
er fibrinolytisch enzym vrijkomt, dat plasma-fibri
nogeen oplost met een tekort aan fibrinogeen tot ge
volg. Daamaast bestaat de mogelijkheid van leveT
beschadiging. 

Ik ben mij er van bewust in deze notitie een vrij 
zeldzaam geval te hebben beschreven; mijn enige 
ervaring in twintig jaren. Een ervaring als deze 
maakt weI zeer diepe indruk. Ret is duidelijk, dat 
deze vrouw haar leven te danken heeft aan enige 
gunstige omstandigheden. In de eerste plaats was 
de bloedgroep en de rhesus-factor bekend. Ret is 
misschit::n overbodig, maar toch moet onderstreept 
worden hoe nodig het is dat deze gegevens al VToeg
tijdig in de graviditeit bekend zijn. Binnen een jaar 
maakte ik vier gevallen mee - driemaal een partus 
en eenmaal een abortus - waarbij het doorgeven 
van deze data van het grootste belang was. Mijns 
inziens moet de patiente zelf een kaartje hebben, 
waarop haar bloedgroep enzovoort zijn venneld. 

Ten tweede was er fibrinogeen in de kliniek aan
wezig en ten derde was er een voortreffelijke sa
menwerking tussen aIle betrokkenen, waarbij inbe
grepen ziekenautochauffeur en laboratoriumperso
neel. 
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Naschrift. 

Achteraf heb ik mij gerealiseerd, gezien vooral nieuwere pu
blikaties, dat het lang niet zeker is, dat wij bij een volgend 
geval dezelfde therapie zullen toepassen. Het is namelijk ook 
mogelijk, dat we in dit geval met fibrinolytische activiteit 
hadden te maken. 

Terwijl men namelijk fibrinogeen toevoegt, geeft men tevens 
plasminogeen. Deze stof gaat onder invloed van een activator 
over in plasmine, wat een fibrinolytische stof is. In ons geval 
zouden we dan dus met de fibrinogeen therapie de fibrino
Iytische tendens hebben bevorderd. Anderen twijfelen of het 
toedienen van fibrinogeen juist is, omdat ook dit het "slacht
offer" kan worden van de tromboplastine en zo hetzelfde 
mechanisme in werking kan stellen, dat boven is beschreven. 
Vee! zal er hier van afhangen of nog een overmaat aan trom
boplastine in het bloed circuleert of niet. 

Momenteel behandelt men bij voorkeur met epsilon-amino
capronzuur; sommigen zelfs met een kleine dosis heparine. 

Met deze. kritiek moge worden besloten; het succes van de 
behandeling en het feit, dat het bloed nadien wei stolde, 
rechtvaardigden de gevolgde hande!wijze in dit geval. Boven
dien zal men, in verreweg de meeste gevallen, met de hier 
gevolgde therapie de juiste weg bewandelen. 
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61-2r. Alternate hospital and home care for the aged. The 
practice of social therapy in a Geriatric Unit. De Largy, J. 
(1960) Gerontologia Clinica 2, 8. 
Voor een acute ziekte kan de bejaarde doeltreffend worden 
behandeld in een ziekenhuis, doch voor een chronische ziekte 
wordt de patient een sociaal en medisch probleem, en ver
kcert in "niemandsland". 
Gebrek aan kennis en belangstelling voor dit probleem kan 
de toestand aileen verergeren. Thuisblijven is een mogelijk
heid, doch irriteert de omgeving met als gevolg een terugslag 
op de vedal labiele patient. Opname in een inrichting voor 
chronische zieken is een betere oplossing, doch ook hier is de 
bejaarde slechts half mee gebaat. De werkelijke nood ligt in 
het psychologische vlak, de patient wil gaarne thuis zijn, doch 
ook zo goed mogelijk worden behandeld. 
In de Langthorne Hospital Geriatric Unit heeft men hier
toe een systeem ingevoerd van "six weeks in; six weeks out". 
Hiermede bereikt men een periodieke ontlasting van de fa
milie en een periodieke controle en behandeling van de pa
tient. Het betrof hier hoofdzakelijk patienten met oude hemi
plegieen, arthrosis deformans en hartziekten. Belangrijk bleek 
de ook hier te lande opgedane ervaring, dat de patient be
merkt niet aileen het slachtoffer van zijn ziekte te zijn. Men 
ziet nu elkanders lijden en de eigen kwaal lijkt minder erg. 
Men gaat elkaar steun verIenen in de nood en er ontwikkelt 
zich een zekere mate van sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. 
Door deze vorm van groepstherapie worden frappante resul
taten bereikt; zowel somatisch als psychisch treedt verbetering 
op en vooral het weeklagen neemt spoedig af. Met dit sys
teem van tijdelijke opname is bovendien een groter aantal 
patienten te helpen, wat gunstig is in deze tijd waarin nog te 
weinig geriatrische bedden beschikbaar zijn. 

