
aanwezigheid van de co-assistent. Dit geldt voor elk 
consult, voor elke visite en voor elke andere ver
richting. De ervaring heeft geleerd dat de patient 
praktisch nooit bezwaar maakt en zeer dikwijls be
reid is medewerking te verlenen aan de opleiding 
van de student. 
Tijdens het verblijf van de co-assistent in de 
"Teaching Unit" worden, ter aanvulling van de 
scholing, geregeld lezingen gehouden over huis
artsgeneeskunde en daarmee samenhangende on
derwerpen en worden groepsbesprekingen georga
niseerd. Daamaast heeft de co-assistent ruimschoots 
gelegenheid alles wat hij wil weten te vragen aan 
de artsen, de verpleegsters en de maatschappelijke 
werksters. 
Bij mijn bezoek aan de "Teaching Unit" heb ik de 
indruk gekregen dat, ondanks de aanwezigheid van 
al deze "vreemden", de patient-arts relatie toch 
goed w~s gebleven. 
In de derde plaats biedt de praktijk gelegenheid 
tot het verrichten van wetenschappelijk werk. Men 
kan gegevens verzamelen over de morbiditeit, de 
invloed van uitwendige omstandigheden op ziekte, 
over het effect van een therapie, enzovoort. Daar
naast bestaat ook de mogelijkheid problemen, die 
zich voordoen bij de geneeskundige verzorging van 
patienten door "de huisarts" als zodanig, te bestu-

deren en te trachten deze tot een oplossing te bren
gen. 
De patientenkring in de "Teaching Unit" is niet 
representatief voor de gemiddelde praktijk in Edin
burgh of elders in het Verenigd Koninkrijk. Hier
mee zal men voortdurend rekening moeten houden, 
zowel bij de opleiding van de student als ook bij 
het wetenschappelijk onderzoek. Ondanks deze se
lectie van patienten, die ongetwijfeld is opgetreden, 
kan de problematiek, zoals deze zich in de huisarts
praktijk voordoet, echter uitstekend worden gede
monstreerd. De wijze van behandelen is anders dan 
die in de gemiddelde praktijk, doordat meer tijd ter 
beschikking staat en veel meer en ook op andere 
wijze gebruik wordt gemaakt van de hulp van ver
pleegster en maatschappelijk werkster. 
De student kan leren hoe onder deze omstandighe
den een optimale verzorging mogelijk is van pa
tienten met eenvoudige en ook met de meest em
stige medische en sociale problemen. Na zijn vesti
ging als huisarts zal hij echter zijn werkwijze moe
ten aanpassen aan de omstandigheden ter plaatse. 
Als geheel gezien is de "Teaching Unit", naar mijn 
mening, een centrum dat vele mogelijkheden biedt, 
zowel voor het onderwijs aan de medische student 
als ook voor het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek. 

SPOEDEISENDE GEVALLEN IN DE AlGEMENE PRAKTlJK (£3) 

Anurie 
DOOR DR E. E. TWISS, INTERNIST TE ROTTERDAM 

Anurie is altijd een emstige toestand en verdient de 
volle aandacht van de praktiserende arts. Helaas is 
de patient of zijn omgeving zich vaak minder be
wust van de ernst van deze afwijking, zodat weI 
eens wat laat medische hulp wordt ingeroepen. Er 
bestaat soms een merkwaardig onvermogen van de 
leek het verschil in betekenis tussen obstipatie en 
verminderde urineproduktie aan te voelen. 
Het is in verband hiermede van belang nader te 
definieren wat men eigenlijk onder anurie verstaat. 
Onder anurie verstaat men een afwezige urinepro
duktie (wat zelden voorkomt) of een urineproduktie 
van minder dan 200 ml per 24 uur. Bedraagt de 
diurese 200-500 ml per 24 uur, dan spreekt men van 
emstige oligurie; is de diurese 500-1.000 ml per dag 
dan is er oligurie, een toestand die fysiologisch kan 
voorkomen. Zowel de anurie als de emstige oligurie 
hebben een pathologische betekenis, omdat onder 
deze omstandigheden een nierinsufficH~ntie bestaat 
en het uremisch syndroom tot ontwikkeling komt. 

