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"T he most effective means of establishing tetanuspro
phylaxis is to immunize the general population with 
tetanustoxoid, a program that should be the responsi
bility of the entire medical profession." (Phelan, Post
graduate medicine, november 1959). 

Bovenstaand devies en de talrijke publikaties der 
laatste jaren over tetanus vormden aanleiding tot 
enige gedachten over de positie van de huisarts ten 
opzichte van het tetanusvraagstuk. 
Tetanus is in Nederland een zeldzame ziekte. Het 
jaargemiddelde der laatste jaren voor het gehele 
land ligt tussen de 15 en 25 gevallen. In Rotterdam 
en omstreken zijn het slechts enkele per jaar, met 
een top van zeven gevallen in 1959, mogelijk door 
de mooie zomer, waarin men meer en langer was 
geexponeerd. 
Het lijkt dan ook weinig opportuun een zo zeldzame 
aandoening onder de loep te nemen, maar waar de 
huisarts weI dagelijks met de profylaxe te maken 
heeft en juist deze profylaxe veel problemen met 
zich brengt, meende ik, dat het nuttig zou zijn, deze 
facet vooral te bespreken, temeer, daar ik op pijn
lijke wijze met een en ander ben geconfronteerd. 
In het kort nog enkele gegevens over de ziekte zelf. 
De verwekker is de anaerobe Clostridium tetani, 
waarbij we ons moeten realiseren, dat deze niet aI
leen in straatvuil en paardemest voorkomt, zoals 
vroeger werd verondersteld, maar als commensaal 
leeft in de darm van de mens en van vele huisdieren. 
De uiterst resistente sporen zijn veelal op de mense-

. lijke huid of onder de nagels aanwezig door be
smeuring met vuil en kunnen daar vrij langdurig 
aanwezig blijven. De verspreiding van de toxinen 
gaat niet via de zenuwbaan, maar via het bloed, zo
als door Abel door middel van exsanguinatie-trans
fusies bij dieren werd aangetoond. De toxinen hech
ten zich aan de motorische voorhoorncellen en vol
gens Abel ook aan de motorische eindplaatjes. Deze 
binding is irreversibel. 
De incubatietijd is vier tot zestien dagen, afhanke
lijk van de graad van infectie, virulentie der bacil
len en snelheid van vrijkomen der toxin en. Hoe kor
ter incubatietijd, hoe ernstiger prognose. 
Alvorens op de profylaxe in te gaan, zou ik eerst het 
ziekteverloop willen schetsen van een 35-jarige tim
merman-metselaar, die 15 augustus 1956 op mijn 
spreekuur kwam met een geringe vingerverwonding. 
Hij had zich op de linker ringvinger geslagen, waar
door een schaafwondje aan de top ontstond met een 
klein subunguaal hematoom aan het perifere deel 
van de nagel. De behandeling bestond uit desinfec-
* Naar een voordracht voor een der studiegroepen van het 
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tie met 6 procent jodiumtinctuur en stenel afdek
kend verband. Op 18 augustus leek de behandeling 
te kunnen worden beeindigd; getroffene had het 
werk niet gestaakt. Op 27 augustus liet hij mij ko
men, daar hij zich niet goed voelde, last met slikken 
had en een stijf gevoel in de tong. Hij werd die dag 
met de grootste spoed opgenomen, waarbij zich op 
de derde dag de tetanus in meest originele vorm, 
met gegeneraliseerde tonische en clonische krampen 
manifesteerde. Ik noem hierbij speciaal die derde 
dag, daar Cole de "time of onset", de tijd die ver
loopt tussen ontstaan van de trismus en de gegene
raliseerde krampen prognostisch belangrijk acht. Is 
deze korter dan 48 uur, dan bestaat er een slechte 
prognose. Indien zeven dagen na de trismus nog 
geen gegeneraliseerde tetanus is ontstaan, komt deze 
cok niet meer. 
De behandeling bestond uit hoge doses anti-toxinen, 
spierverslappende middelen, sedativa en antibiotica, 
en indien dit nodig was, kunstmatige beademing. 
Mogelijk heeft de patient het mede aan zijn goede 
algemene toestand te danken, dat hij na twee maan
den, zij het met een myocardbeschadiging, het zie
kenhuis kon verlaten. De man had vroeger nooit 
enige immunisatie tegen tetanus ondergaan. 
Dit geval gaf mij weI reden tot enige introspectie. 
De aard van de verwonding van de patient had va or 
mij geen aanleiding gevormd hem te immuniseren. 
Bovendien was tetanus gedurende de laatste dertig 
jaren in dit rayon niet voorgekomen. Ik had mij ech
ter niet voldoende gerealiseerd, dat deze man veel 
tuinierde en als zodanig tot een geexponeerde groep 
behoorde. Een passieve immunisatie zou hier de te
tanus hebben voorkomen of althans een milder ver
loop hebben gegeven. 
Uit de ziektegeschiedenissen. blijkt, dat het vaak de 
kleine verwondingen zijn die dienen als porte d' en
tree voor Clostridium tetani. Bij grote diepe won
den wordt vrijwel steeds antitetanussentm gegeven. 
De noodzaak van een effectieve immunisatie wordt 
hierdoor aIleen maar groter. 