Dr H. P. Akkerman 

61-3r. Diabetes in old age. Paley, G. en H. Droller (1960) 
Gerontologia Clinica 2, 177; Eckerstrom S. (1960) Geronto
logia Clinica (1960) 2, 210. 
Het aantal bejaarde diabetespatienten is groot en neemt nog 
steeds toe. Allereerst komt dit door de betere behandelings
mogelijkheden op jongere leeftijd, maar ook omdat deze ziek
te zo vaak op oudere leeftijd begint. Van de patienten die 
ouder waren dan 60 jaar, heeft ongeveer 46 procent de 
diabetes pas na het 50e jaar gekregen. Of dit cijfer, dat in 
vele publikaties wordt genoemd juist is, kan moeilijk nage
gaan worden, omdat velen een latente diabetes kunnen heb
ben of een diabetes welke asymptomatisch verloopt. In 20 
procent der gevallen werd de diabetes ontdekt bij het onder
zoek van cen andere, meestal chronische, ziekte. 
Is de diabetes eenmaal manifest geworden, dan doen zich bij 
de bejaarden veel complicaties voor. Ais complicaties van de 
seniele diabetes worden genoemd atherosclerose (90 procent 
der gevallen), retinopathie (10 procent der gevallen), benig
ne prostaathypertrofie (34,6 procent der mannelijke patien
ten) en chronische infecties (40 procent alleen al infecties 
van luch t- en urinewegen). 
In het algemeen wordt aangeraden het dieet niet al te 
streng te adviseren, omdat de bejaarde dat toch bijna nooit 
kan volhouden; liever geve men er dan wat insuline bij. 
Paley c.s. vonden, dat eenderde der patienten uit kwam met 
dieet, eenderde met dieet en insuline, en eenderde met dieet 
en orale antidiabetica. Wat de orale antidiabetica betreft, 
noemen zij de volgende contraindicaties: instabiele diabetes 
(sterke schommelingen van de bloedsuikerspiegels) en sta
bie!e diabetes, gecompliceerd door precoma, infectie of trau
ma (bijvoorbeeld collumfractuur), gangreen der extremitei
ten, beschadigde lever, nier of schildklier en tenslotte vetzucht. 
Paley c.s. noemen vetzucht als contraindicatie zowel voor in-
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suline als voor orale antidiabetica, omdat in de eerste plaats 
het calorie-arme dieet dient te worden ingevoerd. 
De voornaamste indica ties voor de behandeling van bejaarde 
diabetespatienten met orale preparaten zijn, wanneer een 
koolhydraat-arm, laag calorisch dieet de symptomen niet kan 
laten verdwijnen of de bloedsuikerspiegel normaliseren; wan
neer het eerstgenoemde wei bereikt is, doch gepaard gaat 
met gewichtsverlies of de patient zich niet prettig gevoelt; 
wanneer bij het plotseling staken van de insuline geen ernsti
ge ketosis optreedt en wanneer de bejaarde door blindheid, 
parkinsonisme, hemiplegie of geisoleerde huisvesting geen in
sulineinjecties kan ontvangen, of wanneer het gevaar dreigt 
van nachtelijke hypoglycemie bij een alleenwonende. 

