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60-038. The skin coloring agent dihydroacetone. Goldman, 
L., f. Barkhoff, D. Blankey, T. Nakai en R. Suskind (1960) 
G. P. (Kansas) 22,96. 
De Iaatste tijd wordt veeI gebruik - of zo men wiI mis
bruik - gemaakt van een kosmetisch middeI om een bruine 
verkIeuring van de huid te verkrijgen. Het werkzame be
standdeeI is het dihydroaceton, een fysiologisch lichaamspro
dukt, dat wordt gevormd bij de koolhydraatstofwisseIing en 
dat onder andere wei werd gebruikt bij de behandeIing van 
het coma diabeticum, cyanidevergiftiging en als stimulans 
voor de ademhaling. Wittgenstein, die de stof gebruikte bij 
een onderzoek van kinderen met een gIycogeenstapeIings
ziekte, zag dat het uitgespuwde mid del - de kinderen lustten 
het niet wegens de intens zoete smaak - bruine vlekken 
maakte op de huid, maar niet op de kIeren. 
Hoe de verkIeuring tot stand komt is nog niet heIemaaI dui
delijk; zij is gelokaliseerd in de oppervlakkige, keratinehou
dende lag en van de huid, en is op hoornrijke plaatsen zeer 
intensief, zodat wratten en eelt zich zeer donker kleuren. Lit
tekens daarentegen verkleuren maar weinig, zodat bijvoor
beeld acne-littekens duidelijker zichtbaar worden. De bruine 
verkIeuring geeft geen bescherming tegen ultravioIette be
straling. De haren worden weinig verkleurd, zodat het aIs 
haarkleurmiddel weinig effectief is, terwijl met behulp van 
bleekmiddelen de kleur verdwijnt. 
De schrijvers zagen een aantal gevallen van eczemateuze 
dermatitis, die aan het gebruik van deze kosmetica moesten 
worden toegeschreven, waarbij echter niet zeker uit te maken 
viel of dihydroaceton, een polymeer hiervan, het vehiculum 
of een bijmengsel de schuldige was. Het middel werkt het 
beste in alcoholische oplossing, minder goed in een zaIfbasis 
en het minst in een waterige oplossing. V rij spoedig na het 
insmeren - soms al na twintig minuten - begint de ver
kIeuring, die na het bereiken van een bepaalde intensiteit 
niet meer toeneemt ook al wordt meer dihydroaceton ge
bruikt. Het is ook gebruikt bij de behandeIing van vitiligo, 
maar gaf hierbij weinig voldoening, doordat door diffusie ook 
de normaal gepigmenteerde huidgedeelten donkerder worden. 

J. G. Antvelink 

60-048. Treatment of chronic furunculosis. Tulloch, L. G., 
V. G. Adler en W. A. Gillespie (1960) Brit. med. ]. II, 354. 
FurunkuIose wordt vaak onderhouden door reinfectie met 
stafylokokken vanuit verschillende infectiehaarden van de 
patient zelf of diens gezinsIeden. Vooral de neusholte van de 
patient herbergt zeer vaak de stafylokokken, maar ook eczeem, 
otitis externa of bIefaritis kunnen belangrijke bronnen van 
herinfectie zijn, evenals de intacte huid en wei in het bijzon
der het perineum. 
Schrijvers achten het opsporen en elimineren van deze infec
tiehaarden van primair belang voor de behandeling van fu
runkulose. Zij deden een bacterioIogisch onderzoek bij 58 vol
wassen Iijders aan furunkulose, waarbij uitstrijken uit furun
kels, neus, perineum en, op geleide van de anamnese en de 
lokale bevindingen, zo nodig uit de gehoorgang en van de 
oogleden werden gekweekt en getypeerd. 51 van de 58 pa
tienten bIeken in de neus stafylokokkenstammen te dragen, 
identiek aan die uit hun furunkels. Bij 11 van de 21 patien
ten, die in de anamnese of bij het onderzoek een bIefaritis had
den was de kweek positief, evenals bij 5 van de 7 patienten 
met een otitis externa. Uitstrijken van het perineum waren 
bij 15 van de 27 patienten positief. 
Bij 25 van de 58 lijders waren de stafyIokokken ongevoelig 
voor penicilline en bij 8 hiervan tevens voor streptomycine 
en tetracycline. 
De omgeving van de furunkel werd bij aile patienten twee 
keer per dag gebet met subIimaatopIossing 1 : 3.000; dit was 
de enige therapeutische maatregeI bij een controIegroep van 
23 patienten. Bij 33 patienten werden de stafylokokkenhaar-

