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61-013. Emotional stress and coronary heart disease in 
American physicians. Russek H. I. (1960) Amer. J. med. Sci. 
240, 711. 
Aangezien weI algemeen is aanvaard en ook bewe:ren, dat 
mensen van rniddelbare leeftijd, die in een stress-situatie le
ven, bijvoorbeeld een gespannen Ievensomstandigheid of een 
:renuwslopend verantwoordelijk beroep met weinig of geen 
vrije tijd, een grote kans hebben op het krijgen van coronair
afwijkingen, richtte de schrijver zijn onderzoek op de medi
sche stand om na te gaan in hoeverre bovengenoemd verschil 
in kans op het krijgen van een coronairafwijking ook bestond 
ten aaniien van de onderscheiden medische specialismen. 
Door een commissie van acht arisen werd praktisch unaniem 
het oordeel uitgesproken, dat het beroep van huisarts het 
meest aan stress blootgestelde beroep was; door de lange werk
tij'den, het onregelmatige leven, de grote verantwoordelijk
heiu en bovenal de constante race tegen het horloge en het 
altijd teveel in te weinig tijd moeten doen. Direct daarop vol
gend kwam het specialisme anesthesie in welk specialisme men 
ook niet zeIf zijn werk en dag kan indeIen en men voortdurend 
de kans loopt. op ue meest onverwachte momenten voor hi
tieke situaties te komen staan en men ook vaak nachten zon
der slaap moet doorbrengen. 
Deze twee groepen artsen werden vergeleken met twee andere 
groepen, die uit hoofde van hun specialisme veel minder aan 
stress onderhevig zijn, namelijk in volgorde van afnemende 
stress, die van patholoog anatoom en van dermatoloog. 
Men hield een schriftelijke enquete onder vierduizend wille
keurig uit een medische almanak gekozen artsen waarbij werd 
gevraagd naar het bestaan van objectieve tekenen van coro
nairziekten en hypertensie. Het was uiteraard een voordeel, 
dat de geenqueteerden artsen waren, zodat men kon aanne
men, dat de vragen met kennis van zaken werden beantwoord. 
2.587 antwoorden kwamen binnen, waarvan door strenge se
lectie 1.837 overbleven. De leeftijdsgroep van 40-70 jaar werd 
in ogenschouw genomen, terwijl vrouwen van de enquete wer
den uitgesloten, daar zij onvoldoende in het materiaal waren 
vertegenwoordigd. 
Natuurlijk zijn er bezwaren in te brengen tegen deze wijze 
van onderzoek. Zo weet men niet hoeveel lijders aan hart
ziekten zich bevinden onder hen die de enquete niet beant
woorddenen hoeveel hartafwijkingen men weI zou vinden 
wanneer men hen, die antwoordden geen hartkwaal te hebben, 
eens nauwkeurig onderzocht. Als resultaat van de enquete 
werd een statistisch significante toename gevonden van het 
aantal coronairafwijkingen bij de verschillende artsen, gerang
schikt volgens de teVOl'en door de commissie van acht opge
stelde taxatie. Onder de dermatologen van 40 tot 70 jaar 
kwam 3,2 procent coronairafwijkingen voor tegenover 11,9 
procent bij de huisartsen en 8,9 procent bij de anesthesisten 
en 4,1 procent bij de patholoog anatomen. Deze verschillen 
zijn groot en kunnen niet toevallig zijn. Zoals te verwachten 
was, yond men bij aUe vier specialismen een gelijke toename 
van coronairafwijkingen bij het klimmen van de leeftijd; in 
de groep van 60-70 jaar dus een groter aantal dan in de groep 
van 50-60 jaar en in die groep weer meer dan onder de 40-
50-jarigen. 
Hetzelfde gold ook voor het v66tkomen van hypertensie, dus 
stijging naar de leeftijd; doch bij de hypertensie was het op
vallend, dat deze bij alle vier specialismen in ongeveer het
zelfde percentage voorkwam, ook wanneer men elk leeftijds
decennium op zichzelf beschouwde. Dit is opmerkelijk en be
wijst, dat hypertensie op zichzelf geen oorzaak kan zijn van 
het ontstaan van coronairafwijkingen. Deze ontstaan onder 
invloed vall uitwendige factoren, onder andere stress, en mo
gelijk indirect werkend, doordat mensen onder invloed van 
stress zich anders voeden. Hypertensie zou meer onder in
vloed van inwendige factoJ1en ontstaan, bijvoorbeeld constitu
tie en erfelijke aanleg. 
Er kan slechts verwijderd verband bestaan tussen stress en 
hypertensie, en weI, dat het mogelijk is, dat hypertensie vooral 

