
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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De vaccinatietoestand in mijn praktijk was als voIgt: 

sinds 1951 was ik op de consultatiebureauzittingen 
begonnen met systematische profylactische inenting 
met kinkhoest-difterievaccin van Burroughs-Well
come. Vanaf midden 1952 werd het triplevaccin 
D.K.T. van het Rijks Instituut voor de Volksgezond
heid te Utrecht gebruikt. In 1953 werd dit vaccin 
op aanvrage gratis verstrekt. Vanaf die tijd dateert 
de landelijke profylaxe en ontstonden langzamer
hand de Entgemeenschappen. In de eigen praktijk 
had ik in 1957 reeds een zeer goede vaccinatietoe
stand bereikt bij de kinderen, die sinds 1951 mijn 
consultatiebureau bezochten. Uitgezonderd hiervan 
was aIleen de boven reeds genoemde groep kinde
ren, waarvan de ouders behoren tot een bepaald 
kerkgenootschap. Deze godsdienstige groep weigert 
principieel op bijbelse grondslag vrijwel elke pre
ventieve ingreep, indien daaraan ook maar enig 
risico is verbonden, dat de mens daardoor ziek kan 
worden. De tot deze religie behorende groep kinde
ren bleek, bij de bestudering van aIle ziektegeval
len, uiteraard zeer waardevol te zijn. Om een onder
zoek als het onderhavige in een algemene praktijk 
met kleine getallen enige wetenschappelijke waarde 
toe te kennen, met andere woorden om er statistisch 
bruikbare cijfers aan te ontlenen, moet aan een aan
tal wens en zo mogelijk worden voldaan. 

1 Er dient een aanvaardbare controlegroep te zi;n. 
Deze controlegroep is aanwezig. Ret zijn allen kin
deren uit gezinnen, behorende tot het bovenbedoeld 
kerkgenootschap. Deze gezinnen wonen normaal 
gespreid door de gehele gemeenschap en hebben 
dezelfde maatschappelijke status als de rest van de 
bevolking. De moeders bezoeken aIle consultatie
bureauzittingen, terwijl de medisch-opvoedkundige 
bereidheid, uitgezonderd vaccinaties, gelijkwaardig 
is aan het overige deel van de bevolkingsgroep. De 
gezinsgrootte maakt geen wezenlijk verschil met die 
der overige gezinnen. De gemiddelde aantallen 
kinderen per gezin waren in de controlegroep 3,5 
en in de gevaccineerde groep 3,25. De kinderen 
van 4-6 jaar uit deze controlegroep bezoeken allen 
de enige kleuterschool ter plaatse. 

2 Alle ziektegevallen dienen bekend te zi;n. Tijdens 
de duur van de kinkhoestepidemie heeft de wijk
verpleegster van het Groene Kruis ter plaatse ieder 
kind, dat verdacht hoestte en mij niet bekend was, 
naar mij verwezen of ik werd bij dit kind ontboden. 
De wijkzuster was op de hoogte van aIle mij be
kende gevallen. Ook het onderwijzend person eel 
van aIle scholen werkte op mijn verzoek mee door 
ieder kind, dat verdacht hoestte, naar mij te ver
wijzen of het maakte mij er opmerkzaam op. Op 
deze wijze is vermoedelijk niet een geval van kink
hoest aan mijn aandacht ontsnapt. 

3 Ti;dens een kinkhoestepidemie dienen zoveel mo
geli;k aile andere ziekten van de luchtwegen te 
worden uitgesloten, liefst niet aanwezig te zi;n. 

In de periode maart-november 1957 kwamen in 
mijn praktijk nauwelijks infecties van de luchtwe
gen voor, die het beeld konden vertroebelen. In de 
afloopperiode, november, verschenen de eerste 
griepgevallen, doch hierdoor was geen vertroebe
ling van het kinkhoestziektebeeld meer mogelijk. 

4 De diagnose dient bi; kinkhoest volgens strenge 
klinische normen te worden gesteld. De diagno

se werd gesteld op de typische wijze van hoes ten, 
het bloedbeeld en de leukocytose. Een karakteris
tiek diagnosticum is bovendien het ontbreken van 

FiguUT 1 

auscultatoire geruisen in de aanvalsvrije perioden. 
Dit is zo typisch, dat, wanneer in het stadium con
vulsivum, vochtige ronchi hoorbaar worden, men op 
zijn hoede moet zijn voor dreigende complicaties. 