Welke zijn de oorzaken van anurie en emstige oli
gurie? In het algemeen kan men deze oorzaken in 

drie grote groepen indelen en weI, postrenale, rena
Ie en prerenale of extrarenale oorzaken. 

Postrenale oorzaken. Onder de postrenale oorzaken, 
een naam die voor zichzelf spreekt, rekent men alle 
afwijkingen die aanleiding geven tot een obstructie 
van de afvoer van eenmaal gevormde urine. Van
zelfsprekend behoren deze afwijkingen grotendeels 
tot het terrein der urologie. Wanneer de obstructie 
voorbij de blaas zit, bijvoorbeeld bij prostaathyper
trofie of bij neurologische syndromen, krijgt men 
meestal acute urineretentie en stelt men de diagnose 
door de klachten van de patient en het palperen of 
pcrcuteren van een gespannen, uitgezette blaas. Als 
eerste hulp kan de medicus practicus de patient 
catheteriseren - hetgeen wegens het gevaar van 
urineweginfectie altijd onder steriele voorzorgen 
moet worden gedaan - en hem vervolgens verwij
zen naar de uroloog. 
De obstructie kan ook hogerop zitten, bijvoorbeeld 
in de ureteren. Dit is nog al eens het geval bij me
tastasen, uitgaande van een carcinoom van de vrou
welijke inwendige genitalia. Veelalliggen deze me.-
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tastasen beiderzijds langs de ureteren en drukken 
zij deze dicht. Een eenzijdige compressie kan dan 
al langer bestaan maar was vaak niet duidelijk. Ook 
kunnen ureterstenen aanleiding geven tot een anu
rie, vooral wanneer er maar een functionerende nier 
is en de andere aplastisch is of bij een vroegere ziek
te weggenomen. Er voIgt dan een anurie na een 
niersteenkoliek en de oorzaak is dan gemakkelijk te 
vinden. Soms kan een eenzijdige niersteenkoliek bij 
twee gezonde nieren tot anurie aanleiding geven, 
de zogeheten reflex-anurie. Dit proces komt waar
schijnlijk zelden voor. Uiteraard geven de obstruc
ties in de ureteren ernstige klachten, zodat de pa
tient met spoed dient te worden opgenomen voor 
verdere urologische behandeling. 
Soms worden de ureteren verstopt door sulfakristal
len, vooral wanneer de diurese van de patient door 
weinig drinken en hoge koorts gering was. Men 
vindt dan in de weinige urine, die de patient nog 
produceert, veel sulfakristallen. De patient dient 
onmiddellijk naar een uroloog te worden verwezen 
voor ureteren-catheterisatie en spoeling met verdun
de bicarbonaatoplossing. 
Intrarenaal zou deze obstructie door neerslag van 
kristallen in de nierbuizen, ook weI eens kunnen 
voorkomen, evenals een obstructie door neergesla
gen myeloom-eiwit bij de ziekte van Kahler. De 
anurie is dan echter moeilijk "postrenaal" te noe
men. 
Sulfapreparaten kunnen overigens nog op twee an
dere manieren aanleiding geven tot een anurie, en 
weI door het verwekken van een allergische glome
rulitis - vaak gepaard met diffuse arteriolitis van 
het gehele lichaam - en door het ontstaan van 
acute tubulonephrose, indien er ook nog een circu
latiestoomis bij komt. 

Renale oorzaken. De renale oor'Zaken van anurie 
zijn weI het meest omvattend. Grofweg kan men de 
renale afwijkingen, die tot anurie-oligurie aanlei
ding geven, verdelen in: 

A Roofdzakelijke glomerulaire afwijkingen. 
B Roofdzakelijk tubulaire afwijkingen. 
C Vaatafwijkingen. 

