
omdat hij de clitoris met zijn orgaan trachtte te 
prikkelen (waarom is dat eigenlijk fout, moeten we 
ons na Kinsey's publikaties gaan conformeren aan 
zijn "materiaal"?). 
De man kon zodoende ook worden overvleugeld, 
zoais paWlnte het de broer altijd had gedaan. Mis
schien heeft de voorstelling, dat haar schede te 
nauw en te kort was, nog een speciale betekenis, 
namelijk, dat haar orgaan te kort schoot, niet om de 
man te ontvangen, maar om zijn meerdere te zijn, 
mogelijk zelfs, om zonder zijn huip kinderen te 
krijgen. 

Al werd er van de laatste patHlnte niet veel mee
gedeeld, toch is hier een merkwaardig verschijnsel 
genoemd, dat de aandacht weI waard is. Deze 
vrouw had namelijk een soort orgasmus, zonder dat 
het tot een immissio penis kwam en terwijl ze zelfs 
adductorenspasmus had. Dit wijst er op, dat de lust 
hier verbonden was met de gelukte afweer. Het is 
als bij de hysterie, waar de patient steeds meer lust 
in het symptoom gaat beleven. Het verschijnsel 
wordt dan echter moeilijk te corrigeren, zoals trou
wens ook bij mevrouw C het geval bleek, die kans 
zag toch nog weer een soort vaginisme te ontwik
kelen na haar operatie. Het is moeilijk om met de 
beschikbare gegevens uit te maken, welke hier de 
factoren waren, die maakten, dat het vaginisme 
door de behandeling van collega SIuijter verdween. 
Waarschijnlijk werd het patiente mogelijk de coitus 
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te zien als een techniek, waarvan ze gebruik kon 
maken om het kind, waarnaar ze verlangde, te krij
gen. 

Ais we het geheel overzien is toch moeilijk vol te 
houden, dat bij deze drie patienten het vaginisme 
een gelokaliseerd verschijnsel was zonder diepere 
wortels. Ais Freud in de Drei Abhandlungen schrijft: 
"Aber viele sind abnorm im Sexualleben, die in 
allen anderen Punkten dem Durchschnitt entspre
chen", dan wil dat ook zeggen, dat ze niet direct 
opvallend zijn, maar niet dat er karakterologisch 
geen stoornissen zijn. Deze be doe ling blijkt heel 
duidelijk uit de alinea voor de aanhaling: "Die Er
fahrung lehrt, dass man bei dies en letzteren (dat 
zijn de geesteszieken) keine anderen St6rungen des 
Geschlechtstriebes beobachtet als bei Gesunden, 
ganzen Rassen und Standen. So findet sich sexueller 
Missbrauch von Kindern mit unheimlicher Haufig
keit bei Lehrern und Wartepersonen, bloss weil sich 
dies en die beste Gelegenheit dazu bietet". 
Voor de therapie van het vaginisme blijken er mo
gelijkheden te zijn met een bespreking van de ana
tomie en de functie van de geslachtsorganen aan de 
hand van tekeningen. Men moet echter weI beden
ken, dat daarbij de diepere wortels niet worden ge
raakt en dat in sommige gevallen het resultaat zelfs 
zal worden verkregen, doordat de vrouw zich, meer 
dan ze al deed, uit een werkelijk samenspel met de 
echtgenoot terugtrok. 

fen diagnostische valkuil in het abdomen 

Ongetwijfeld behoort het stell en van de diagnose 
appendicitis acuta dikwijls tot de moeilijkste, zo niet 
onmogelijke opgaven voor ons, huisartsen. Wij zijn 
in zekere zin bevoorrecht het eerste, vaak typische 
begin van die ernstige afwijking in de buikholte te 
zien. De klassiek verlopende en te diagnostiseren 
appendicitis acuta zal geen onzer over het hoofd 
zien. De moeilijkheden beginnen pas, als de ontsto
ken appendix atypisch is gelegen, het begin niet is 
gekenmerkt door braken en de klassieke drukpijn
lijkheid op het punt van Me. Burney onduidelijk 
wordt of geheel afwezig is. Ik zou dan ook de atypi
sche appendicitis acuta een diagnostische vaIkuil in 
het abdomen willen noemen, waarin wij allen, huis
artsen, jonge zowel als ervarene, chirurgen, gynae
cologen inbegrepen, weI eens vallen. 
Differentieel diagnostisch komt in de algemene 
praktijk het meeste voor: appendictis-nephrolithia
sis. Het is belangrijk de diagnose juist te stell en om 
de gevreesde, soms dodelijke perforatie met de daar
mee gepaard gaande peritonitis, te voorkomen. Men 
vraagt zich als huisarts af, op welke wijze men aI
leen, door observatie, zo mogelijk een onjuiste dia
gnose kan voorkomen, althans de kans hierop zo 