5 Voor een epidemiologische studie van een infec
tieziekte is een insulaire of semi-insulaire vorm 
van voordeel. 

6 De behandeling dient in aile gevallen gelijk te 
zijn. De lichaamstemperatuur werd dagelijks ge

controleerd; als de patiE:intjes koortsvrij bleven, 
mochten zij buiten spelen, terwijl ik werd gewaar
schuwd bij· koorts. Therapeutisch kregen deze kin
deren driemaal daags eventueel druppels liquor 
Droserae compositum, als zij oud waren, vanaf drie
maal twee tot driemaal zeven druppels. De waarde 
hiervan achtte ik gering. De moeders werd geadvi
seerd slechts in uiterste nood de patientjes bij te 
staan tijdens een hoestconvulsie, waardoor ik ge
wenning aan deze hulp trachtte te voorkomen, het
geen vooral in de herstelfase belangrijk is. 
De kinderen werden door mij minstens een keer per 
week nagezien en regelmatig werden de leukocyten 
geteld. Antibiotica werden, behoudens bij een en
kele complicatie, nooit voorgeschreven. 

Ten behoeve van de uitwerking van de epidemiolo-
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gische gegevens werden aIle ziektegeschiedenissen 
vastgelegd op een daarvoor ontworpen kaart (figuur 
2). Hierdoor werd het uitwerken door overzichte
lijkheid veel gemakkelijker. Behoudens een zestal 
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Figuur 2 

kinkhoestgevallen onder volwassenen, lagen de 
leeftijden der 102 patientjes tussen 0 en 11 jaar. Het 
totaal aantal kinderen in mijn praktijk van deze leef
tijd bedroeg 494. Hiervan hadden tijdens vroegere 
epidemieen 126 kinderen reeds een tussis quinta 
doorgemaakt (velen in 1952, in aansluiting aan een 
heftige mazelenepidemie). Bij de aanvang der epi
demie had8.en wij dus te maken met 373 kinderen 
van 0 tot 11 jaar, die wij de kwetsbare groep no em
den. Geen van de patientjes in deze epidemie had 
reeds eerder kinkhoest doorgemaakt. 

Tabel 1. 373 kinderen van 0-11 jaar, die nimmer 
kinkhoest hadden doorgemaakt. 

Totaal aantal .... _ .. . 
Ziek ..... _ ......... . 
Percentage morbiditeit . 

373 
102 
27,3 

Gevac- Ongevac-
dneerd cineerd 

206 
50 
24,3 

167 
52 
31,1 

Tabell heeft dus betrekking op een 'Icin:1&oestepi
demie met een morbiditeitspercentage van 27,3. 
Het morbiditeitspercentage van de gevaccineerde 
en ongevaccineerde groepen is niet noemenswaardig 

verschillend. Wanneer wij hieruit de werkzaamheid 
van de kinkhoestprofylaxe moesten verklaren, zag 
het er voor dit vaccin zeker niet best uit. 
Ret is echter noodzakelijk de gegevens onder te ver
delen naar de "ernst" en de duur van de ziektege
vallen en naar de leeftijd, in verband met het feit, 
dat de ongevaccineerde patientjes als controlegroep 
alleen maar belangrijk zijn, wanneer zij in 1950 en 
later geboren zijn, omdat toen inuners de profylaxe 
is begonnen. 

Klassificatie. Uit de ZiektegesC'hiedenissen kon de 
ernst van de gevaIlen goed worden bestudeerd. De 
volgende indeling was het logische resultaat er van. 

Klasse 0: Dit waren kinderen met aanvallen van 
droge hoest, zonder echte reprises, zonder ausculta
toire afwijkingen, met een, zij het minder sprekend, 
typisch bloedbeeld en een positieve gezinsinfectie
kans. Bij de ongevaccineerde kinderen met kink
hoest hoefde ik, zoals straks blijkt, met deze groep 
geen rekening te houden. 

Klasse A: 1- 3 haalbuien per dag of nacht. 
Klasse B: 3-10 haalbuien per dag of nacht. 
Klasse C: meer dan 10 haalbuien per dag of nacht. 

Door Kendrick is een analoge indeling gemaakt, die 
echter de benaming licht, ernstiger, ernstig heeft, 
zonder nauwkeurige objectieve omschrijving. Ik 
yond geen aanleiding deze over te nemen. 

Duur van de ziekte. Bij de bestudering van de ziek
tegeschiedenissen is de duur van de ziekte van veel 
belang; niet alleen voor de onderzoeker, maar ook 
voor de patient en voor de ouders! Ais begin van de 
ziekte nam ik aan het tijdstip waarop het hoes ten 
begon, zonder dat nog de typische aanvallen optra
den, maar waar het bloedbeeld reeds op kinkhoest 
wees. Het begin van de ziekte kon in vele gevallen 
worden gediagnostiseerd; in een enkel geval werd 
het anamnestisch vastgesteld. Ret einde der ziekte 
werd bepaald door het wegblijven der convulsieve 
hoest. 
Nadat tot hiertoe in feite een aantal zeer gunstige 
factoren voor het onderzoek zijn uiteengezet, moge 
thans in het kort de uitwerking van dit materiaal 
worden besproken. 
De gehele groep ongevaccineerde patientjes levert 
het in tabel 2 gegeven beeld. 