den zorgvuldig behandeld, waartoe werd gebruik gemaakt van 
een neomycine en bacitracine bevattende neuscreme, die bij 
voorkeur vijf- tot zesmaaI daags in het vestibulum nasi werd 
aangebracht. Dezelfde creme werd zonodig voor de oogleden 
gebruikt. Otitis externa werd behandeId met oordruppels die 
dezeIfde antibiotica en ook hydrocortison bevatten. Bij een 
positieve perineumuitstrijk werden dagelijks baden in hexa
chlorofeen bevattend water voorgeschreven of, indien dit 
praktisch niet uitvoerbaar was, strooipoeder met 0,3 procent 
hexachlorofeen, waarmee dageIijks perineum, romp en nates 
werden behandeld. 
De proef duurde zes maanden. Het resultaat was dat 3 van 
de 23 patienten uit de controIegroep genazen, en 22 van de 
33 patienten uit de groep die aldus intensief therapeutisch 
werd bewcrkt; van de overigen uit deze groep genazen er 5 
pas nadat de gezinsleden, die als bron van infectie fungeer
den, waren behandeld. 
AanbevoIen wordt de infectiehaarden tenminste twee weken 
te behandelen terwijl de nadruk wordt gelegd op een duide
Iijke uitleg aan de patient, zonder welke de therapeutische 
maatregelen te snel worden veronachtzaamd. 

W. G. W. Loggers 

60-053. Erfahrungen mit einem Kombinationsimpfstoff ge
gen Poliomyelitis, Diphtherie und Tetanus. Vogt, D. en E. 
Schaudig (1960) Munch. med. Wschr. 102 1084. 
Op de poIikliniek van het kinderziekenhuis der universiteit 
te Miinchen, werden 135 kinderen gcimmuniseerd met cen 
door de "Behring-Werke" beschikbaar gesteld combinatie
vaccin tegen poliomyelitis, difterie en tetanus. Twee kinde
ren kwamen na de eerste injectie niet meer terug. De andere 
133 kregen met tussentijd van vier weken, drie injecties van 
een ml, in de musculus deltoideus. 44 kinderen behoorden tot 
de leeftijdsgroep van een tot twee jaar, 61 kinderen van drie 
tot zes jaar en 30 kinderen van zeven tot veertien jaar. De 
ouders werd gevraagd, om eventuele reacties na de injectie 
te melden. Na de eerste injectie kwam 27 maal melding van 
een Iichte reactie, als roodheid, pijn of koorts. Na de tweede 
injectie 23 maal. Na de derde injectie niet een keer. Bij de 
een- en tweejarigen zag men het minst reacties, namelijk vijf 
procent. Bij de drie- tot zesjarigen negen procent en bij de 
zeven- tot veertienjarigen 30 procent. Een dergelijke toena
me van de reacties met de leeftijd is ook bij de combinatie 
difterie-kinkhoest-tetanus beschreven. Tot nu toe werden geen 
neuro-allergische complicaties gezien; auteurs achten hun 
materiaal te klein om hieraan waarde toe te kennen. 
Bij 64 kinderen kon voor de eerste en de derde injectie bloed 
worden afgenomen voor bepaIing van antistoffen. Wat de an
tistofbepaling van poliomyelitis betreft, werd een titer van 
cen op vier of kleiner als negatief beschouwd, van een op 
acht of hoger, als positief. Van 32 tegen type I negatieve 
sera, werden er 31 positief; van 27 tegen type II negatieve 
sera werden 21 positief en van 38 tegen type III negatieve 
sera werden 32 positief. Van twaalf sera, die v66r de eerste 
enting tegen aile drie typen negatief waren, reageerden acht 
na de tweede injectie tegen aile drie typen positief, drie 
slechts tegen type I en III, terwijl het serum van cen acht 
maanden oud kind tegen aile drie typen negatief bleef. 
Deze uitkomsten verschillen nauwelijks van de immunisatie 
met poliovaccin aileen. 
Bij twintig kinderen werd vier weken na de tweede injectie 
de antitoxinentiter tegen difterie en tetanus bepaaId. Deze 
bleek voldoende te zijn. Afgezien van het kleine aantal, ziet 
het er naar uit, dat met een dergelijk combinatie-vaccin goe
de resultaten zijn te bereiken. 
Aangeraden wordt aileen kinderen, die nog nooit tegen een 
der drie ziekten ingeent zijn, met dit vaccin te behandelen. 
Uit de literatuur is namelijk bekend, dat wanneer men reeds 
antilichamen bezit tegen een der componenten, de anti-

