
Tenslotte nog het volgende. Ten gevolge van het 
feit dat de diagnose rachitis meestal op onvoldoende 
gronden wordt gesteld, schijnt de ziekte nog veel 
vaker voor te komen dan in werkelijkheid het geval 
is. Afgaande op deze foutieve gegevens betreffende 
de morbiditeit is het uiteraard geheel onmogelijk 
ooit te kunnen vaststellen of de profylaxe in Ne
derland afdoende is. Wanneer men er toe wil komen 
het vitamine D gebruik per hoofd zo veel mogelijk 
te normaliseren, moet men over betrouwbare gege
yens beschikken teneinde de noodzakelijke hoeveel
heid te kunnen bepalen. Blijft men lichte fysische 
verschijnselen rachitis noemen, dan zou het gevolg 
hiervan weI eens kunnen zijn, dat de profylaxe-dosis 
te hoog werd vastgesteld. Het invoeren van deze 
dosis zou even weI niet tot het gewenste resultaat 
leiden; "rachitis" zou nog bijna even vaak blijken 
voor te komen als bij een lagere dosis. Om aan de 
huidige verwarde toestand betreffende de rachitis
profylaxe een eind te kunnen maken is het dus eerst 
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noodzakelijk de diagnostiek met de nodige zorg tc 
bedrijven. 

Samenvatting. Het feit, dat rachitis in Nederland 
nog vrij vaak wordt gezien, is in tegenspraak met 
het feit, dat een vitamine D tekort op het ogenblik 
praktisch onmogelijk is bij een normale voeding. Bij 
nadere analyse blijkt echter dat vitamine D defici
ente rachitis waarschijnlijk veel zeldzamer is dan al
gemeen wordt aangenomen; de diagnose wordt 
meestal ten onrechte gesteld. Zolang deze toestand 
niet verandert is het onmogelijk een juist inzicht te 
verkrijgen omtrent de hoeveelheid vitarnine D, 
noodzakelijk voor een adequate rachitis-profylaxe. 
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61-005. Too many calories, leading article. Phenmetrazine 
hydrochloride and methylcellulose in the treatment of "re
fractory" obesity, Duncan, L. ]. P. en A. P. Meiklejohn. 
Phenmetrazine and dexamphetamine in the management of 
obesity. Hampson, ]., ]. A. Loraine en ]. A. Strong (1960) 
Lancet 1,1281,1262 en 1265. 

Het probleem van de vetlijvigheid is de aanleiding tot een 
redactioneel artikel om de huidige stand van zaken aan de 
hand van enige uitspraken en bevindingen te beschouwen. 
Een recent symposion gehouden in de Mayo Clinic komt 
tot de slotsom, dat "geen duidelijke abnormaliteit in het me
tabolisme kan worden aangetoond als oorzaak van vetzucht 
bij de mens". Dit kan niet worden ontkend, hoewel er urine 
met vet-mobiliserende activiteit wordt geproduceerd als men 
gezonde normale individuen laat vasten; deze activiteit werd 
niet ontdekt als mens en met een veel te hoog gewicht op een 
dieet van 1.000 calorieen werden gezet, om het even of daar
bij 90 procent van de calorieen wordt geleverd uit vet dan 
wei uit koolhydraten. De hypofyse schijnt met een en ander 
iets te maken te hebben, daar de urine-activiteit verdwijnt, 
als de hypofyse is verwijderd. De uit de urine geisoleerde stof 
gelijkt het meest op corticotrophine. 
Duncan c.a. zetten een dubbelblind-proef op bij "refractaire" 
vetzuchtige diabetici en niet-diabetici, die al meer dan een 
jaar bekend waren, en vergeefs gedurende drie maanden 
voorafgaande aan de proef met dieet waren behandeld. Er 
werden twee medicamenten onderzocht, methylcellulose, dat 
geen enkel effect bleek te hebben en het tweede, HCI phen
metrazine (Preludin), dat in de gebruikelijke dosering acht 
weken lang toegediend een "very small but statistically sig
nificant" gewichtsverlies gaL In verband met de prijs, de ge
ringe invloed op de eetiust, en de gevaren van verslaving en 
misbruik vinden de schrijvers het geen geschikt middel voor 
routine-behandeling bij vetzucht. 
Hampson e.a. vergeleken de waarde van phenmetrazine, 
dexamphetamine en placebotabletten bij dezelfde patienten 
(van Duncan), en vonden, dat de geneesmiddelen "some 
value" hadden voor het gewichtsverlies, phenmetrazine meer 
dan dexamphetamine. Hun viel het bekende verschijnsel op, 