optreedt bij bepaalde constitutie-typen, die ook voorbeschikt 
zijn om bepaalde situaties als stress te beIeven_ Hypertensie 
is dus geen stress-ziekte in de eigenlijke zin des woords. Ove
rigens kon hypertensie onmogelijk een belangrijke oorzaak van 
hartziekte zijn, omdat hypertensie slechts bij nog geen 6 pro
cent van alle geenqueteerden voorkwam. Dat stress een veel 
belangrijkere oorzaak van hartziekte is, voIgt ook uit de be
vin:ding, dat in Amerika 1,8 maal zoveel mannen als vrouwen 
in dezelfde leeftijdsgroep aan coronairafwijkingen sterven. 
Eenzelfde verhouding geldt echter ook wanneer men de hart
doodsterfte van vrouwen, die in zenuwspannende beroepen 
werken, vergelijkt met vrouwen in een rustige werkkring. 
Een merkwaardige bevinding was nog de iets hogere frequen
tie van coronairziekten bij anesthesisten in de leeftijd van 50-
70 jaar vergeleken met huisartsen in diezelfde leeftijdsgroep. 
Als verklaring kan misschien worden aangevoerd, dat vele 
huisartsen op die leeftijd het werk iets gemakkelijker gaan 
opvatten en een deel van hun meest onrustige werk afstoten, 
bijvoorbeeld geen bevallingen meer doen, meer naar specialis
ten verwijzen, assistenten aannernen, enzovoort. De anesthesis
ten moeten echter steeds hetzelfde werktempo volhouden. De 
huisartsengroep als geheel, dus alle drie leeftijdsdecennia sa
men, had een iets groter frequentie aan coronairziekten dan 
de anesthesisten. L. J. Bastiaans 

61-014. Contribution a l'etude de la Listeriose humaine. 
Robin L. A., R. Laumonier, /. Fleury, H. Magard, P. Vau
doir, A. Greze, C. de Menibus et Forthomme (1960) Presse 
med. 68, 1617. 
Er worden de laatste jaI'en in toenemende mate infecties bij 
de mens waargenomen met Listeria monocytogenes. Daar het 
infecties betreft, die vaak sne! dodelijk verlopen, hoewel de 
ziektekiem gevoelig is voor sulfonamiden en verscheidene anti
biotica, is het belang van een vroegtijdige diagnose duidelijk. 
In anderhalf jaar tijd namen de sChrijvers zes gevaIIen van 
listeriabesmettingen waar, zander onderling epidemiologisch 
verband. Vier gevallen bij pasgeoorenen, waarvan twee pre
matuur, en twee gevaIIen bij volwassen mannen. Contact met 
dieren of het voorkomen van ziekte bij dieren in de omgeving 
kon niet worden aangetoond. 
Listeriose bij de mens verloopt meestal onder het beeld van 
meningitis met symptomen van encefalitis. Bij de pasgeborenen 
openbaarde zich de ziekte driemaal twee uur na de geboorte 
en eenmaal op de derde dag. De kinderen hebben een grijze 
kleur, met daarnaast aanvallen van cyanose, onregelmatige 
ademhaling, spiertrekkingen of convulsies; de toestand ver
ergert snel en de dood treedt op na tien tot zesendertig uur. 
Een zuigeling overleed na tien dagen aan cen secundaire sta
fylokokkenpneunomie. De fontanellen waren niet gespannen en 
er was geen nekstijfheid. De liquor cerebrospinalis was geel of 
bloederig, bevatte veel eiwit en veel polynucleairen. Listeria 
werd eenmaal in het directe preparaat gevonden en steeds in 
de cultuur. De twee volwassenen vertoonden beiden een coma 
en delier. Een patient had tijdens een longaandoening duide
lijke verschijnselen van meningitis en een positieve cultuur uit 
het cerebrospinaal vocht; hij werd behandeld met penicilline, 
streptomycine en terramycine en was na veertien dagen gene
:/len. De andere patient is na 36 uur gestorven; had geen me
ningeale verschijnselen, maar weI een positieve bloedcultuur. 
Bij drie gevallen kon sectie worden gedaan. De schrijvers. leg
gen de nadruk op de gevonden perivasculaire nodulaire afwij
Kingen van de meningen. Deze nodulaire lesies werden in cen 
geval van sepsis ook in andere organen gevonden. In deze 
snel dodelijk verlopende gevallen waren de hersenlesies gering; 
een aansporing om door een snelle diagnose een vroegtijdige 
behandeling mogelijk te maken. 
Bij pasgeborenen geschiedt de besmetting meestal transpla
centair - bij deze serie in drie gevallen, en soms tijdens de 
partus door een hesmet baringskanaal - hier mogelijk in een 
geval. De kinderen waI1en allen besmet met Listeria mono
cytogenes type IV; de mannen met type I. Bij twee moeders 
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kon serologisch besmetting met Listeria waarschijnlijk worden 
gemaakt. 
Verbetering van de prognose van infecties met Listeria mono
cytogenes is aileen mogelijk door een snelle identificatie van 
de ziektekiem in de laboratoria. 
(Listeria monocytogenes is een Gram positief staafje; het ver
oorzaakt ook bij dieren ziekten, met name abortus bij run
deren. Ook in Nederland wordt de bacterie vrij geregeld ge
isoleerd, waarbij de frequentie reg'ionaal wisselt - ref.). 