(1961) huisarts en wetenschap 4, 226 



lichaamvorming van het nog niet toegediende antigeen ge
remd kan worden ("crowding-out" -effect). In het beschreven 
patientenmateriaal waren 24 kinderen reeds eerder tegen 
difterie en tetanus en tien tegen difterie aIleen ingeent. Bij 
twintig van hen werden antilichamen bepaaJd. Er werd geen 
verschil gezien met de nog nooit ingeente groep. Deze ge
tallen zijn echter te klein om hiennee te bewijzen, dat er toen 
niet een "crowding-out"-effect zou kunnen optreden. 
De schrijvers adviseren om een jaar na de derde injectie 
een vierde te laten volgen, vooral bij kinderen waar de vac
cinatie al vroeg (vanaf drie maanden) is begonnen. 

M. Reyerse 

HET LEZEN WAARD 

De enonn snelle groei van de bevolking stelt de mensheid voor 
allerlei problemen, die een wetenschappelijke benadering ver
eisen. Dit probleem wordt, voor zover het Nederland betreft, 
besproken door Prof. Dr J. P. van Rooyen (Het bevolkings
vraagstuk. Amsterdam. Meulenhoff, 1961. Prijs f 1,75). 
"Het bevolkingsvraagstuk in de wereld", is uit het Frans ver
taald (A. Sauvy, Utrecht. Het Spectrum. 1960. Prijs f 2,25) 
en is verschenen met een voorwoord van Prof. Dr Sj. Groen
man. 

EUROPEES GERIATRISCH CONGRES 

In aansluiting aan een voorlopig bericht over het aanstaande 
Europees Geriatrisch Congres - (1961) huisarts en weten
schap 4, 98 - kan thans worden medegedeeld, dat hoofd
onderwerpen van het congres zullen zijn: de sociale en klini
sche aspecten van geestelijke stoomissen bij bejaarden (age en 
mental disability); de haemopoiesis bij bejaarden; ouderdom 
en kanker. Deze onderwerpen worden respectievelijk op woens
dag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 september behandeld. 
Op het programma voor zaterdag 16 september staan een 
aantal voor huisartsen interessante onderwerpen over "gene
ral medical approach". Onder meer komen aan de orde aan
passingsproblemen bij bejaarden, waarover Prof. M. Roth 
(Engeland), Dr A. T. Welford (Engeland) en Dr J. Bos (Ne
derland) zullen spreken. Velerlei aspecten van voedingspro
blemen van de oude dag worden onder meer behandeld door 
Prof. Dr J. Groen (Israel), Audrey Z. Baker (Engeland), 
Dr M. Audier (Frankrijk), Dr A. Haak (Nederland) en Dr 
J. Th. R. Schreuder (Nederland). Het derde onderwerp vor
men sexuele problemen bij bejaarden, te behandelen door 
S. Braadbaart (Nederland), Prof. J. Hirschmann (Duitsland), 
Prof. R. Pellegrini (Italie) en Dr R. Swelheim-de Boer (Ne
derland ). 
Buiten deze themata zullen nog enige onderwerpen aan de 
orde komen, onder andere J. J. M. Michels (Nederland) over 
hulpmiddelen voor bejaarden in de huispraktijk en Dr R. J. 
van Zonneveld (Nederland) over het geneeskundig onderzoek 
van bejaarden. 
De bijeenkomsten worden gehouden in het Kurhaus te Sche
veningen. Aile voordrachten worden simultaan vertaald in de 
Engelse, Franse en Duitse taal. 
De kosten voor Nederlandse huisartsen bedragen voor de za
terdag (inclusief diner en cabaret) f 20,-. Opgaven worden 
ingewacht v66r woensdag 16 augustus aan het secretariaat: 
Burgemeester Patijnlaan 29, Den Haag. 

SYMPOSION PROBLEMATIEK ZELFMOORD 

De commissie tot voorbereiding van artsencursussen te Apel
doorn, voortgekomen uit het Centrum Apeldoom van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap en de afdeling Apeldoom 
van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Genees
kunst, organiseert op 23 september een symposion over de 
problematiek van de zelfmoord. Waar in Nederland dagelijks 
een tiental zelfmoordpogingen wordt ondemomen, waarvan 
twee geslaagde, komt het de commissie gewenst voor nader 
op de problematiek van de zelfmoord in te gaan. 
Inleidingen zullen worden gehouden door Prof. Dr C. S. 
Kruyt, hoogleraar in de sociologie te Delft en Dr N. Speyer, 
lector in de sociale psychiatrie te Leiden. Na de middagpauze 
zal een forum onder leiding van Dr J. C. van Es, huisarts te 