dat het afvallen minder vlot gaat naar gelang de tijd ver
strijkt. 
Enige andere schrijvers hebben het verschijnsel beschouwd 
- reeds in 1863 gesignaleerd - dat een vermageringsdieet 
met 90 procent vet anders werkt dan een dieet met 90 pro
cent koolhydraat en/of eiwit, en gevonden werd, dat dit op 
veranderingen in de waterhuishouding berust. 
De eetlust is een uitermate moeilijk studieveld. Phenmetra
zine en dexamphetamine zijn van enige waarde om de eetlust 
te onderdrukken, maar de behoefte bestaat wei aan een 
goedkoop, ongevaarlijk en voor langdurige therapie geschikt 
middel. A. J. M. Daniels 

61-009. Pitfalls in the diagnosis and treatment of perni
cious anaemia. Challener, W. A. en D. R. Karst (1960) 
Amer. ]. med. Sci. 240, 226. 

Enkele moeilijkheden bij de diagnose en de behandeling van 
pernicieuze anemie worden besproken. iloals bekend, berust 
het ontstaan van pernicieuze anemie op onvoldoende opname 
van cyanocobalamine (vitamine B12) met of uit het voedsel. 
Meestal wordt dit veroorzaakt, doordat onvoldoende intrinsic 
factor in het maagsap aanwezig is welke intrinsic factor nood
zakelijk is om cyanocobalamine uit het voedsel vrij te maken. 
Er bestaan publikaties die vermelden dat d-sorbitol, een sui
ker, de absorptie van vitamine B12 zou bevorderen. Schrijvers 
menen op grond van door hen gedane proeven te hebben 
aangetoond, dat d-sorbitol geen enkele invloed op die ab
sorptie van vitamine B12 uitoefent. 
In de praktijk wordt de diagnose pernicieuze anemie meestal 
gesteld op grond van het kenmerkende bloedbeeld. Het is 
gebleken, dat door toediening van foliurnzuur het bloedbeeld 
weer geheel normaal kan worden terwijl echter de neurolo
gische en psychiatrische verschijnselen niet door foliumzuur 
worden beinvloed. Heel wat - vooral oudere - mensen 
slikken continu multi-vitamine preparaten, waaraan vaak ook 
een kleine dosis foliurnzuur is toegevoegd. Dit maakt, dat de 
diagnose pernicieuze anemie vaak te laat wordt gesteld, om
dat het kenmerkende bloedbeeld ontbreekt. 
Schrijvers geven als voorbeeld een geval van een patient, die 

(1961) huisarts en wetcnschap 4, 189 



klaagde over een brandend gevoel in de voetzolen, tintelen 
van de vingertoppen en toenemende paraesthesid'n in de 
benen. 
Een andere patient klaagde over slapte, een pijnlijke tong, 
doofheid in de voeten, onhandigheid en onmacht om in het 
donker te lopen. Beiden hadden een normaal bloedbeeld. Bij 
de eerste kwam dat door het voortdurende gebruik van multi
vitamine preparaten, die foIiumzuur bevatten. De neurologi
sche verschijnselen, waarbij ook nog moet worden vermeld 
een positieve Romberg, een afwezig vibratiegevoel in beide 
benen en afwezige knie- en Achillespeesreflexen, bleken later, 
toen de juiste diagnose was gesteld op grond van de afwezig
heid van vrij zoutzuur in de maag (histamine refractair) en 
de Schilling-test met vitamine B12 C0 60 uitscheiding, goed te 
reageren op parenterale vitamine B12 injecties. 
Vaak kan men ook goede remissies bereiken met orale lever
maag preparaten. Men moet echter rekening houden met het 
feit, dat de vitamine B12 welke in leverpreparaten voorkomt, 
na een half jaar bewaard te zijn, de helft van haar sterkte 
heeft verIoren. Mochten lever-maag preparaten, welke vaak 
worden bereid uit varkensmagen, niet voldoende werkzaam 
zijn dan kan hun werking vaak worden versterkt door de toe
voeging van het extract van menselijk maagsap. 
Vaak komt het voor, dat preparaten voor orale therapie van 
pernicieuze anemie na enige tijd geen effect meer sorteren 
door het ontstaan van een nog onbekend blokkade-mechanis
me of immunologische resistentie. Het bloedbeeld kan aan
vankelijk nog lang normaal blijven, maar de neurologische 
verschijnselen treden echter weer in toenemende mate op. 
Toediening van foliumzuur zonder gelijktijdig parenterale 
vitamine B12 toediening kan het ontstaan van neurologische 
verschijnselen zelfs versnelIen! 
Schrijvers besluiten, dat parenterale lever of vitamine B12 
toediening nog steeds als de enige juiste therapie van perni
cieuze anemie moet worden beschouwd. Verder moet men 
meer verdacht zijn op lichte neurologische symptomen als 
beginverschijnselen van pernicieuze anemie en bij het stellen 
van de diagnose meer afgaan op het vinden van histamine 
refractaire achylie en abnormale vitamine B12 absorb tie
proeven dan op het al of niet vinden van bloedafwijkingen. 

