
pleit, tenzij de algemene toestand dermate slecht is dat het 
nemen van een risico niet is gerechtvaardigd. Ter vermijding 
van het narcose-gevaar worden de bejaarde patienten met 
een appendicitis onder lokaal anesthesie geopereerd. Indien 
mogelijk wordt steeds getracht voor de operatie de circulatie 
te stimuleren en te reguleren, en eventuele storingen in de 
vocht- en elektrolytenbalans te herstellen. Snelle mobilisatie na 
de opera tie is, zoals steeds, een eerste vereiste. 

Dr H. P. Akkerman. 

61--011. Poliomyelitis in infancy and childhood. 
Levy, D. en W. Falk (1959) Amer. ]. med. Sci. 238, 685. 
Hoewel duizenden publikaties in de loop der jaren aan polio
myelitis zijn gewijd, zijn er slechts enkele, die berichten over 
de verschillen in het klinische verloop van poliomyelitis en in 
de bevindingen bij het laboratoriuroonderzoek van de liquor 
cerebrospinalis op de verschillende leeftijden, waarop de 
ziekte uitbreekt. Bovendien hebben die enkele publikaties over 
het algemeen slechts be trekking op kleine aantallen patienten. 
Het onderzoek werd verricht in het Rambam hospitaal te 
Haifa in Israel, waar gedurende de epidemie van 1950-1956 
aile poliomyelitis-patienten van Noord Israel werden samen
gebracht. Het onderzoek ging vooral uit naar de vier voor
naamste pijlers, waarop de diagnose poliomyelitis steunt, na
melijk: Het acute begin met koorts en verschijnselen van de 
kant van de bovenste luchtwegen, na een tot zeven dagen ge
volgd door paralyseverschijnselen; het voorkomen van me
ningealeprikkelingsverschijnselen; pleiocytose in de liquor ce
rebrospinalis, en het normale eiwitgehalte van de liquor. 
In beschouwing werden genomen 1489 kinderen van een tot 
veertien jaar oud. Deze kinderen werden verdeeld in vier 
leeftijdsgroepen: Zuigelingen tot en met twaalf maanden 
oud; peuters van twaalf tot en met 24 maanden; kleuters van 
twee tot en met zes jaar oud en tenslotte kinderen van zeven 
tot en met veertien jaar oud. Het volgende werd gevonden: 
In de meerderheid der gevallen was het begin van de ziekte 
acuut en continu; het dubbelfasische beloop was eerder uit
zondering dan regel. De frequentie van meningeale prikke. 
lingsverschijnselen was, verdeeld over de vier leeftijdsgroepen, 
duidelijk verschillend en vertoonde een kenmerkend patroon. 
Hoe ouder de patientjes waren des te hoger was de frequen
tie van meningeale prikkelingsverschijnselen. Het verschil in 
frequentie van meningeale prikkelingsverschijnselen tussen de 
zuigelingen en de kinderen van drie en veertien jaren was 
statistisch significant (p < 0,01). 
Het bleek dat het vinden van een normaal aantal witte bloed
lichaampjes in de liquor bij het eerste optreden van paraly
tische verschijnselen bij zuigelingen, in achttien procent van 
de gevallen voorkwam, tegenover bij slechts vier procent van 
de kinderen tussen drie en veertien jaar. Ook dit verschil is 
statitisch significant (0.05 > p > 0.01) en is in tegenstel
ling met de opvatting, dat voor het stellen van de diagnose 
poliomyelitis altijd een verhoogd aantal leukocyten nodig is. 
In ongeveer de helft der gevallen was bij aile leeftijdsgroepen 
het proteinegehalte in de liquor cerebrospinalis, onderzocht 
in het begin van het optreden der paralytische verschijnselen, 
verhoogd. Dit is in tegenstelling met het beeld bij volwasse
nen, bij wie een normaal proteinegehalte van de liquor, in dit 
stadium van de ziekte, regel is. . 
De conclusie is, dat men bij het opbouwen van de diagnose 
rekening moet houden met verschillen in klinische- en la
boratoriumgegevens op de kinderleeftijd. 

L. J. Bastiaans 

HET LEZEN W AARD 

Over social casework bestaat een enorme hoeveelheid, vooral 
Amerikaanse, literatuur. In Nederland zijn, behalve het be
kende boekje van mejuffrouw Kamphuis (Wat is social case
work? N. Samson n.v., Alphen aan den Rijn, 165 bladzijden, 
prijs f 9.75), verschenen de vertaling van de Amerikaanse 
"Classic": H. H. Perlman, Social casework, de methodiek van 
het individueel maatschappelijk werk, (vertaling F. C. Kui
pers) van Loghum Slaterus, Amhem, 1959,317 bladzijden, 
prijs f 13.50, en het boek geschreven door de psychiater J. 
A. ]. Barnhoorn, Individueel Maatschappelijk Werk en Gees
telijke Gezondheidszorg, Leiden, H. E. Stenfert Kroese n.v., 
1960, 197 bladzijden, prijs f 15.-. 