Dr H. P. Akkerman 

61-4r. Anaemia in a group of elderly patients. Lawson, 
I. R. (1960) Gerontologia Clinica 2, 87. 
Bij het ouder worden daalt het aantal erytrocyten en het 
hemoglobinegehalte niet noemenswaard; ook het myelogram 
vertoont geen veranderingen. Een specifieke seniele anemie 
bestaat dan ook niet. Vindt men dus bij een bejaarde een 
anemie, dan is er meestal een chronische ziekte of occult 
bloedverlies en moet men bij de combinatie anemie en ver
hoogde bezinkingssnelheid der rode bloedlichaampjes denken 
aan de mogelijke aanwezigheid van een carcinoom. De kort
sluiting anemie, dus ijzerpreparaten is dan ook gevaarlijk en 
kan bijvoorbeeld een carcinoom maskeren. Aan de andere 
kant is gebleken, dat bejaarde patienten met anemie en met 
een carcinoom, vaak zeer grote reservevoorraden ijzer bezaten. 
Een gastro-intestinale bloeding behoeft dus op zich geen be
wijs te zijn, dat de begeleidende anemie een gevolg is van 
een ijzertekort. 

Dr H. P. Akkerman 

61-5r. Survival after apoplexia. Droller, H. (1960) Geron
tologia Clinica 2, 120. 
Gedurende lange tijd is de houding van de medische wereld 
ten opzichte van de hemiplegiepatient er een geweest van 
wan hoop. Tegenwoordig worden de geriatrische en revalida
tiecentra overstroomd met dergelijke patienten en is het dus 
nuttig eens te zien welke de bereikbare resultaten zijn. Het 
is niet aan twijfel onderhevig, dat er ten aanzien van de pro
gnose een zekere mate van optimisme gerechtvaardigd is. 
Van de aanvankelijk direct na de apoplexie (een meer mo
derne en neutrale benaming is het cerebro-vasculaire accident) 
optredende verschijnselen, berust een groot deel op oedeem
vorming in cerebro en zijn dus reversibel. De vaak optreden
de hypostatische pneumonieen en stoornissen in de elektroly
tenhuishouding kunnen momenteel goed worden behandeld. 
De criteria, die de prognose bepalen, zijn: de duur of afwe
zigheid van coma; de aan- of afwezigheid van hart- en/of 
vaatziekten; indien de bovenste extremiteit weer kan worden 
bewogen, dan mag men aannemen, dat de functie van de 
onderste extremiteit ook verbeteren zal. Is er evenwel hemi
anopsie of uitval van de sensibilteit, dan vermindert de aan
vankelijk goede prognose aanzienlijk. Ook hyperpyrexie, snel 
optredende decubitus, perifere arteriele trombose en blijven
de verwardheid verslechteren de prognose. 
Na een jaar kon van 275 patienten 25 procent naar huis 
terugkeren, 19 procent bleef in een verpleeginrichting en 56 
procent was overleden (in de eerste twee weken bleek de 
mortaliteit het grootst, en wei 74 procent van het totaal aan
tal overledenen; na 6 maanden was dit 90 procent en na een 
jaar 100 procent). Van de overlevenden, een jaar na de 
apoplexie, was na zes jaar nog 22 procent in leven. Er 
bleek wei verschil te bestaan tussen de naar huis gezondenen 
(18 procent in leven na zes jaar) en die patienten die in 
een inrichting verblijf hielden (5,8 procent in leven na zes 
jaar) . 

Dr H. P. Akkerman 

61-004. Prognosis and anticoagulant prophylaxis after coro
nary occlusion. McMichael, J. en E. H. O. Parry (1960) 
Lancet II, 991. 
De schrijvers hebben 66 publikaties over hun onderwerp ver
zameld; de waarde van hun conclusies wordt beinvJoed door 