L. J. Bastiaans 

60-019. Immunisation against helminths. Leading article 
(1959) Lancet I, 685. 

Immunisatie tegen wormen zou voordelen bieden boven de 
geneesmiddelen tegen wormen, die vaak geen blijvende ge
nezing geven, vooral bij het ontbreken van voldoende hy
gienische en preventieve maatregelen. 
Wormen zijn inderdaad in staat immuniteit op te wekken, 
maar aIleen als er wordt geinfecteerd met levende wormen. 
Een dODd vaccin is niet in staat gebleken immuniteit te ver
wekken, en tot voor kort leek dit een onoverkomelijk be
zwaar. Het is in de Veterinaire School van Glasgow gelukt, 
om de larven van een bij koeien en kalveren voorkomende 
worm zodanig met rontgenstralen te behandelen, dat zij nog 
lang genoeg leefden om immuniteit op te wekken, en tijdig 
genoeg dood gingen, zodat zij niet konden gaan zwerven of 
tot pathogene wormen uitgroeien. De vaccinatie geschiedde 
met een levend "vaccin" per os, eventueel in verscheidene 
doses enige tijd na elkaar. 
Bij proeven in het groot is deze methode een succes geble
ken, ook uit commercieel-veterinair oogpunt. lets dergelijks 
is ook gelukt bij twee wormen, die pathogeen voor schapen 
en honden waren. 
Doordat de mens veelal de enige drager is, zijn aan expe
rimenten bij de mens nogal wat moeilijkheden verbonden. 

A. J. M. Daniels 

60-024. Cancer in ulcerative colitis. G. Staney en Brooke, 
B. N. (1959) Lancet II, 694. 

Vit 28 publikaties, die sinds 1945 over het vraagstuk van 
de carcinomateuze degeneratie van colitis ulcerosa zijn ver
schenen, hebben de schrijvers 9.469 gevallen verzameld. Hoe
weI de in de verzamelde publikaties genoemde cijfers moeiIijk 
vergelijkbaar waren, bleek het mogelijk enkele belangrijke 
conclusies te maken. 

Het bleek, dat carcinoom van colon of rectum enige tientall'en 
malen vaker voorkwam in de groep van lijders aan colitis 
ulcerosa, dan in een vergelijkbare controlegroep. Voorts 
bleek er een duidelijk verschil in de gemiddeIde leeftijd, 
waarop het carcinoom ontstaat: dit was bij lijders aan· coli
tis ulcerosa gemiddeld 42 jaar en bij de doorsnee-bevolking 
gemiddeld 63 jaar. 
Chirurgen vonden gemiddeld tweemaal zoveel carcinomen 
bij colitis ulcerosa-patienten, dan bij vergelijkbare controle
series; internisten vonden drie- a viermaal zoveel. Als de 
colitis ulcerosa meer dan tien jaar bestond, yond men 17 tot 
30 maal zoved carcinoomgevallen. 
Het gunstigste percentage vijfjaarsoverlevingen na het vin
den van het carcinoom bij colitis ulcerosalijders was slechts 
18 procent. 
De gangbare method en in de follow-up van een eenmaal ge
diagnostiseerde colitis ulcerosa zijn weinig effectief voor de 
carcinoompreventie; rontgenologisch wordt het carcinoom in 
vele gevallen pas ontdekt, als het niet meer curabel is. Daar
bij komt nog, dat een carcinoom ook kan ontstaan bij een 
colitis ulcerosa van geringe uitgebreidheid, en ook als de af
wijking genezend of rustig is. Het omleiden van de faeces 
door een ileostomie is geen waarborg voor het vrij van car
cinoom blijven van het uitgeschakelde colon. 
De schrijvers adviseren bij colitis ulcerosa radicale chirurgi
sche therapie toe te passen als beste preventie tegen carci
noom. A. J. M. Daniels 