Tabe12. Indeling naar de kliniscbe ernst bij 52 on
gevaccineerde kinderen van 0-11 jaar. 

Klasse 

0 A B C 

Aantal ............ 0 4 30 18 
Gemiddelde ziekte-
duur in weken . . ... 5 8 10 
Gemiddelde leeftijd 
in jaren ........... f9h 61/2 4 
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Van de kinderen van 0-6 jaar waren er 46 ongevac
cineerd. Riervan werden 22 kinderen of 47,8 pro
cent ziek (tabe13a). 
Van de kinderen van 6-11 jaar waren er 121 niet 
gevaccineerd; hiervan werden 30 kinderen of 24,8 
procent ziek (tabel3b). 

Tabel3. Irrdeling naar de klinische ernst bij 22 on
gevaccineerd~ kinderen van 0-6 jaar en 30 ongevac
cineerde kinderen van 6-11 jaar. 

a 0-6 jaar: 
Klasse 

0 A B C 

Aantal ............ 0 1 9 12 
Gemiddelde ziekte-
duur in weken . . ... 4 8 9 
Gemiddelde leeftijd 
in jaren ... ' ....... 2 3 33/4 

b 6-11 jaar: 
Klasse 

0 A B C 

Aantal ............. 0 3 21 6 
Gemiddelde ziekte-
duur in weken . . ... 6 7 11 
Gemiddelde leeftijd 
in jaren ........... 8 8 71/3 

Van de kinHeren van 0-6 jaar waren er 206 goed ge
vaccineerH; mervan werden 50 kinderen of 24,3 pro
cent ziek (tabe14). 

Tabel 4. Indeling naar ldinische ernst bij 50 goed 
gevaccineerde patientjes van 0-6 jaar op een totaal 
van 206 goed gevaccineerde kinderen. 
0-6 jaar: 

Klasse 

0 A B C 

Aantal ............ 7 31 11 1 
Gemiddelde ziekte-
duur in weken . . ... 2 4 6 8 
Gemiddelde leeftijd 
in jaren ........... 31/2 3 31/2 1 

In figuur 3 worden de resultaten bij gevaccineerden 
en ongevaccineerden nog eens samengevat. 

Wij :den dus bij de beschermde (gevaccineerde) 
kinderen van 0-6 jaar 75 procent van de patHintjes 
in klasse 0 of A voorkomen, terwijl van de controle
groep nog geen 5 procent in klasse A valt. Bij de 
gehele groep (van 0-11 jaar) ongevaccineerde pa
Wintjes valt ongeveer 8 procent in klasse A. Ret ge
vaccineerde kind blijkt dus belangrijk minder em-

stig zielc te zijn; uit dit onderzoek resulteert een be
schermende werking van het vaccin van ongeveer 
70 procent. 
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Figuur 3. Kinkhoestepidemie 1957 Wolphaartsdijk. Voorko
men en indeling naar de ernst der ziekte bij 206 gevaccineer
de en 46 niet gevaccineerde kinderen, uitgedrukt in procenten 

Een onderzoek naar de therapeutische waarde van 
een geneesmiddel of ingreep, is altijd een zeer moei
Hjke zaak. Een onderzoek naar de preventieve waar
de van bepaalde medische handelingen is vaak nog 
veel moeilijker. Hierbij komen zoveel onbereken
bare factoren, die van invloed zijn op het onder
zoek, dat wij vaak zeer kritisch tegenover bepaalde 
conclusies moeten staan. Omdat dit onderzoek ech
ter onder gunstige omstandighed.en kon worden 
uitgevoerd, meende ik het te mogen uiteenzetten. 

Ik hoop dat het een kleine stetUl is geweest voor het 
zo voortreffelijke wetenschappelijke onderzoek van 
de producent van het kinkhoestvaccin en spret"k 
gaame mijn grote dank uit aan Dr Cohen, hoofd 
van het produktielaboratorium van het RI.V. voor 
de vele hulp en adviezen die hij gaf. Wellicht heeft 
het onderzoek er iets toe bijgedragen, dat nog in
tensiever wordt getracht een verbeterd kinkhoest
vaccin te bereiden. 
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