BOERHAAVE·CURSUS HEMATOLOGIE 

De Boerhaave-cursussen voor voortgezet medisch onderwijs, 
Rijksuniversiteit te Leiden, zullen op 10 en 11 november 
1961 een cursus hematologie organiseren. Deze cursus staat 
onder leiding van E. A. Loeliger, P. Lopes Cardozo en J. J. 
van Rood. 
Het voorlopig programma venneldt: J. Mulder: Plaats en 
betekenis van het orgaan-specialisme; P. Lopes Cardozo: De 
betekenis van de alkalische posphatase-kleuring en enige an
dere cytochemische kleuringen in de klinische hematologie; 
De diagnostiek van leukemie; J. H. G. Meesters: Ervaringen 
met de elektronische cellenteller; J. J. van Rood: Organisatie 
en opzet van een bloedbank; Frequentie en preventie van 
transfusiereacties; Drie gevallen van therapie resistente hypo
chrome anemie; H. H. Gevers en J. H. G. Meesters: De be
tekenis van de Schillingtest voor het onderzoek van vitamine 
B12 resorptie; J. G. Eernisse: Het miltscanningonderzoek vol
gens Jandl voor het stellen van de indicatie tot splenectomie; 
A. Hensen: trombosebehandeling met fibrinolytica; E. A. Loe
liger: Het hemostase onderzoek; E. A. Loeliger en J. ]. van 
Rood: Patientendemonstraties; C. J. F. Bottcher: Aspecten 
van het biochemisch onderzoek van atherosclerose; B. van der 
Esch: Anticoagulantia bij coronaria sclerose; W. Hijmans: 
Onderzoek op L.E.-cellen; L. M. van Putten: Indicaties voor 
beenmergtransplantaties. 
Opgave voor deze cursus, waarvoor het cursusgeld f 30.
bedraagt, voor 31 oktober aan het secretariaat der Boerhaave
cursussen, Academisch Ziekenhuis, Leiden p.a. M. W. Jongs
rna, arts. 

VOORDRACHTEN ERFELIJKHEIDSONDERZOEK 

De afdeling Leiden van de Nederlandse Anthropogenetische 
Vereniging heeft het voornemen in het cursusjaar 1961-1962 
een serie voordrachten te doen houden over problemen be
treffende het erfelijkheidsonderzoek bij de mens. Het voor
lopige programma is: Prof. Dr ]. J. van Loghem Jr: Geneti
sche aspecten van bloedgroepen onderzoek (23 oktober); Dr 
L. N. Went: Biochemische aspecten van de erfelijkheid (27 
november); Prof. Dr S. J. Geerts: Chromosomen en erfelijk
heid (22 januari); Prof. Dr J. H. P. Jonxis: Diagnostiek van 
erfelijke aandoeningen op de kinderleeftijd en haar praktische 
betekenis voor de Nederlandse arts (26 februari); Dr J. J. 
van der Werff ten Bosch: Genetische aspecten van de endo
crinologie (26 maart). 
De bedoeling is de toenemende betekenis van erfelijkheids
onderzoekingen duidelijk te maken en mede daardoor nieuwe 
onderzoekingen te stimuleren en nauwere samenwerking tussen 
verschillende werkers tot stand te brengen. Met het oog daar
op zal een belangrijke plaats voor de discussie worden inge
mimd. 
Aile belangstellenden zijn welkom bij deze voordrachten, die 
zullen worden gehouden in de collegezaal van gebouw X van 
het Academisch Ziekenhuis te Leiden, steeds te 20 uur. 

BIJSCHOLINGSCURSUS HUISARTSEN 

De sectie Medisch Gezinsonderzoek van het Dr Veeger-insti· 
tuut te Nijmegen zal in samenwerking met de R.K. Universi
teit een partiele bijscholingscursus voor huisartsen organiseren 
met als onderwerp: het gezin. Op deze cursus, onder leiding 
van Dr F. ]. A. Huygen, Prof. Dr A. Mertens en Prof. Dr L. 
Stolk zullen de volgende aspecten worden besproken: 

Premaritale fase (8 uur). Verloving en huwelijksleeftijd (so
matisch en psychologisch); grondslagen van de menselijke 
erfelijkheidsleer; geslachtsverhoudingen. 
Gezinsvorming (8 uur). Periodieke onthouding (biologische 
basis, techniek en psychologische implicaties); progestatieve 
stoffen; expose anticonceptie-methoden; partus als gezins-ge
beuren. 
Gezinsontwikkeling (14 uur). Begin-, bloei- en involutie-fase; 
gezinsfuncties; opvoeding in het gezin; relaties tussen de ge
zins!eden; gezinsbudgetten. 
"Gezins-pathologie" (15 uur). Steriliteit en polyletaliteit van 
de vrucht; kinderloze gezinnen en adoptie; conflict en in het 

(1961) huisarts en wetenschap 4, 293 