60-050. BaziIHire Dysenterie, Antibiotika und Sulfaguanidin. 
Engelhardt H. KI. (1960) Munch. med. Wschr. 102, 1156. 

De schrijver deelt zijn bevindingen mee van de bestrijding 
van bacillaire dysenterie op Java en Australisch Nieuw-Gui
nea. Er werden 150 patienten en 75 bacillendragers behan
deld met een dageIijkse dosis van viermaal 250 mg chloor
amphenicol, gedurende acht dagen. Na aanvankelijke verbe
tering trad in respectievelijk 48 en 49 procent recidief op. 
125 patienten en 50 bacillendragers kregen dagelijks drie
maal honderd mg chlooramphenicol, gedmende acht dagen; 
hierbij traden recidieven op in 27,2 en 58 procent. Terra
mycine werd in een dosis van 1 g per dag gegeven aan 125 
patienten, waarbij 37,6 recidieven werden gezien, terwijl de
zelfde dosis gedurende acht dagen aan 60 bacillendragers 
werd gegeven, waarbij 48,3 procent recidieven werden ge
noteerd. Ook bij lagere dosering, namelijk 300 mg per dag, 
gedurende acht dagen, zag men 41,3 en 60 procent recidie
yen. Met Achromycine werd eveneens ervaring opgedaan. 
115 patienten en 56 bacillendragers kregen gedurende acht 
dagen 1 g per dag. Recidieven traden op in respectievelijk 
30,4 en 37,5 procent. Verlaagde men de dosis tot 300 mg 
per dag, dan werd het recidiefpercentage 39 en 54. 
Vee! betere resultaten verkreeg men met sulfaguanidine. 927 
patienten en 152 bacillendragers kregen de volgende kuur: 
begindosis 100 mg per kg lichaamsgewicht, daarna om de 
vier uur 50 mg per kg lichaamsgewicht tot de ontlasting nor
maal gebonden was waarna nog twee dagen lang om de acht 
uur 50 mg per kg lichaamsgewicht. Hierbij slechts in 0,75 
procent recidieven in de eerste groep en bij de bacillendra
gers 2,6 procent. Deze recidieven werden een maand na de 
behandeling gezien. Gaf men in deze gevallen daarna een 
tweede kuur met acht dagen lang om de vier uur 50 mg sul
faguanidine per kg lichaamsgewicht, dan zag men geen reci
dieven meer. 
Bij alle gevallen werd vanaf de tweede dag der behandeling 
elke dag tot twee maanden en daarna tot vier maanden om 
de andere dag en later nog weer vier maanden lang elke 
derde dag, de ontlasting nagezien op bacillen. De volgende 
typen werden genoteerd op Java: Schmitz bacillus 18,5 pro
cent; Schigella f1exneri 34,5 procent en Schigella sonnei 47 
procent. Op Nieuw-Guinea yond men Schigella flexneri 42,5 
procent; Schigella sonnei 31,0 procent en Schigella dysen
tericae (Schiga-Kruse) 26,5 procent. 
De bacillendragers waren voor het merendeel zogenaamde 
reconvalescentendragers, namelijk op Java 89,5 procent en in 
Nieuw-Guinea 72,4 procent. Dit zijn dus patienten, die nooit 
geheel hersteld zijn van hun dysenterie en nog steeds dunne 
ontlasting met bloed of slijm hebben. M. Reyerse 
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BOEKBESPREKING 

Opleiding tot Doktersassistente. Een serie van elf deeltjes on
der redactie van Dr R. S. ten Cate. H, E. Sten/ert Kroese 
n.v. Leiden. 