klein mogelijk kan do en zijn. 
Het zij mij daarom vergund enkele heel simpele, 
doch belangrijke opmerkingen vooraf tc doen gaan. 
Noodzakelijk is het ons goed in te prenten bij het 
onderzoek van patienten met acute buikklachten bij 
het begin te beginnen. Hieronder versta ik de ob
servatie van de algemene toestand van de patient, 
vanzelfsprekend gevolgd door de inspectie, nog 
voordat men de handen gaat gebruiken voor de 
palpatie. Ik herinner mij hoe we ais student bij een 
responsie-college, nerveus, onmiddellijk de palpatie 
begonnen bij een patient met buikpijnen. Onze on
vergetelijke leermeester Lameris vatte dan plotse
ling de palperende hand bij de pols en vroeg dan: 
"Mijnheer, hebt u weI eens de bordjes gelezen in 
het museum?" Op ons ontkennend antwoord kwam 
dan onder homerisch gelach der studenten het zo 
langzamerhand legendarische antwoord: "I1 est de
fendu de toucher les objets". De wijze les, die La
meris ons voor het latere leven als arts meegaf, is 
onvergetelijk. Hoewel het palperen met warme han
den vanzelfsprekend zou moeten zijn, wordt daar
aan vooral in de winter soms niet gedacht, tot scha
de van de medicus en de patient. 
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Na de palpatie rest ons nog te zoeken naar de druk
pijn door de palperende hand en naar het ileopsoas
symptoom. Drukpijn op het punt van Mc. Burney, 
wanneer de andere hand het heupgewricht endo
en exoroteert. Verder naar drukpijn bij zijligging 
van de patient op de linker zijde, terwijl men het 
gestrekte rechterbeen in het heupgewricht voor- en 
achterwaarts beweegt. Dikwijls vindt men op deze 
wijze de drukpijn in de appendixstreek veel duide
lijker. Tenslotte voIgt, zo nodig, de percussie en het 
rectaal toucher. In elk geval moet men trachten tot 
een diagnose te komen na beeindiging van het on
derzoek. Is dit laatste niet mogelijk, dan dient de 
patient na verloop van een paar uur wederom te 
worden onderzocht, zonodig enige keren per dag. 
Is de diagnose, ondanks herhaald, op verschillende 
tijdstippen van de dag verricht onderzoek, vooral 
bij retrocoecale ligging der appendix, niet te stellen, 
dan dient, bij twijfel, de zieke met acute buikklach
ten onverwijld opgenomen in een ziekenhuis. 
Een andere mogelijkheid is, dat een appendicitis 
wordt gediagnostiseerd met klassieke symptom en, 
doch na enige dagen observatie een zeldzame in
terne afwijking wordt vastgesteld. 
Onlangs werd een tienjarige jongen ziek met ver
schijnselen van een acute nephritis. Bedrust en 
zoutloos dieet deden de algemene toestand verbe
teren, totdat de jongen op een morgen heftige buik
kolieken kreeg, waarbij hij overvloedig moest bra
ken. Hij was bleek en transpireerde en had bij het 
onderzoek verschijnselen van een klassieke appen
dicitis. Spoedopname volgde; in plaats van operatie 
volgde echter observatie in de kinderafdeling van 
het ziekenhuis. Een week later kon de juiste dia
gnose worden gesteId: purpura van Henoch-Schon
lein! Osler heeft dit ziektebeeld treffend beschre
Yen: acute nephritis, buikkolieken gevolgd door 
purpura der benen. 

