinds 1950. Van 1937 tot 1950 was er nog 
een tweede huisarts gevestigd. Ret medisch-preven
tieve werk wordt verricht in nauwe samenwerking 
met de wijkverpleegster en een personeelslid van de 
gemeentesecretarie en beiden hebben voor dit on
derzoek veel werk verricht. Na de watersnood van 
1953, waardoor deze gemeente emstig werd getrof
fen, beschikt men over een modem geoutilleerd 
Groene Kruisgebouw, waarin de consultatiebureaus 
worden gehouden, de vaccinaties verricht en het ar
chief bewaard. Deze bureaus worden door alle ba
by's en kleuters bezocht en de wijkzuster draagt er 
zorg voor, dat de vaccinaties op tijd geschieden. Zij 
maant de moeders daartoe aan tijdens het zuige
lingen-, respectievelijk kleuterbezoek. 

* Voordracht, gehouden op het N.H.G.-congres 1960 (26 no
vember). 

Voor een stelselmatig en volledig uitgevoerde pre
ventieve geneeskunde is, naast een gerichte medi
sche instelling, de actieve en onverflauwde werk
kracht van een wijkverpleegster een eerste vereiste. 

Deze voorwaarde is in Wolfaartsdijk in hoge mate 
gerealiseerd. Toen zich eind maart 1957 de eerste 
kinkhoestgevallen voordeden, meende ik dat mijn 
ervaringen van de hieraan voorafgaande epidemie 
in 1952 ook thans weer zouden gelden; ik had name
lijk toen sinds twee jaar profylactisch gevaccineerd 
en onder deze kinderen geen kinkhoestgevallen van 
enige betekenis aangetroffen. In 1957 was de vacci
natiestatus vrijwel volledig in Wolfaartsdijk, rappel
injecties werden twee jaar na de derde inenting ge
geven en ik meende de ontwikkeling rustig te kun
nen afwachten. In mijn praktijk is echter een groep 
kinderen, behorende tot een geloofsgemeenschap, 
welke de preventieve ingrepen zoals kinkhoestvac
cinatie niet toestaat. Ik kreeg, naarmate zich meer 
gevallen van kinkhoest voordeden, op deze wijze 
de beschikking over een epidemie met een, zij het 
onopzettelijke, proefstelling in een praktijkgebied, 
dat eigenlijk met een eiland te vergelijken was. Aan
gezien het mij reeds bij de aanvang der kinkhoest
epidemie duidelijk was, dat wellicht hieruit iets te 
concluderen zou zijn omtrent de waarde van de 
kinkhoestvaccinatie, werd reeds direct elk ziekte
geval uitvoerig bestudeerd. Dit temeer, omdat al 
zeer vlug enige goed gevaccineerde kinderen toch 
een tussis quinta kregen en ik hierdoor werd teleur
gesteld. Dit biedt meteen de reden van het onder
zoek en de probleemstelling. 
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