Dr R. S. ten Cate: Inleiding in het beroep van dokters
assistente, medische gebruiken en medische ethiek. 1960, 
96 bladzijden, prijs f 6,-. 

2 A. A. Verduyn LuneI: GrondbeginseIen van de anatomie 
en de physiologie. 1961, 132 bladzijden, prijs f 8,20. 

3 Dr R. S. ten Cate: Ziekteleer. 1960, 107 bladzijden, prijs 
16,-. 

4 Dr R. S. ten Cate: Gezondheidsleer. 1960, 69 bladzijden, 
prijs f 4,50. 

5 Dr R. S. ten Cate: Sociale wetgeving in verband met het 
beroep van de arts. 1960, 110 bladzijden, prijs f 9,-. 

6 Dr R. S. ten Cate en H. J. Bekius: Steriliteit, behande
ling en kennis van instrumenten. 1960, 45 bladzijden, 
prijs f 7,50. 

7 Dr R. S. ten Cate en K. G. H. Doyle: Medische en fi
nanciele administratie en boekhouden. 

8 Dr R. S. ten Cate en M. A. Melief-Knuppe: Het stell en 
van brieven, het gebruik van de N ederiandse taal en ter
minologie. 1960,90 bladzijden, prijs f 5,50 .. 

9 Verbandleer. 
10 Administratie en eenvoudige verrichtingen in de apotheek 

van de huisarts. 
11 Inrichting en onderhoud van het laboratorium en onont

beerlijke chemie voor doktersassistenten. 

Van de genoemde boekjes zijn de nummers 7, 9, 10 en 11 
nog niet verschenen. 
Onder redactie van ten Cate, wiens dissertatie "De praktijk
hulp van de huisarts" in 1956 is verschenen, wordt een reeks 
boekjes uitgegeven waarin de leerstof wordt besproken, die 
ook bestemd is voor de assistenten werkzaam bij specialisten 
en bij arts en in dienstverband. De vraag kan worden gesteld 
of een dergeIijke uitvoerige uitgave nodig was; een deel van 
de stof is immers ook in reeds bestaande leerboeken (onder 
andere voor verpleegsters) te vinden. Zeker is het echter, dat 
de behoefte aan deze boekjes in de toekomst zal toenemen; 
het hebben van hulp in de praktijk komt immers steeds meer 
voor. 

De boekjes zien er keurig verzorgd uit en zijn bedoeld om te 
worden ingepast in de bestaande lesmethoden, niet om be
staande cursussen te vervangen; de deeltjes zijn apart ver
krijgbaar, waardoor een persoonlijke keuze mogelijk blijft. 
De stof is duidelijk besproken en ik kan mij voorstellen, dat 
behalve de werknemer, ook de werkgever bij lezing hier en 
daar wat van zijn gading zal vinden. De inhoud geeft weinig 
aanleiding tot kritiek, slechts een opmerking lijkt mij hier op 
zijn plaats. In deeltje 6 wordt een beschrijving gegeven van 
de inhoud van de instrumententassen van de huisarts: de al
gemene praktijktas, de verlostas en de ongevalstas. De werk
groep "Instrumentarium" van het Nederlands Huisartsen Ge
nootschap heeft hieraan blijkbaar meegewerkt. Het is jammer 
dat de publikatie hiervan niet eerder voor een groter lezers
publiek plaatsvond. G. J. Bremer. 

HET LEZEN WAARD 

Het "helpen als ambacht" kan op veel rnanieren en gebieden 
worden beoefend, waardoor de techniek van al deze ambach
ten uitermate verschillend is. De overeenkomst is echter ook 
weer zo groot dat het zin heeft van elkaars werkwijzen kennis 
te nemen, al was het alleen maar omdat men soms dezelfde 
mensen helpt. 
Het boek "Maatschappelijk Werk" (door J. P. A. van den 
Dam, uitgave Het Spectrum, Utrecht, 1959; prijs 13,90) is 
bedoeld als "een poging tot verheldering". 

