
aanbevolen therapeutisc'he maatregelen. De patient 
behoeft geen woor'd te zeggen, hij is alleen het kli
nisc'he on'derwerp van 'de les. 
Sin'ds enige jaren heb ik met 'deze traditie gebroken. 
Ik ga naast de patient zitten en verricht het onder
zoek in de aanwezigheld van de studenten. Ik ben 
zelf verbaasd geweest hoe goe'd 'deze methode in 'de 
meerderlheid van de gevallen voldeed en hoe ge
makkelijk de patient inlichtingen van zeer persoon
Hjke aard gaf, zelfs in tegenwoo'T'digheid van een vrij 
talrijk publiek Vaak worden er verbazingwekkende 
en zee'T verhelderen'de feiten onthuld - een mate~ 
riaal, dat ik 'door mijn studenten laat noteren. 
Een keer per week geef ik ook een college van twee 
uur over "De inwendige geneeskunde en 'de psy
che", waarop steeds twee patienten worden voorge
steld, na eerst een theoretische uiteenzetting van 
elk geval te hebben gegeven. Met vrij kleine studie
groepen is het soms mogelijk een verrassend 'diepe 
psychologische exploratie te verric'hten. De juistheid 
van deze procedure, die vaak aanleiding geeft tot 
openlhartige gesprekken met de patient over zeer 
persoonlijke aangelegenheden, vormt een vraagstuk, 
dat mij dikwijls veel zorgen 'heeft gebaard. Maar 
tach kreeg ik elke keer de indruk dat 'het in princi
pe geen bezwaar is somausdhe of psychologische 
onderwerpen en t'Taumata op dezelfde wijze te be
handelen; in belde gevallen kan hiertegen bezwaar 
worden gemaakt als de tec'hniek van het ondervra
gen niet juist is of als men zich niet voldoende in 
de g.evoelens van de ander verplaatst, hetgeen even
eens een kwestie is van een tactvol, objectief Voor
beeld en van ervaring. 
Voor het onderwijs is dit 'de enige manier, die een 
student de mogeIijkheid biedt rechtstreeks inzicht te 
krijgen in de ondervindingen van patienten, in de 
manier waarop deze ervaringen onthuld en onder 
woorden worden gebradht en in de interrelatie tus
sen deze ervaringen en de gezondheidstoestand van 
de patient; naar mijn mening kan geen andere me· 
thode dit alles realiseren. 
Tijdens deze colleges valtrekt zich een tamelijk gro-

te verandering in een deel van mijn toehoorders. 
Ais het voo·rstellen van de patient en de daarmee 
verb and houdende bespreking adhter de rug zijn, 
blijven er nag ongeveer twintig minuten over voor 
een discussie met de studenten. V ooral in het begin 
van de cursus wordt dan op dit ogenblik een scherp 
afwijzende houding merkbaar. Een paar studenten 
stellen veel belang in de besproken onderwerpen 
en het komt tot een soort analytische discussie. Zo· 
als gezegd wekt deze methode van onderwijs enige 
weerstand, die in de loop van de CillSUS tot uitdruk
I<ing komt in het van college wegblijven van een ge
ring aantal studenten, terwijl de overigen tens lotte 
overtuigd raken en met enthousiasme doorgaan. Ik 
zou hier nogmaals de nadruk willen leggen op het 
feit, dat deze overtuigjng hoofdzakelijk tot stand 
komt door de ondervindingen, 'die wij gezamenlijk 
in ons persoonlijk contact met de patienten opdoen. 
Ais in de psydhosomatisdhe geneeskunde evenveel 
waarde wordt toegekend aan psychologische facto" 
ren als aan de somatisdhe factoren in de interne ge~ 
neeskunde, dan betekent <lit niet dat de psychisc'he 
genees'kunde en de somatische geneeskunde met el
kaar in strijd zijn, doch dat zij elkaar op ideale en 
wederkerige wijze aanvullen. Elk van beide syste
men behandelt maar de helft van de feiten, tezamen 
vullen zij elkaar aan en vormen zo de complete ziek
teleer van de mens. Elk van de twee systemen stelt 
aparte eisen. Voor de beoefening van de psycho
logisdhe geneeskunde dient men zijn hele persoon
lijkheid te geven. De psyclhologische geneeskunde 
vraagt om een scherpe, analytisohe geest en een 
waarlijk begrip. De psyclhosomatische benaderings
wijze kan niet uit boeken worden geleerd; deze kan 
men zidh alleen eigen maken door ervaring op te 
doen onder deskundige leiding. Voor hen, die zich 
deze moeite willen getroosten,zal dit tot op zekere 
'haogte een aangename, katalytische, psychische er
varing blijken. De beloning zal niet alleen bestaan 
uit een verruiming van de therapeutische mogelijk
heden voor de patienten, maar oak uit een persoon
lijke rijping als mens voor de geneesheer. 