Groep A en C hebben een slechte prognose, groep 
Been relatief goede. 

A De voomaamste nierziekte van deze groep, die 
tot anurie en uremie leidt, is een speciale varieteit 
van de acute glomerulonephritis en weI de subacute 
proliferatieve nephritis. Zoals bekend, gaat deze 
vorm van nephritis gepaard met de woekering van 
vaak halve-maanvormig gegroepeerd jong bindweef
sel in de kapsels van Bowman. Dit proces leidt tot 
een vrijwel geheel ophouden van de glomerulaire 
filtratie en een emstige anurie, die tot de dood toe 
blijft aanhouden. Omdat deze patienten verder 
meestal niet ernstig ziek zijn en dus geen uitgespro
ken versterkte eiwitafbraak hebben, ontwikkelt het 
uremisch syndroom zich hier langzaam en lukt het 
vaak deze patienten met klinische behandeling, on-

dersteund door dialyse, wekenlang in leven te hou
den. Dit geschiedt evenwel zonder enige kans op 
succes, omdat de verbindweefseling van de glo
meruli doorgaat en het proces gewoonlijk progres
sief is. 
Zo hebben wij in 1955 een achtjarig jongetje, dat 
ons door Prof. Veeneklaas was toegestuurd, 56 da
gen zonder enige nierfunctie in leven kunnen hou
den, door middel van drie behandelingen met de 
kunstmatige nier. Wanneer wij de pathologische af
wijkingen van de nieren, die wij na de dood van dit 
jongetje aantroffen, hadden gekend, waren wij nooit 
begonnen met dialyse. Tegenwoordig doen wij in 
zulke langdurige gevallen dan ook percutane nier
biopsie met de naald van Vim-Silverman, zodat ons 
verder handelen door een anatomische diagnose 
wordt geschraagd. De differentieIe diagnose van 
deze vorm van nephritis met die van de acute tu
bulonephrose (groep B), kan soms buitengewoon 
moeilijk zijn. Niet altijd gaat een duidelijke angina 
of andere manifeste streptokokkeninfectie aan een 
nephritis vooraf en niet altijd is de anamnese van 
een geval van acute tubulonephrose geheel duide
lijk. 

De tabel op pagina 81, die ik reeds eerder in dit 
tijdschrift publiceerde, geeft enig houvast voor de 
differentiele diagnose. 

N aast deze speciale vorm van acute glomerulone
phritis verloopt het terminale stadium van de chro
nische glomerulonephritis vaak ook met een oligu
rie-anurie. 

B Deze groep werd vroeger samengevat onder de 
naam "lower nephron syndrome", tegenwoordig on
der de naam van acute tubulonephrose of tubulone
crose. Over deze groep ziekten is sinds de publika
tie van Bywaters in 1942 over het "crush" syndroom 
een ontzagwekkende hoeveelheid literatuur versche
nen. De pathogenese van de anurie is nog niet ge
heel duidelijk, zoals laatst ook bleek op het Intema
tiona Ie Nephrologische Congres in Evian. Vrij alge
meen wordt echter aanvaard de opvatting van Oli
ver (1951), die na nephronendissectie tot de conclu
sie kwam, dat er op diverse plaatsen in het verloop 
van het gehele nephron een lek bestond in de basale 
membraan, waardoor glomerulusvocht terugvloeide 
in het interstitium. Ret interstitiele oedeem compri
meert de afvoersystemen, waardoor de anurie wordt 
bevorderd. Indien het syndroom wordt veroorzaakt 
door nephrotoxische giffen - kwik, tetrachloorkool
stof, antivries, enz. - ontstaat er bovendien vaak 
nog een degeneratie of necrose van de, meestal pro
ximale, tubuluscellen. 
Ret gemeenschappelijk aetiologisch moment is een 
shockfase met intense nierischemie, die de versprei
de lekken in de tubulusmembraan veroorzaakt. Het 
herstel van de diurese treedt gewoonlijk pas op, 
wanneer de basale membraan geregenereerd is, het
geen gewoonlijk op de 8e-14e dag plaatsvindt. Ret 
hers tel van de nierfunctie is na een polyurische fase 
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gewoonlijk volkomen. Vele patienten sterven echter 
aan uremie, indien zij in de anurische fase niet op 
de juiste wijze worden behandeld. 
Vele oorzaken kunnen tot dit syndroom leiden, na
melijk: 