NEDERLANDSE 
ANTHROPOGENETISCHE VERENIGING 

Aangemoedigd door de deelname te Leiden van meer dan 
honderdvijftig tweelingen, die thans worden onderzocht in de 
Rheumatologische Kliniek aldaar, in samenwerking met het 
Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Am
sterdam, heeft de sectie Amsterdam van de Nederlandse 
Anthropogenetische Vereniging een sectie "Meerlingen" ge
vormd. Onderzoekers, die belangstelling hebben voor de stu
die van de erfelijkheid met behulp van meerlingen, kunnen 
daarbij de medewerking krijgen van de Nederlandse Anthro
pogenetische Verenigingen van de N ederiandse Vereniging 
van TweeIingen en kunnen daartoe strekkende voorstellen 
indienen bij het secretariaat der sectie: Mauritskade 61, ter 
attentie van de heer J. B. Bijlsma, Amsterdam. 

NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

UIT DE NOTULEN 

Bestuursvergadering van 13 april 1961 

Het besluit een contact-commissie voor de centra (C.C.C.) 
in te stellen, is wellicht de belangrijkste beslissing van deze 
vergadering. Deze commissie, die zal bestaan uit een ver
tegenwoordiger van het N.H.G.-bestuur, de Commissie We
tenschappelijk Onderzoek, de Commissie Nascholing en de 
landelijke studiegroepen "Praktijkvoering" en "Obstetrie en 
Gynaecologie", waaraan toegevoegd de chef de bureau van 
het N.H.G., krijgt tot taak een praktisch en op korte termijn 
uitvoerbaar plan op te stellen voor het bieden van hulp aan 
de centra bij het ontwikkelen van hun plaatselijke activitei
ten. Dit zal dus geen studiecommissie worden, maar een or
gaan, dat de centra rechtstreeks en letterIijk met raad en 
daad terzijde zal kunnen staan. 
Niet minder beIangrijk, maar van een geheel andere orde was 
het besluit een nieuwe studiecommissie in te stell en, die com
missie Huisarts-Maatschappelijk Werk of commissie Sociolo
gie zou kunnen he ten en als adviescommissie van het N.H.G. 
moet worden beschouwd. 
Het verzoek van de secretaris om, wegens het neerleggen 
van de huisartsenpraktijk, per 1 juli 1961 van zijn functie 
te worden ontheven, werd uiteraard ingewiIligd, zij het niet 
van ganser harte. Het N.H.G.-bestuur prees zich gelukkig 
coIl ega E. M. Jansen bereid te vinden het secretariaat voor
lopig tot ultimo 1961 waar te nemen. Gelukkig maakt de 

aanwezigheid van een chef de bureau de functie van secre
taris tegenwoordig aanzienlijk lichter. 
Het Maatschappij-rapport "Huisarts-Specialist" werd uitvoe
rig besproken. EnkeIe kleine, maar toch wei essentiele aan
vullingen werden wenseIijk geacht. Daar het N.H.G. als zo
danig echter geen amendementen op een dergelijk rapport 
kan indienen, zal worden getracht enkele afgevaardigden 
van de zienswijze van het N.H.G.-bestuur in kennis te steIlen. 
De jaarverslagen over 1960 van de C.W.O. en van de 
landeIijke studiegroep "Obstetrie en Gynaecologie" verwier
yen de goedkeuring van het bestuur en de instemrning met 
het vele werk, dat door deze N.H.G.-organen is verricht, was 
algemeen. In dit verband kwam nog ter sprakt:, dat vele 
centra nog steeds de gevraagde jaarverslagen niet hebben 
ingezonden, waardoor het niet mogelijk is een goed inzicht 
te krijgen in het leven in de centra en even min een volledig 
overzicht van de activiteiten der centra kan worden samen
gesteld, waaruit de centra zo veeI bruikbare ideeen en metho
dieken zouden kunnen opdoen. Besloten werd nag eens door 
middel van een vragenlijst te trachten de noodzakeIijke ge
gevens te verkrijgen. 
De voorzitter van het centrum Breda/Bergen op Zoom/ 
Roosendaal gaf het bestuur een goed overzicht van de situa
tie in zijn centrum. Zoals steeds, bleek ook dit centrum een 
specifieke problematiek te kennen en kwamen veel meer acti
viteiten aan het licht dan op grond van een te summiere 
berichtgeving tevoren kon worden vermoed. 
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