NOTITIES UIT DE PRAKTIJK VAN DE HUISARTS 

Zogenaamde hope/oze ge va lien * 
DOOR E. VAN WESTREENEN, HUISARTS TEROTTERDAM 

Zeer in het algemeen gesteld kunnen wij bij de be
handeling van onze patienten drie categorieen ziek
ten onderscheiden. In de eerste plaats die toes tan
den, die post of propter onze therapie na korter of 
langere tijd genezen, waarna het normale gezonde 

* Naar een voordracht gehouden in een studiegroep van het 
centrum Rotterdam van het N.H.G. 

evenwicht wordt hersteld; hiertoe behoren vele in
fectieziekten en allerlei andere veelal acute syndro .. 
men, die een restitutio ad integrum niet in de weg 
staan. Vervolgens zou ik willen onderscheiden de 
snel verlopende ongeneesHjke ziekten, waarbij we 
vooral denken aan de ernstige hart- en vaataandoe
ningen, systeemziekten, ernstige infecties en spoedig 
tot de dood voerende maligne gezwellen. De derde 
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en voor deze bespreking belangrijkste groep is die 
van de chronische slepende ziekten, die dikwijls een 
zekere mate van invaliditeit veroorzaken, doch het 
bereiken van een hoge leeftijd niet altijd in de weg 
behoeven te staan; hiertoe behoren atherosclerose, 
hypertensie, reumatoide arthritis, osteoarthrosis, 
multiple sclerose, dhronische nephritis en andere 
bekende ziektebeelden met hun noodlottige gevol
gen en complicaties. 
Voor een goed begrip van wat er voIgt zou ik eerst 
een woord willen bespreken, dat bij de beoordeling 
van onze therapie dikwijls wordt gebruikt, doch 
waarvan de betekenis niet altijd even .,terk wordt 
beseft. Dit is het begrip: eindtoestand. Wij beschou
wen onze primaire genezende taak als beeindigd, 
indien een eindtoestand is ingetreden. In de letter
Hjke betekenis van het woord is een eindtoestand 
bij een chronische ziekte weHswaar een contradic
tio in terminis, doch indien het in deze omstandig
heden wordt omschreven als die toestand, waarin 
door ons therapeutisch handelen geen wezenlijke 
verbetering meer is te brengen, dan kunnen we het 
toch als zodanig hanteren. Wij, en dikwijls ook de 
familie van de patient, aanvaarden dan een zekere 
mate van invaliditeit en trachten het lijden verder 
zo dragelijk mogelijk te maken door op palliatieve 
wijze de klachten te behandelen. 
Nu heb ik mijzelf er enige malen op betrapt bij een 
bepaaide patient bijna een eindtoestand te hebben 
aanvaard, waar deze nog helemaal niet bestond en 
waar door verbeterde diagnostiek of wijziging in de 
therapie een aanzienlijke verbetering in de situatie 
was te bewerkstellingen. 
Querido heeft onlangs nog een artikel gewijd aan de 
revalidatie van bejaarden, waarin hij onder andere 
wijst op het feit, dat een bestaande invaliditeit niet 
altijd als onvermijdelijk behoeft te worden be
schouwd en voor verdere behandeling en verbete
ring vatbaar is. Vooral bij bejaarde patienten wordt 
deze vergissing nogal eens begaan, mede doordat 
men nog niet genoeg doordrongen is van het feit, 
dat door het stijgen van de gemiddelde leeftijd van 
de bevolking ook bejaarde patienten ziekten kun
nen krijgen, waarvoor een causale behandeHng mo
gelijk is. De multiconditionele ontstaanswijze van 
vele symptomen op oudere leeftijd en het feit, dat 
op hogere leeftijd vele ziekten zich op andere wijze 
uiten, dan we op de collegebanken hebben geleerd, 
zijn hier mede schuld aan. 
Atypisch verloop van vele bekende klinische syn
d'romen is bij bejaarde patienten dikwijls het geval 
en zal iedereen uit de praktijk bekend zijn. Appen
dicitis acuta kan zander heftige beginsymptomen 
verlopen, met vroegtijdige perforatie en vorming van 
een gelocaliseerd abces, dat sterk kan gelijken op 
een neoplasma van het colon ascendens (Zeman). 
Een onschuldig lijkende diarree of korte flauwte 
kan bii bejaarden het enige verschijnsel zijn van een 
hartinfarct (Braa:dbaart op een voord'racht voor het 
centrum Rotterdam van het N.H.G.). Maligne tumo
ren groeien langzaam op oudere leeftijd, geven 
soms pas in een vergevorderd stadium duidelijke 