1 hemolyse en myolyse, bijvoorbeeld door transfu
sie met verkeerde bloedgroep of door "crush", 
paddestoelvergiftiging, KCI03-intoxicatie, zwart
waterkoorts en verbranding; 

2 traumatische shock; emstige bloeding (solutio 
placentae); 

3 nephrotoxische stoffen: sublimaat, tetrachloor
koolstof, ethyleenglucol; 

4 toxisch allergische reacties: onder andere sulfa
verbindingen; 

5 infectieus toxische reacties: onder andere clo
stridium Welchii, acute sepsis met gram-negatie
ve bacterien met endotoxinen en 

6 acute pancreatitis met emstige shock. 

C Anurie door vaatafwijkingen komt voor bij zeld
zame afwijkingen als symmetrische nierschorsnecro
se (vooral bij solutio placentae), emstige dubbelzij
dige nierinfarcering, eenzijdige trombose van de ar
teria renalis bij afwezigheid of niet-functioneren 
van de andere nier. 

Prerenale of extrarenale oorzaken. Bij deze groep 
zijn de nieren en hun afvoerwegen intact, doch 
leidt een emstige dehydratie of hypotensie tot een 
tijdelijke reversibele oligurie-anurie. Oorzaken zijn 
onder andere vacht- en zoutverlies bij diabetisch 
coma, pylorus stenose, langdurige diarree en ziekte 
van Addison, en onvoldoende circulatie bij ziekte 
van Addison, traumatische shock, maagbloeding en 
hartinfarct. 

Uit het voorafgaande overzicht blijkt weI, dat anu
rie-oligurie vaak het gevolg is van een ernstige kli
nische toestand, die onmiddellijke ziekenhuisopna-

Begin 

Diurese 

Circulatie 

Oedemen 

Reststikstof 
in bloed 
Sediment 
Natrium 
in urine 
Kleurstoffen 
in urine 

Acute tubulonephrose 

Acuut na intoxicatie, 
hemolyse, trauma. 
Oligurie, vaak anurie met 
laag soortelijk gewicht. 
Collaps, lage bloeddruk. 
N a enkele dagen soms 
matige hypertensie. 
Zeldzaam en gering en dan pas 
enkele dagen na begin. 
Snelle en sterke stijging, 
200 mg/procent of hoger. 
Microhematurie. 
Meer dan 60 meq/l. 

Soms aanwezig: 
myoglobine, hemoglobine. 

me rechtvaardigt. Het is de taak van de huisarts bij 
iedere emstig zieke patient te informeren naar de 
diurese en deze bij twijfel, gedurende 24 uur, te la
ten meten. Bestaat er inderdaad een anurie-oligurie, 
dan dient hij zich af te vragen of mer een postre
nale oorzaak in het spel is, die eventueel poliklinisch 
kan worden behandeld, of weI een renale of prere
nale oorzaak die onmiddellijk klinisch moet worden 
behandeld. In het laatste geval kan hij de klinicus 
behulpzaam zijn met een uitvoerige anamnese van 
patient of familieleden. Het is bijvoorbeeld van 
groot belang tijdig te weten of er een intoxicatie 
in het spel is. Bij een sublimaatvergiftiging moet 
uiteraard de maag onmiddellijk gespoeld en BAL 
worden gegeven. Bij het gebruik van sulfaverbin
dingen moet dit onmiddellijk worden gestaakt. Bij 
een plaats gehad hebbende abortus provocatus moet 
aan de mogelijkheid van een clostridiuminfectie 
worden gedacht. Een kort geleden doorgemaakte 
keelinfectie zal doen denken aan acute nephritis. 
Al deze gegevens zijn voor de klinicus van groot 
belang om tot een juiste diagnose te komen. Zo kan 
het ook zeer belangrijk zijn om te weten of de pa
tient reeds lang hypertensie had, of een pre-existent 
nierlijden. In zo'n geval is immers de prognose van 
de anurie ongunstiger. 