N. Bessem 

61-017. Eleastic-stocking compression and venous blood
flow: effect in the lower limb. Meyerowitz, B. R. en Ann 
Crock (1960) Lancet II, 122. 
Auteurs bestudeerden in welke mate de veneuze afvoer uit de 
benen kon worden verbeterd door elastieken kousen, teneinde 
een causale preventie te bereiken tegen embolie, voorzover 
ontstaan uit een trombose in de beenvenen. 
De proef werd uitgevoerd bij 31 personen in leeftijd varierend 
van ::l2 tot 72 jaar, de gemiddelde leeftijd was 48 jaar, en 19 
vielen in de leeftijdsgroep 40-59 jaar. Geen der proefpersonen 
had varices. 
Aan het rechter been werd een elastieken kous aangelegd, het 
linker been diende als controle. (Dit is het zwakke punt van 
dit experiment, want er wordt stilzwijgend vanuitgegaan, dat 
de veneuze afvloedverhoudingen links en rechts identiek zijn, 
ref.) . 
De elastieken kous werd zodanig gekozen, dat een concentri
sche druk van tien mm kwik werd uitgeoefend. In beide dorsa 
pedis werd een venapunctie verricht en de naald werd in situ 
gelaten. Geiger-Muller tellers boven de enke!s en boven de 
venae femorales moesten de tijd (in seconden) bepalen, die 
de geinjiceerde radioactieve jood-albumine verbinding nodig 
had om deze afstand af te leggen. De proefpersoon lag tij
dens het experiment plat op de rug. 
Gevonden werd, dat bij twee personen de stroomsnelheid in 
het controlebeen sneller was dan in het been met de elastieken 
kous; bij een persoon was deze in beide benen gelijk, en bij 
22 personen (dat is 71 procent) had de kous een duidelijk 
gunstige invloed op de stroomsnelheid: deze was meer dan 
vcrdubbeld vergeleken met de controle. 

A. J. M. Daniels 

61-018. Television-induced seizures. Pallis, C. ,en S. Louis. 
(1961) Lancet I, 1BB. Epilepsy and television. Mawdsley, C. 
(1961) Lancet I, 190. 
Reeds in de Romeinse era wordt er melding van gemaakt, dat 
flikkerlicht een epileptisch insult kan uitlokken, en als zodanig 
werden bewegende vingers gebruikt als test bij de koop van 
slaven. Hoewel het v66rkomen van klinisch manifeste epiiepsie 
bij de doorsnee bevolking in landen als Noord-Amerika, Zwit
serland en Nederland vrij frequent is (5 per 1.000) en de 
latente ontvankelijkheid waarschijnlijk nog groter, schijnen 
insulten, uitgelokt door flikkerlicht, maar zelden voor te ko
men. Flikkerlicht in onze samenleving doet zich voor in de 
vorm van neon, fluorescentielampen en televisie. Dez~ dis
crepantie schijnt te berusten op de speciale voorwaarden, 
waarondcr een insult optreedt, en die de schrijvers van het 
eerste artike! aan de hand van twee gevallen konden nagaan 
op het clektroencefalogram. 
De trillingsfrequentie moest liggen .tussen 3 en 40 per seconde, 
bij voorkeur tussen 18 en 30 (lichtnetfrequentie 50); de af
stand tot het oog mocht niet groter zijn dan 115 em, er moest 
een bepaalde helderheid van flikkering zijn ten opzichte van 
de omgeving en tenslotte gaf het sluiten van de ogen een ver
hoogde ontvankelijkheid. Het wonderlijke bij deze twee pa
tienten alsook bij de drie uit het tweede artikel, is, dat de 
aanvallen optraden als gekeken werd naar het televisiescherm 
in afwachting van het begin van het programma. 
Ook de patienten uit het tweede artikel vertoonden een ty
pisch electroencefalogram. De optimale trillingsfrequentie lag 
bij de een op 18 a 20 per seconde, bij de tweede tussen de 15 
en 30, de derde produceerde op het electroencefalogram een 
"spike" bij iedere afzonderlijke flikkering; werd de frequentie 
opgevoerd dan ontstond een insult van het type grand mal. 