klachten en worden dikwijls gemaskeerd door ont
stekingen, zoals bij het stenoserend bronchiaalcarci
noom. 
Vooral patienten, die wij regelmatig voor hun chro-
nische kwaal bezoeken en daarom menen goed te 
kennen, stellen ons zo af en toe voor onaangename 
verrassingen. V oor een objectieve beoordeHng ken
nen wij deze mensen eigenlijk te goed, en miss en 
soms een diagnose, die een in consult ~eroepen of 
waarnemend colI ega direct weet te stell en. Niet
waar, we kennen mevrouw X al zo lang met haar 
decompensatio cordis en bezoeken haar trouw eens 
per maand, waarbij het contact meestal beperkt 
wordt tot het voden van de pols en het voorschrij
yen van pulv. fol. digitalis, waarna mogelijk nog 
even tijd over blijft voor een praatje over de kinde
ren en de kleinkinderen. Ze heeft al eens gezegd, 
dat ze moeilijkheden met de defaecatie heeft en 
toen hebben we wijs geknikt, gezegd dat men dat 
krijgt als men wat ouder wordt, en er iets voor ge
geven. 
Een volledig onderzaek roept bij dit soort gevallen 
zowal bij arts als patient bepaalde weerstanden op. 
We hebben het immers zo druk en de patient is al
tijd helemaal aangekleed als we komen, terwijl het 
zo lang duurt voor ze zich heeft kunnen uitkleden; 
bovendien heeft ze "er niet op gerekend". Craddock 
zegt him'over in zijn aanbevelenswaardige boek "An 
introduction to general practice" het volgende: "Old 
people should never be rushed or hurried. If they 
seem slow in answering questions, and particularly 
in undressing for examination, remember that the 
fires of life are burning slowly. Trying to hurry them 
makes them flustered, and the subsequent interro
gation and examination are then more difficult". 
Zijn we ook niet een beetje huiverig de patient te 
veel te verontrusten met een al te actieve houding? 
Het is mijzelf goed bevallen chronische patienten 
van tijd tot tijd eens op bed te laten liggen voor 
een volledig onderza·ek Mevrouw X zal dan niet zo 
gauw de kans krijgen, onder onze voortdurende con
trole voor haar hart, een rectumcarcinoom te ont
wikkelen, waar we enige maanden te laat achter zijn 
gekomen. Hebben we altijd geleerd aIle verschijn
selen onder eendiagnose onder te brengen, bij oude
re mensen bestaan daarentegen nogal eens ver
schillende afwijkingen naast elkaar. Wij dienen ons 
voortdurend af te vragen: Heb ik aIle diagnostische 
en therapeutische mogelijkheden weI volledig aan
gewend? 
Ik wil dan nu enkele voorbeelden geven ter verdui
delijking van hetgeen ik met het bovenstaande be~ 
doeld heb te zeggen. 
Onze eerste patient is een thans 77-jarige man, sinds 
1955 bij mij onder behandeling wegens angina pec
toris en hypertensie. Bovendien was hij te zwaar, hij 
woog 89 kg. Met een zoutloos vermageringsdieet 
verbeterde zijn toestand in zoverre, dat de bloed
druk daalde van 200/110 mm Hg tot 170/90 mm Hg 
en het gewicht verminderde tot 84 kg. In februari 
1957 kreeg patient voor het eerst mictiebezwaren, 
die imponeerden als prostaatklachten. Spoedig bleek 
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verwijzing nodig naar de urolDog, die mij berichtte, 