Over de klinische behandeling wil ik slechts kort 
zijn en verwijzen naar een vorige publikatie over de 
behandeling van de acute nierinsufficientie -
(1960) huisarts en wetenschap 3, 235. WeI wil ik 
nog eens wijzen op het belang van dialyse-behande
ling, indien de gebruikelijke therapie tekort schiet. 
Dit is vooral het geval bij emstige afbraak van Ii
chaamseiwitten ten gevolge van trauma en infectie. 
De traumatische anurieen hebben dan ook de slecht
ste prognose door het zeer snel stijgende ureum- en 
kaliumgehalte van het bloed. Soms zijn verscheidene 
dialyses per week noodzakelijk. Vaak is peritoneaal
dialyse met haar vrij lage klaring niet effectief ge
noeg en bovendien - bijvoorbeeld bij trauma van 

Acute glomerulonephritis 

Postinfectieus. 

Oligurie met hoog soortelijk gewicht, althans in 
het begin. Anurie bij de proliferatieve vorm. 
Van begin af aan hypertensie met bradycardie. 

Frequent; van begin af aan. 

Zelden hoger dan 100 mg/procent, tenzij bij 
langdurige anurie. 
Soms macrohematurie. 
Minder dan 60 meq/l. 

N iet aanwezig. 
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bekken- en buikorganen - niet geindiceerd. In deze 
gevallen verdient de behandeling met de kunstma
tige nier de voorkeur, temeer omdat bij bloedings
neiging het bloedingsgevaar kan worden vermin
derd door regionale heparinisatie; hierbij wordt aI
leen het bloed in de kunstmatige nier geheparini
seerd, terwijl het bloed in de patient zijn normale 
stollingstijd behoudt door een gcdoseerd protamine
sulfaat-infuus, dat de heparine neutraliseert. In het 
St. Clara Ziekenhuis te Rotterdam passen wij daar
om ook thans bij vrijwel elke dialyse regionale hepa
rinisatie toe. De dialyse-effectiviteit wordt opge
voerd door een hoge perfusiesnelheid van het bloed, 
waardoor de dialyse-duur tot 4 it 6 uur kan worden 
bekort. 

Naast ons centrum in Rotterdam zijn er de laatste 
jaren ook kunstmatige nieren in gebruik gekomen 
in de universiteiten van Leiden, Utrecht, Gronin
gen en Amsterdam. Rierdoor is het mogelijk emstig 
uremische patienten spoedig te transporteren naar 
een naburig centrum zonder dat de afstand een al 
te groot bezwaar wordt. 

Dank zij het baanbrekende werk van de Nederlan
der Kolff is het thans in vele gevallen mogelijk Ie
yens te redden, die vroeger onherroepelijk aan pro
gressieve uremie te gronde zouden zijn gegaan. 
Ret is de veelal dankbare taak van de huisarts om 
te komen tot een spoedige diagnose en te beslissen 
tot een spoedige ziekenhuisopname. 