het feit, dat vele van de bestudeerde pUblikaties onvoldoen
de of onbctrouwbare statistische gegevens bevatten. 
Wat de prognose na een coronairinfarct betreft, bleken jon
gere patienten een Jangere overlevingsduur te hebben dan 
oudere, hoewel hun levensverwachting in ernstige mate is be
kort. De kans op een nieuw infarct is in de eerste twee jaren 
het grootst, en wordt ongunstig beinvloed door het bestaan 
van ritme-stoornissen van het hart, diabetes, adipositas, hyper
tensie, het optreden van longembolieen, en vooral door de
compensatie van het linker hart. 
Van de patienten, die een coronairinfarct hebben gehad, en 
na de genezing hiervan vrij van symptomen waren, is ruim 
80 procent na vijf jaar nog in leven; voJgens een publikatie 
nog 70 procent na tien jaar. 
Beneden de leeftijd van 60 jaar treden de meeste coronair
infarcten bij mannen op, boven die leeftijd is het optreden 
van de aandoening vrijwel gelijk over beide sexen verdeeld. 
Om die reden is het overlevingspercentage over het geheel 
bij vrouwen kleiner dan bij mannen. 
De mortaliteit in de acute fase van het coronairinfarct is bij 
behandeling met anticoagulantia significant lager als bij be
handeling zonder deze middelen. Reeds in 1948 gaf The 
American Heart Association als mortaliteitspercentages op 
15 procent voor de met anticoagulantia en 24 procent voor 
de zonder anticoagulantia behandelde gevallcn. Onder de 60 
jaar zou er in de acute fase van het infarct geen verse hi I in 
mortaliteit tussen beide behandelingsmethoden bestaan, wcl 
zouden er minder trombosen en embolieen optreden door het 
gebruik van antistollingsmiddelen. 
Wat het resultaat van het profylactisch toepassen van anti
coagulantia na een coronairinfarct betreft, bleek geen duide
lijke verbetering van de overlevingspercentages van de pa
tienten, bij wie deze profylaxe was toegepast. Hierbij dient te 
worden vermeld, dat de schrijvers geen publikaties ter be
schikking hadden, waarin deugdelijke controleseries waren 
opgenomen. Wei was het duidelijk, dat het plotseling staken 
van de antistollingsmiddelen vlak na de acute fase van het 
infarct een hoge mortaliteit veroorzaakte. 

A. J. M. Daniels 

INGEZONDEN 

Mastitis Post Partum 

Het mastitisonderzoek - (1961) huisarts en wetenschap 4, 
110 - van het centrum Arnhem van het N.H.G. is in 1958-
'59 verricht. Het verslag is gemaakt in de eerste helft van 
1960. De samenstellers hebben dus wei de nodige afstand 
kunnen nemen van hun werk om dit - en het daarop nogal 
forse reageren van de redactiecommissie van "huisarts en 
wetenschap" en van coli ega Nelemans - nog eens kritisch 
te kunnen bekijken. 

Wij willen dan nogmaals constateren, dat het hele mastitispro
bleem in de literatuur stiefmoederlijk is bedeeld. Daarom 
maakt de aanhaling van de Snoo's leerboek uit 1933 op ons 
niet vee! indruk. 

Er is bovendien m de laatste decennia een andere wind 
gaan waaien in ons therapeutisch handelen. Wij bedoelen 
hiennede bijvoorbeeld de tetanus-profylaxe en de toepassing 
van antibiotica in de chirurgie; hoe vaak worden deze tc
recht en hoe vaak worden ze onnodig toegepast? Behandelen 
artsen nog wei pneumonieen zonder sulfapreparaten of anti
biotica? Er zijn nog wei mcer voorbeelden te noemen. Wij 
zijn geneigd zo weinig mogelijk risico te nemen en dat dwingt 
ons vaak tot onnodige handelingen. Maar moet men dit alles 
dan maar onwetenschappelijk noemen? Wij zitten hier in het 
grensgebied tussen "geneeskunst" en "geneeskunde" en het 
is voor een practicus vaak bijzonder moeilijk daarin zijn 
weg te vinden. Zijn ervaring is daar weJ degeJijk een beJang
rijke factor bij. 

Bovenstaande instelling was aanwezig, toen wij een "doubIe
bIind"-onderzoek afwezen; de opzet is echter weI zeer uit
voerig ovcrwogen. Wanneer dan collega NeIemans aan het 
eind van zijn kritiek met een nieuwe proefopstelling komt 
- die naar onze mening inderdaad gesIaagd is - hebben 
wij toch het gevoeI dat onze gegevens zijn opsteIIing hebben 
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