dat patient een grote hypertrofische blaas had met 
dikke wand en een liter retentie; maligniteit werd 
niet gevonden. Er bestond verder een niet ernstige 
uremie. Na een langdurige voorbehandeling werd 
in mei 1957 prostatectomie volgens Millin verricht 
en reeds na twaalf dagen werd patient ontslagen 
met de mededeling, dat hij in redelijke toestand was, 
behalve een lichte cystitis. 
Patient viel mij niet mee bij thuiskomst. Hij lag vrij
weI 'de gehele 'dag in bed, zag er slecht uit en was 
erg vermoeid. Toen zijn klachten, die aanvankelijk 
werden toegeschreven aan reconvalescentiezwakte, 
na enkele weken niet verbeterden en de urine nog 
steeds albumen en veel leukocyten bleef bevatten, 
niet reagerend op de gebruikelijke urinedesinfectan
tia, nam ik nog eens contact op met de behandelend 
uroloDg. Deze verbaasde zich hier niet over en zei, 
dat patient inderdaad in niet al te beste conditie 
was en ook weI niet meer ZD erg zou verbeteren. 
Dergelijke urineweginfecties waren moeilijk te be
strijden en vertoonden toch steeds weer de neiging 
terug te keren. Bijna hadden wij allen, artsen, pa
tient en familie deze onbevredigende situatie ge
accepteerd als het beste, wat onder de gegeven om
standigheden bereikbaar was. Wat kan men ver
wachten op deze leeftijd na een flinke ingreep bij 
een reeds uremische patient? Moesten we al niet te
vreden zijn met dit povere resultaat? 
Toch niet geheel gerustgesteld, liet ik eerst nog eens 
een bloedbeeld maken: het hemoglobinegehalte was 
58 procent, het aanta:l erytrocyten 3.400.000 en leu
kDcyten 4.800. De bezinkingssnelheid bedroeg 79 
mm na het eerste en 96 mm na het tweede uur, ter
wijl het ureumgehalte 1,17 gram per liter bleek te 
zijn. Deze gegevens waren voor mij voldoende aan
leiding heropname aan te vragen. Tijdens deze twee
de opname, die drie maanden duurde, bleek er een 
pyelonephritis te bestaan, waarbij uit de urine veel 
bact. coli en staphylococcus aureus Haemolyticus 
werd gekweekt. De urineweginfectie werd met veel 
geduld en moeite bestreden, doch met goed resul
taat. Na behandeling met chloromycetine, Urolu
cosH en tens lotte amandelzuur werd de urinekweek 
steriel en was het ureumg,ehalte gedaald tot 57 mg 
procent en het hemoglobinegehalte gestegen tot 70 
procent. Doch belangrijker dan deze laboratorium
gegevens is, dat onze patient van een bleke, oude, 
bedlegerige man weer een waardig lid van de sa
menleving was geworden, die veel buiten wandelde, 
trek kreeg in zijn eten, zijn liefhebberijen weer op
vatte, kortom het leven weer te leven waard yond. 
De uiteraard slechte nierfunctie heeft hem daarna 
nog weI eens parten gespeeld, want in juni 1959 
moest hij weer worden opgenomen voor een dubbel
zijdige pyelonephritis, uremie, hyponatriemisdhe 
acidose en hyperkaliemie, dit alles nog gecompli
ceerd door een pneumonie. Ondanks een nierfunc
tie, die slechts 14 procent bedraagt van het norma
Ie, heeft patient zich ook hiervan goed hersteld en 
is nu reeds ruim een jaar na het laatste ontslag. vrij 
gebleven van belangrijke klachten! 