Passieve immunisatie bereiken we door het inspui
ten van paardeserum met een hoog gehalte aan anti
toxinen; antitetanusserum wordt gewonnen door 
paarden of andere dieren actief met tetanustoxoid 
te hyperimmuniseren. Deze antitoxinen hebben geen 
invloed op de in de wond aanwezige tetanusbacil
len, maar neutraliseren de nog vrij circulerende 
toxinen in het bloed. Een injectie van 1500 E., zoals 
meestal wordt gegeven, geeft de grootste bescher
mende werking na twee tot drie dagen en loopt dan 
terug in de loop van twee weken. 
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De Amerikaanse Council of Drugs heeft kort gele
den richtlijnen gegeven voor een optimale dosering. 
Voor personen boven tien jaar wordt geadviseerd 
3000-5000 E. op de dag van het ongeval en, indien 
de patient later wordt gezien, 6-10.000 E. Voor kin
deren is de helft van deze dosis voldoende. 

De nadelen van de pas sieve immunisatie zijn: 
1 de tijdelijke aard der bescherming; 
2 de tweede en latere injecties, die men bij ernstige 

verwondingen moet toedienen, geven lagere anti
toxinenwaarden; 

3 de kans op serumreacties, die kunnen optreden 
bij allergisch reagerende mensen en bij hen die 
vroeger al eens paardeserum ontvingen. Ret per
centage serumreacties bedraagt 5 it 6 volgens 
Moynihan. 

Ais serumreactie kennen we de anafylactische shock, 
direct na de injectie optredend met bleekheid, dys
pnoe en collaps en de serumziekte na vijf tot tien 
dagen met urticaria, oedemen en koorts. Serum
ziekte kan optreden bij hen, die vroeger nooit serum 
hebben gehad. Bij anafylactische shock moet vroe
ger contact met het bewuste eiwit hebben plaatsge
von den. Bij een seruminjectie moet dus steeds een 
adrenalineinjectie 1/1000 gereed zijn ter behande
ling van de shock. Parish e.a. (1957) hebben als 
richtlijn gegeven een proefdosis van 0,2 ml onver
dund serum bij mensen, bij wie men geen allergie 
veronderstelt. lndien na dertig minuten geen reactie 
optreedt, wordt de gehele dosis gegeven. 
Bij allergische mensen, of hen die serum hebben 
gehad, geeft men een proefdosis van 0,2 ml van een 
verdunde antitoxineoplossing. lndien na een half 
uur geen reactie optreedt; wordt 0,2 ml onverdund 
en dan eerst na een halfuur de volle dosis gegeven. 
lndien er weI een reilCtie optreedt, dan dient de 
proefdosis te worden herhaald als de bloeddruk 
normaal is geworden en eventuele "rashes" zijn 
verdwenen; dit is meestal na zes tot twaalf uur. 
Deze proefdosis wordt subcutaan gegeven, daar 
Parish en Laurent in 1952 bewezen, dat intrader
male proefinjecties niet betrouwbaar zijn, waar het 
~aat om de algemene reactie van het individu. 
Vol gens de methode van Besredka wordt elk uur 
een stijgende dosis onverdund serum ingespoten, 
om zodoende desensibilisatie te bewerkstelligen. 
Mahoney e.a. toonden aan, dat bij mens en, die de
sensibilisatie behoeven, de antitoxinen dermate snel 
worden uitgescheiden, dat nauwelijks een bescher
ming gevende bloedspiegel wordt bereikt. Waar 
Turner e.a. in het dierexperiment het bactericide 
effect van terramycine aantoonden, gingen verschil
lende Amerikaanse ziekenhuizen over tot profylacti
sche toediening hiervan aan hen, die overgevoelig 
zijn voor paardeserum. Een snelle toediening en 
hoge dosering is hierbij van belang. Als alternatief 
kan bovendien antitoxisch runderserum worden toe
gediend. 