A. J. M. Daniels 

61-020. The treatment of obesity by the "high-fat" diet. 
The inevitability of calories. Yudkin f. en M. Carey (1960) 
Lancet II, 939. 
Aan de hand van dieetproeven bij zes personen met obesitas 
werd nagegaan, wat de invloed is van een dieet dat zeer arm 
is aan koolhydraten - namelijk ongeveer 50 gram per dag -
en waarbij men verder net zoveel eiwitten en vetten mag ge
bruiken als men zelf verkiest. Deze laatste twee grondstoffen 
waren te verkrijgen uit vlees, vis, eieren, kaas, boter, marga
rine en slagroom. Door het wegen van aile voedsel twee weken 
voor en ongeveer drie weken tijdens de dieetperiode kon men 
nagaan, waaraan deze personen hun gewichtsverlies te dan
ken hadden. Zij bleken tijdens het vermageringsdicet, behalve 
veel minder koolhydraten, ook minder of een gelijke hoeveel
heid vet en eiwit te gebruiken, zodat uiteindelijk een calorie
arm dieet werd bereikt. Hierbij bestond geen water- of zout
beperking, terwijl de proefpersonen niet klaagden over honger
gevoelens. 
Naar aanleiding van deze proef komen de schrijvers tot enige 
belangwekkende opmerkingen. In de eerste plaats is ook uit 
andere proefnemingen gebleken, dat het hongergevoel niet af
hankelijk is van het kwantum calorieen aileen, want gebruik 
van uitsluitend koolhydraten schijnt de eetlust niet sne! te 
bevredigen. Het lijkt er zelfs op, alsof koolhydraten de eetlust 
juist opwekken, want gaf men bij een vermageringsdieet extra 
glucose dan zag men minder gewichtsverlies, wat echter niet 
uitsluitend een gevolg kon zijn van de calorieen uit de glu
cose; dus moest men ook meer eiwit en vet hebben gebruikt. 
Tevens gaat bij vrije voedselkeus een verhoogde koolhydraten
toevoer steeds gepaard met extra opname van eiwitten en vet
ten (jus, boter en beleg). 
In de tweede plaats vragen de schrijvers zich af of het niet 
snel verzadigd zijn met behulp van koolhydraten uitsluitend 
voorbehouden is voor de lijders aan obesitas. Zo niet dan zou 
men magere mensen niet moeten trachten met room en der
gelijke op een hoger gewicht te brengen, maar hier juist kool
hydraten aan het menu toe moeten voegen. 
Ten derde is uit proefnemingen van anderengebleken, dat er 
bij obesitas geen metabolisme-stoornis aanwezig is, omdat deze 
patienten evenzeer vermagerden op dieeten met respectievelijk 
90 procent koolhydraten, eiwitten als vetten. 

J. Grijns 

HET LEZEN W AARD 

In het (1961) Maandblad voor de Geestelijke Volksgezond
heid 16, 248, vindt men de voordracht door Dr C. J. B. J. 
Trimbos uitgesproken ter afslliiting van de Nederlandse acti
viteit in verband met het "Wereldjaar voor de Geestelijke 
Volksgezondheid". Deze voordracht geeft een voortreffelijk 
overzicht van aile activiteiten op het gebied van de geestelijke 
volksgezondheid in Nederland, gedurende de twee jal'en, die 
het "Wereldjaar" hier duurde. 
In (1961) Medisch Contact 16, 491 is reeds een uitgebreide 
bespreking van deze voordracht gepubliceerd. Opvallend is 
vooral de paragraaf over de ontwikkeling van het onderwijs 
in de geestelijke gezondheidsleer in de beroepsvorming van 
werkers op dit gebied (artsen,. maatschappelijke werkers, gees
telijken, psychologen enzovoort). Typel'end is de volgende 
alinea. "Toch is dit alles nog verheugend in vergelijking met 
de aanblik, die de akademische opleiding biedt. Vrijwel ieder 
spoor van een gerichte psychisch~hygienische opleiding ont
breekt daar nog, zowel in als buiten de medische faculteit. 
Wat wilmen eigenlijk met een beroepsopleiding in de gees
telijke gezondheidsleer, als in de burcht der wetenschappen, 
in de Universiteiten en Hogescholen, de aandacht hiervoor 
nauwelijks bestaat? Het merkwaal'dige feit doet zich voor, 
dat reeds geruime tijd deze leerstof gegeven wordt aan lagere 
opleidingen, die ik u noemde: sociaal-kulturele opleidingen, 
vorming van maatschappelijke werksters, verpleegsters, psy
chiatrisch-sociale werkers e.d. Het 'hoger onderwijs, dat wil 
zeggen onze toekomstige leraren, artsen, juris.ten, magis.traten, 
economen of ingenieurs, hebben deze vorming blijkbaar niet 
nodig." 
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