Bleek bij deze eerste patient, dat door verdere the
rapeutische bemoeiingen een aanzienlijke verbete
ring in de eindtoestand was verkregen, bij de hier
na vDlgende patient dreigde een ernstige vergissing 
te worden beg,aan in het vlak Van de diagnose. 
In augustus 1959 werd ik bij een 79-jarige, mij on
bekende man geroepen, die vrijgezel was en werd 
verzorgd door een reeds langer bij mij bekende da
me, die ha:ar levenstaak had gevon!dlen in de liefde
rijke verpleging van deze demente grijsaard. De~ 
ment was hij zeker: geheugenverlies, verwardheid 
en desorientatie, incoherent gedrag waren alle aan
wezig. AIleen was hij weI de laatste weken erg ach
teruit gegaan; vrOielger speelde hij de gehele dag zijn 
spelletje patience, doch daar was hij nu niet meer 
toe te krijgen. Hij bleef vrijwel de gehele dag in 
bed liggen, doch kwam er 's nachts uit, viel dan in 
het donker over het meubilair, en bleek nu, wat het 
ergste was, incontinent te worden. Ik kon dit alles 
slechts beamen, VDnd bij lichamelijk Dnderzoek be
halve duidelijke arteriosclerose geen afwijkingen en 
probeerde met sedativa de man wat rustiger te krij
gen. Ten einde raad werd de mogelijkheid van op
name in een tehuis voor geestelijk gestoorde bejaar
den besproken. 
De aanhankelijkheid van zijn verzorgster en de 
slechte ervaringen, opgedaan bij mijn poging,en 
geestelijk gestoorde bejaarden op te doen nemen, 
behoedden mij gelukkig voor een blunder. Ik had 
namelijk nu nog zelf de tijd mijn onvolledige dia
gnose te kunnen aanvullen. Op een gegeven dag ver
telde de huishoudster namelijk, dat patient zoveel 
water dronk en daarom miss chien zo in bed plaste. 
In de haastig nagekeken urine was een sterk posi
tieve redu~tie aan te tonen en patient werd opge
nomen Dp de interne afdeling onder de diagnose, 
diabetes mellitus bij dementia arteriosclerotica. Hij 
werd behandeld met dieet en 16 E Novolente, waar
bij het de, internist opviel, dat ook zijn geestelijke 
toestand opmerkelijk verbeterde. Deze reeds in de 
kliniek geconstateerde verbetering heeft zich na ont
slag tot op heden gehandhaafd. De rust is weerge
keerd; bij mijn regelmatige bezoeken zit patient on
veranderlijk patience te spelen en met de dementie 
valt het nu heus weI mee. Deze patient wilde ik dus 
demonstreren als voorbeeld van het aanvaarden van 
een zogenaamd hopeloze eindtoestand, waarbij 
evenwel, zDals later bleek, de diagnose voor het be
langrijkste deel nog diende te wDrden gesteld. Het 
eenvoudige bepalen van de reductie in de urine 
dient tot het routineonderzoek bij iedere bejaarde 
zieke te behoren, ook al schijnen aIle symptomen 
gemakkelijk uit de reeds bekende gezichtshoek te 
kunnen worden verklaard. 
De laatste patient, een 76-jarige man, die ik sinds 
jaren kende als Hjder aan een totaal hartbloc met 
een polsfrequentie van 40 slagen per minuut en een 
bloeddruk van 200/80, kreeg eind 1958 zodanige 
prostaatklachten, dat hij in januari 1959 werd opge
nomen, waarbij bleek dat dit veroorzaakt werd door 
een prostaatcarcinoDm. Bij rontgenologisch onder
zDek van het bekken bleken er in de rechterbekken-