Actieve immunisatie. Rierbij wordt dus toxoid -
dit is in Nederland het gezuiverde Anatoxine, ge-

bonden aan aluminiumfosfaat - ingespoten door 
middel van twee intramusculaire injecties van 0,5 
ml met minimaal vier weken en maximaal zes weken 
tussenruimte. Na de eerste injectie ontstaat slechts 
een geleidelijke stilging van de antitoxinentiter, na 
de tweede echter een snelle stijging en weI tot ho
gere waarden dan bij pas sieve immunisatie bereik
baar is. 
Deze nu ontstane basisimmuniteit is voldoende om 
bij een mogelijke infectie binnen de drie jaar te kun
nen volstaan met een herhalingsinjectie, die de anti
toxinentiter na tien dagen tot een nieuw hoogtepunt 
brengt. Ret is echter mogelijk om acht jaar na de 
actieve immunisatie nog antitoxinen in het bloed 
aan te tonen. 
Sedert 1956 ondergaat het grootste deel van de Ne
derlandse jeugd de actieve immunisatie door middel 
van de Difterie-Kinkhoest -Tetan us-injecties (D.K. T. ). 
Bij deze gecombineerde injecties, die op zichzelf 
toch goede basisimmuniteit geven, bestaat echter de 
kans, dat de antitoxinenwaarden lager liggen, dan 
indien de injecties sec waren gegeven, ten gevolge 
van het verschijnsel van "crowding-out", zo ge
noemd door Barr en Jones (Council on Drugs), die 
bij kinderen, die kort geleden tegen difterie waren 
ingeent en daarna tetanusimmunisatie ondergingen, 
lagere waarden der antilichamen ("antibody respon
se") vonden, dan bij hen, die tevoren geen difterie
vaccin had den ontvangen. In de zomermaanden toe
gediende D.K.T.-injecties geven dan ook het risico, 
dat de vorming van antilichamen tegen poliomyelitis 
wordt afgeremd. 
Volgens ons inentingsschema worden de kinderen in 
het eerste levensjaar actief geimmuniseerd, waarna 
tussen het derde en vierde jaar een herhalings 
D.K.T. wordt gegeven en daarna op het zevende, 
tiende en veertiende jaar een injectie D.T. De kink
hoestcomponent wordt dan weggelaten, enerzijds, 
omdat de kans op kinkhoest op deze leeftijd sterk 
afneemt en anderzijds om een zo hoog mogelijke 
antitoxinentiter tegen difterie en tetanus te effec
tueren. 
Waar een actieve immunisatie van de gehele bevol
bng vooralsnog niet mogelijkzal zijn, dienen we 
ons te realiseren, welke groepen nu in het bijzonder 
in aanmerking komen voor een actieve immunisatie. 

1 AIle kinderen, zoals reeds geprojecteerd in het 
inentingsschema. 

2 Mensen, die reeds een seruminjectie (ook tegen 
andere ziekten) gehad hebben. 

3 De allergici. Bij deze groep kan een eerste serum
injectie reeds ongewenste reacties geven. 

4 Geexponeerde groepen: agrariers, rioolbewerkers, 
arbeiders werkzaam bij plantsoenendiensten, en
zovoort. In sommige plaatsen van ons land is men 
reeds bezig deze groepen op vrijwillige basis te 
immuniseren. 

5 Militairen. Ret nuttig effect hiervan is in de 
tweede wereldoorlog weI duidelijk gebleken. 

6 Genezen tetanuspatienten. Tetanus laat geen 
voldoende immuniteit na. 

(1961) huisarts en wetenschap 4, 300 



Voor wat betreft het actief immuniseren van hen, 
die reeds serum hebben gehad of dit voor het eerst 
behoeven, bestaat nog enige onzekerheid over het 
optimale tijdstip, waarop dit moet gebeuren. Dit 
onderwerp wordt, momenteel door de C.W.O. in 
samenwerking met het R.I.V. nader bestudeerd. * 
Het is gewenst, dat de arts, die een A.T.S.-injectie 
toedient, zoveel mogelijk bevordert, dat daama een 
actieve immunisatie voIgt, hetzij door de huisarts of 
door het betrokken ziekenhuis. Een en ander is 
uiteraard afhankelijk van de plaatselijke omstandig
heden en de mogelijkheden voor de patient. 
Een tot nu toe weing bevredigende situatie is de 
registratie der verrichte immunisaties. Bij elke im
munisatie dient hiervan aan de patient een degelijk 
document te worden afgegeven met een gelijktijdige 
registratie bij een geneeskundige dienst, zoals reeds 
in diverse gemeenten gebeurt. In de periferie zal de 
huisarts deze registratie zelf moeten verzorgen. Dat 

* Het hier gestelde in de reeds geruime tijd gel eden gehou
den lezing is intussen achterhaald; men zie de publikatie 
van Huygen en Tasman, huisarts en wetenschap, ju:li 1961. 
(red.). 