Na deze inleiding zou ik gaarne de ziektegeschiede
nissen willen beschrijven van twee broers met zeer 
atypisch verlopende appendicitis acuta. 
Omstreeks Kerstmis, enige jaren geleden, werd X, 
de jongste broer, tijdens een griepepidemie ziek met 
koorts, hoesten en .... buikpijn; hij had niet ge
braakt. Bij onderzoek van de buik bestond alleen 
lichte drukpijn op het punt van Mc. Burney; het 
ileopsoassyndroom was afwezig. Patient lag actief te 
bed, maakte geen zieke indruk. Enige uren later, in 
de voormiddag, bezocht ik patient weer, omdat ik 
de buik, ondanks de geringe objectieve tekenen van 
appendicitis, bleef wantrouwen. De buikpijn was 
geheel verdwenen, en de patient voelde zich redelijk 
weI. Later in de middag zag ik patient weer. Hij 
sliep heel rustig, had geen buikpijnen meer gehad, 
toonde zijn verwondering over mijn komst met de 
woorden: "Gut, dokter, bent u er alweer?" 
Dezelfde avond, acht uur, kreeg ik het verzoek met 
spoed te komen, aangezien nu de buikpijnen veel 
heftiger waren teruggekomen. Na hernieuwd onder
zoek, waarbij de pijnlijkheid nu werd aangegeven 
in de galblaasstreek, uitstralend naar achteren, 

meende ik een chirurg in consult te moeten roepen, 
aangezien ik geen diagnose kon steIIen en ik de toe
stand verslechterd yond. De chirurg stelde de dia
gnose acute cholangitis en adviseerde spoedopname. 
Toch bleef ik persoonlijk aan een atypische appen
dicitis denken. Het geheel bevredigde mij niet. Bij 
ons afscheid zei ik tot de chirurg het volgende: 
"Weet je wat hem mankeert? Acute appendicitis, 
en de appendix zit om de galblaas gekronkeld" I 
De patient werd pas na enige dagen geopereerd 
toen de algemene toestand achteruit ging en men 
toch nog geen juiste diagnose had kunnen stellen. 
Uit het operatieverslag citeer ik het volgende: 
"Dwarssnede onder de rechter ribbenboog. Een 
kleine opening wordt eerst in het peritoneum ge
maakt. Bij palpatie blijkt in de galblaasstreek een 
afgekapseld abces te zijn, waaruit een stroom coli
pus naar buiten komt. De galblaas is gespannen en 
is bedekt met een fibrineus beslag. De snede wordt 
verlengd. De appendix is gangrene us ontstoken en 
geperforeerd. De stinkende pus wordt weggezogen. 
Het blijkt dat de appendix tegen de galblaas is ge
legen en daarmede vergroeid. De appendix wordt 
retrograad verwijderd". Patient is tens lotte van zijn 
uitgebreide peritonitis hersteld en verliet na twee 
maanden het ziekenhuis. Uit dit verslag blijkt, dat 
de retrocoecaal gelegen appendix miss chien weI lan
ger dan 30 cm was. La critique est aisee .... 
Ongeveer een jaar later werd de broer ziek met ver
schijnselen van een acute gastroenteritis. In de 
avond werd ik ontboden voor diffuse buikpijnen 
tengevolge van bovengenoemde afwijking. De buik 
was bij onderzoek soepel, geen drukpijn, geen de
fense, veel borborygmi en frequente waterige faeces. 
De volgende morgen vroeg, omstreeks zeven uur, 
werd ik geroepen, omdat patient, zeUs na het drin
ken van kleine hoeveelheden vocht (slappe thee, 
dunne pap, rijstewater) voortdurend braakte. Het 
geheel leek op een stenose van de pylorus, of schoon 
ik patient nimmer had behandeld voor maagklach
ten. De pijnen waren gering, het onderzoek leverde 
dezelfde bevindingen van de vorige avond op. 
De patient was nu angstig en scheen in lichte shock 
te zijn, reden waarom ik dezelfde chirurg in consult 
riep. Wij beiden konden geen diagnose stellen, 
meenden, gezien de slechte algemene toestand, 
spoedopname te moeten aanvragen. Patient werd 
in de loop van de morgen geopereerd. Het opera tie
verslag was als voIgt: "Rechts boven in de buik een 
paramediane laparotomie. Vocht in de buik. Geen 
maagperforatie. Galblaas normaaI. Er is een dunne
darm-ileus. De dunnedarm zit vast op de appendix. 
Deze laatste is sterk ontstoken. De vergroeiingen 
kunnen worden losgemaakt en de torsie van de dun
nedarm rond deze vergroeiingsplaats is daarmede 
opgeheven. De appendix moet door een wisselsnede 
rechts worden verwijderd. De appendix is flegmo
neus ontstoken. Geen perforatie." Na veertien dagen 
verliet deze patient in goede conditie het ziekenhuis. 
Merkwaardig is dat twee broers atypische appen
dicitis acuta kregen tengevolge van een abnormaal 
lange appendix. 
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