Apeldoorn, over het onderwerp discussieren en vragen be
handelen. Van het forum zullen behalve de inleiders deel uit
maken Dr J. M. L. Phaff, huisarts te Leeuwarden, mejuf
frouw M. James, psychiatrisch sociaal werkster te Amhem, 
Dr J. G. Femhout, predikant verbonden aan de S.O.S.-dienst 
te 's-Gravenhage en Drs J. C. H. Bernsen, rector van de St. 
Joseph-stichting te Apeldoom. 
Het symposion zal worden gehouden in de gehoorzaal van 
het Juliana Ziekenhuis te Apeldoom en om 10 uur aanvan
gen. De lunch zal gezamenlijk worden gebruikt in het Kristal
bad-restaurant. Inschrijvingen kunnen worden gericht aan F. 
Piekema, arts, Ugchelseweg 88 te Apeldoorn, onder gelijk
tijdige overschrijving van het cursusgeld ad f 10,- op de 
rekening "artsencursus Apeldoom" bij de Rotterdamse Bank 
te Apeldoom (giro van de bank 824838). 

NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 
UIT DE CENTRA 

Studiegroep Alphen aId Rijn (centrum Leiden) 

V oor elke vereniging is het opstellen van een programma voor 
een nieuw seizoen vaak een moeilijke opgave. Daarom is het 
wellicht nuttig, als leden van N.H.G.-studiegroepen elders in 
het land vernemen welke studiemogelijkheden en activiteiten 
in onze studiegroep tot verwezenlijking kwamen of nog op het 
programma staan. 
De studiegroep telt zeven leden en wij zijn van mening, dat 
juist een kleine groep de zelfwerkzaamheid der leden bevor
dert, zodat wij dus eigenlijk niet naar uitbreiding van het 
aantal Icden streven. Het geeft vaak veel meer voldoening 
een onderwerp zelf te bestuderen - uiteraard vooral litera
tuurstudic - dan dat men de uiteenzettingen van een specia
list aanhoort. Men staat dan dikwijls verbaasd, welke belang
rijke gegevens ook van praktische betekenis voor de huisarts 
uit de gangbare medische tijdschriften zijn te putten; men 
heeft dezelfde artikelen voorheen wei gelezen, maar blijkbaar 
onvoldoende ingeprent. 

Onze activiteiten bestaan uit: 
Demonstraties van eigen patienten (met eventueel bijbe

horende specialistische gegevens). In onze studiegroep werden 
onder andere gedemonstreerd: patienten met huidafwijkin
gen, groeistoornissen en spierdystrofieen. 
2 Schriftelijke opgave van een probleemgeval: ieder lid geeft 
een probleemgeval op aan een der andere leden; in de opgave 
staat de voorgeschiedenis en het onderzoek door de huisarts, 
soms aangevuld met specialistische en laboratoriumgegevens. 
De bedoeling is met behulp van deze gegevens tot een diffe
rentiele diagnose te komen. Dit dus enigszins in de trant van 
de klinisch-pathologische conferenties, mals die in het Tijd
schrift worden beschreven. Deze opgaven komen op een avond 
ter sprake, dus zeven opgaven op een avond. 
3 Referaat over cen bepaald onderwerp door een der led en, 
vrijwillig of in opdracht van de studiegroep, te houden. De 
volgende onderwerpen kwamen onder andere ter sprake: be
handeling van ijzergebrekanemieen; menstruatiestoomissen; 
laboratoriumonderzoekingen door de huisarts; visus- en re
fractie-onderzoek; obstipatie en laxantia; differentiele diagno
se bij icterus. 
4 Bestudering en toepassing van eenvoudige therapeutische 
of diagnostische handgrepen door enkele of aile leden, bij
voorbeeld: bepaling van de circulatietijd en indicaties daar
toe; leverfunctieproeven; inspuiting van varices. 
5 Opstellen van een onderzoekscherna in verband met een 
bepaalde klacht van de patient; de groep heeft zich op dit 
terrein bezig gehouden met het ontwerpen van een onder
zoekschema voor de klacht hoofdpijn - (1961) huisarts en 
wetenschap 4, 2. 
6 Diversen: rondgang door apotheek en praktijkruirnte van 
een der collegae met uitleg over gebruik van instrumentarium 
en bijzondere geneesrniddelen; bezoeken aan medische centra 
(bijvoorbeeld een revalidatie-inrichting); voorlichting op het 
gebied van medische instrumenten (bijvoorbeeld het gebruik 
van apparaten voor kunstmatige ademhaling); vertonen van 
films ter beschikking gesteld door de farmaceutische industrie. 

( 1961) huisarts en wetenschap 4, 227 