Wat doet het maatschappelijk werk?* 

DOOR MEVROUW B. M. VAN OORT-WEGELlN** 

In het maatschappelijk werk gaat het altijd om men
sen, bij wie op een of andere wijze iets mis is met 
hun plaats in de maatschappij. Soms ligt daarbij het 
accent op de maatschappij, die deze mens en als een 
last ondervindt, welke uit de weg moet worden ge
ruimd, soms ligt het accent m€er op deze mens en 
zelf, die zich door de maatschappij tekort gedaan, 
miskend of belemmerd voelen. 
Vanuit de maatschappij zijn er altijd pogingen ge
daan om daar iets aan te verhelpen en men heeft 
zich daarbij afwisselend geidentificeerd met de 
maatschappij, die het storende individu veranderen 
wiI of met het verworpen individu, dat geen kansen 
krijgt en voor wie de maatschappij dus moet ver
anderen. Wat de eerste categorie betreft, denken 
we bijvoorbeeld aan politie en justitie. De maat
schappij stelt bepaalde regels, waaraan men zich 
moet houden. Wie dat niet doet, komt met de poli
tie in aanraking. De bedreiging met straf is voor 
de meeste mens en al voldoende om zich aan de 
voorschriften te houden, maar er zijn mens en, die 
toch in overtreding komen en dan moet de straf 
dienen om hen te leren, dat ze zich moeten ver
anderen op gevaar af anders voor langere tijd uit 
de samenleving te worden verwijderd. Natuurlijk is 

* Inleiding, gehouden op de huisartsencursus "Maatschap
pelijke facetten van gezondheid en ziekte" te Nijmegen, 
april 1961. 

** Maatschappelijk werkster, sociaal leidster van een Bureau 
voor levens- en gezinsmoeilijkheden te Rotterdam. 

de registratie ook in Engeland problemen geeft, 
bleek weI uit een kortgeleden in "The Lancet" ge
houden polemiek; waarin naar voren werd gebracht, 
dat de enige juiste manier zou zijn het aanbrengen 
van een eenvoudige tatouering. 
Uit het voorgaande blijkt weI, dat er voor de huis
arts nog een belangrijke taak ligt bij deze profylaxe; 
dat hij naast de immunisatie van de kinderen aan
dacht moet schenken aan de geexponeerde groepen 
en de allergici en moet bevorderen, dat na een se
ruminjectie steeds actieve immunisatie plaats vindt 
en dat hij aantekening dient te houden van de ge
dane entingen. 
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de strafvervolging een gecompliceerdere zaak dan 
het nu gesteld is. Deze grondregel wiI aIleen illu
streren, hoe de optredende en ingrijpende politie 
zich identificeert met de maatschappelijke eisen en 
aldus redeneert: wie niet gewoon meedoet, moet 
veranderen of anders worden verwijderd. 
Een ander voorbeeld: het is een algemeen erkende 
eis in de maatschappij, dat een mens door eigen in
spanning zijn levensonderhoud verdient. Anders ge
zegd: wie niet werkt zal ook niet eten. De meeste 
mens en beantwoorden daaraan. De eis van de maat
schappij wordt als zo vanzelfsprekend ervaren, dat 
bij een tekort aan werkmogelijkheden de maatschap
pij zich dan ook verplicht voelt officieel een uitke
ring toe te kennen aan hen, die geen werk kunnen 
krijgen. Maar er zijn mensen, voor wie weI werk te 
vinden is en die toch niet werken, bij iedere baas 
na korte tijd weer weglopen of worden ontslagen, 
of hun kansen telkens laten voorbijgaan. Zij worden 
door de maatschappij bestempeld als werkschuw, 
beroepswerkloze en dergelijke. Voor hen geldt geen 
recht op werkloosheidsuitkering. De eis is: ze moe
ten veranderen of anders van hun houding zelf de 
gevolgen, dat is meestal de ellende, maar ondervin
den en door die ervaring wijzer worden. 
Nu de tweede categorie: men identificeert zich met 
de verworpen mens en eist dat de maatschappij ver
andert. Dat is de groep van de sociale hervormers. 
Meestal gaat dat zo, dat een mens wordt bewogen 
door het leed van een medemens, die aan de zelfkant 
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