VAN DE COMMISSIE WETENSCHAPPELlJK ONDERZOEK VAN HET N.H.G.: 

Periodiek geneeskundig onderzoek 

De enorme vooruitgang der natuurwetenschappen 
en geneeskunde in de Iaatste decennia, waardoor 
ongekende mogelijkheden ontstonden op curatief 
gebied, deed de arts als vanzelfsprekend uitzien 
naar nieuwe mogelijkheden. Naast de curatieve ge
neeskunde ontstond de preventieve geneeskunde; 
een vorm van deze laatste is het periodiek genees
kundig onderzoek. 
Periodiek geneeskundig onderzoek werd het eerst 
ingesteld bij zuigelingen op instigatie van kinder
artsen; hierop voIgde spoedig een dergelijk onder
zoek voor kleuters. Later voIgde dit onderzoek voor 
Ieerlingen van de lagere scholen, terwijl het voor 
leerlingen van de middelbare scholen plaatselijk of 
in discussie of in voorbereiding is. Sommige fabrie
ken stelden een periodiek geneeskundig onderzoek 
voor hun employes in, terwijl dit tevens in de gro
tere steden bestaat voor de sportbeoefenaren. Som
mige verzekeringsmaatschappijen laten hun verze
kerden periodiek onderzoeken ten einde latent aan
wezige kwalen eerder op te sporen, terwijl ook bij 
het grote publiek hier en daar grote belangstelling 
bestaat voor periodiek onderzoek. 
Vele bevolkingsgroepen vallen echter nog buiten 
het periodiek geneeskundig onderzoek. Ret resul
taat van het onderzoek bij het Amsterdamse ge
meentepersoneel (van deT Heide), waarbij een groot 
aantal onbekende afwijkingen werd gevonden, leek 
een krachtig argument voor de instelling van een 
dergelijk onderzoek bij die bevolkingsgroepen, 
waarbij dit thans nog niet regelmatig plaats vindt. 
Ret is dan ook begrijpelijk, dat zowel in de kringen 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst als in die van het N e
derlands Ruisartsen Genootschap, met name in de 
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, grote aan
dacht aan dit probleem is besteed. 

De Commissie Periodiek Geneeskundig Oriderzoek, 
ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering der Geneeskunst, stelde in 
haar conclusie (november 1959): "Gezien het aan
tal en de aard van bij de weinige tot nu toe gedane 
periodiek geneeskundige onderzoeken gevonden af
wijkingen, gezien de grote bereidheid altbans bij 
bepaalde groepen der N ederlandse bevolking tot het 
ondergaan van een periodiek geneeskundig onder
zoek (welke bereidheid tot een positieve vraag er
naar zou kunnen stijgen, op welke vraag de arts en 
een verantwoord antwoord zouden moeten geven), 
gezien de voordelen, die voor de geneeskundige we
tenschap en via deze wellicht voor de patienten te 
behalen zijn door periodiek herhaald geneeskundig 
onderzoek van dezelfde personen, meent de Com
missie echter, dat het wenselijk is, dat meer, en meer 
gedifferentieerde, ervaringen inzake periodiek ge
neeskundig onderzoek worden opgedaan, te begin
nen met de oudste leeftijdsgroepen. Zij meent daar
om, dat verantwoord opgezette experimenten in de
ze ondersteuning verdienen en dat bevorderd moet 
worden, dat de diverse onderzoekingen zodanig 
worden georganiseerd, dat de resultaten ervan on
derling vergelijkbaar zijn. Daar de Commissie van 
mening is, dat de huisarts, de gezinsdokter, de eerst 
aangewezene is om eventuele periodiek geneeskun
dige onderzoekingen bij zijn patienten te verrichten, 
meent zij, dat speciaal experimenten inzake perlo
diek geneeskundig onderzoek in de huisartsenprak
tijk gestimuleerd zouden moeten worden." 
Tenslotte eindigde de Commissie haar conclusie 
met er op te wijzen, dat de instelling van een even
tueel periodiek geneeskundig onderzoek "gepaard 
zal dienen te gaan met wijzigingen in de opleiding 
en de nascholing van de huisarts". 
In de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van 
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