( 1961) huisarts en wetenschap 4, 22 



he1ft zeer uitgebreide uitzaaiingen van osteoplasti
sche metastasen te bestaan. Het electrocardiogram 
toonde een totale atrioventriculaire dissociatie met 
een boezemfrequentie van 100 slagen per minuut en 
een ventrike1frequentie van 40 per minuut. Na het 
doormaken van een longembolie, die werd behandeld 
met anticoagulantia, werd bij deze patient endore
sectie verricht. In redelijke algemene toestand, met 
een bezinking van 62 mm na het eerste, en 90 mm 
na het tweede uur, een alkalisch fosfatasegehalte 
van 73 E en een zuur fosfatasegehalte van 5,5 E, 
werd patient ontslagen. Thuis zou hij Lynoral ge
bruiken. 
Aanvankelijk waren er weinig moeilijkheden; weI 
had patient tengevolge van de botmetastasen vrij 
veel pijn en last van oedeem aan de onderbenen, 
doch hij was rustig en door zijn vrauw goed te ver
zorgen. Een steeds toenemende jeuk met huidafwij
kingen deden mij de huidarts nog eens in consult 
roepen, die hierbij aarzelde tussen een allergische 
vaataandoening of een toxisch huidproces door de 
metastasering. Erger was, dat onze patient hoe lan
ger hoe onrustiger werd. Er waren duidelijke teke
nen van arteriosclerosis cerebri. 's Nachts was hij 
onrustig, kreunde en zuchtte veel, waardoor zijn 
vrouw niet kon slapen, kwam veel zijn bed uit, 
meende in een ander huis te zijn en had visuele 
hallucinaties. De gebruikelijke sedativa hadden geen 
uitwerking en er dreigde een noodsituatie te ont
staan, doordat de bejaarde echtgenote de verzor
ging niet meer aan kon. Ook hier dus weer een ho
peloze toestand, die volkomen werd gerechtvaardigd 
door de bestaande ernstige geestelijke en lichame
Hjke afwijkingen. 
Door de kinder en, die helaas te ver weg woonden, 
om zelf te kunnen helpen, werd al gesproken over 
opname in een psychiatrische inrichting. Querido 
rlOemt terecht de scheiding van een bejaard echt
paar wreed en dikwijls bij nader inzien niet nodig. 
Na opname vindt men na enige weken dikwijls een 
ounje, dat het apparaat van een psychiatrische in-
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60-025 Probleme der Psychosomatik. Klinischer Geltungs
bereich. Bleuler M. (1960) Schweiz. med. Wschr. 90, 170. 
Honderddertig jaar geleden verstond men onder een psycho
somatische ziekte, die ziekte, waarbij de psychische gevolgen 
van een zichtb>tre lichamelijke ziekte op de voorgrond traden, 
bijvoorbeeld de progressieve paralyse. Tegenwoordig verstaat 
men onder psychosomatische ziekten het omgekeerde, name
lijk ziektebeelden die zich voordoen als somatische afwijkingen 
en waarvan de oorzaak in het psychische vlak ligt. Als typi
sche voorbeelden hiervan worden vaak ulcus ventriculi, colitis 
ulcerosa, hypertensie en astma genoemd. Ook verstaat men 
onder psychosomatiek weI de eenheid van het psychische en 
het somatische. Zijn er storende lichamelijke verschijnselen 
die wij niet met' een primair pathologisch-anatomisch of 
pathologisch-fysiologisch substraat in verband kunnen bren-

gen en kunnen wij ze daarentegen wei op invoelbare, begrijpe
lijke en zinvolle wijze inpassen in de levensgeschiedenis van de 
patient, zoals hij of zij die verstandelijk en emotioneel ver
werkt, dan beschouwen we die stoornissen als psychosoma
tisch. 

Dat emoties somatische gevolgen kunnen hebben, wordt aan 
de hand van voorbeelden die we allen kennen geillustreerd. 
Een en dezelfde emotie veroorzaakt lang niet bij iedereen het
zelfde somatische verschijnsel. Dit hangt helemaal af van aard 
en duur van de emotie en de lichamelijke en psychische toe
stand, de constitutie en de levensgeschiedenis van de desbe
treffende persoon. De een krijgt diarree na een bepaalde emo
tie, de ander obstipatie en bij een derde gebeurt er niets. Voor 
de kliniek is dit alles van weinig belang, behalve schrik-in-
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