
De folders 1 tot en met 12 zijn verkrijgbaar via het 
kastje van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding dat 
zich in de wachtkamer bevindt - (1967) huisarts en weten
schap 10, 5. 

Naschrift. Zoals in het advies van de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid wordt opgemerkt, 
wOI'den boeken waarschijnlijk V'oornamelijk gele
zen door de sociale middengroep en de hogere wel
standsklasse. Met een "bibliotheek voor patienten" 
bere'ikt men dus waarsdhijnlijk maar een klein ge
deelte van de pra<k!tijk. Toch IS mijn ervaring -
hoewel tot nu toe U!iteraard gering - niet ongun
stlg. Er woJ.1den raim vijfltig boeken per jaar urtge·· 
leend en mijn indruk is dat de huisarts na een ge
sprek een zekere leesdrempelvrees heeft weggeno
men. Het blijkt bijvoorbeeld dat een vrij groot 
aantal mensen zich geneert over bepaa1de onder
werpen een boek in een winkel te kopen. Om deze 
reden staan van de boekjes K2 en K6 altijd enkele 
nieuwe exemplaren tegen kostprijs ter beschikking. 

REFERATEN 

Hiermede in overeenstemming is mijn ervaring dat 
tijdens het afspmakspree'kuur, als men in de wacht
kamer rus'tig aIleen in de lijst kan neu:zen, meer 
boeken te leen worden gevraagd dan tijdens het 
gewone spreekuur. Als bijkomstigheid moet nog 
worden vermeld dat de gehele reeks boeken H 
(voor de aanstaande moeder) tijdens het zwange
renspreekuur op de tafel in de wachtkamer wordt 
neergelegd. 

Tenslotte zou ik er op willen wijzen dat de vol
gende twee tijdschriften mijns inziens zeer geschikt 
zijn voor wachtkamerlectuur: 

Spreekuur thais. (A!dministratie: Witte de Wi'tih
straat 73, Rotterdam. Prijs per jaargang f 13,-) en 

Ons Gezin .Uitgave van de Nat. Fed. voor Huis
houdelijke en Gezinsvoorlichting. (Administratie: 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oudegracht, Haarlem. 
Prijs per jaargang f 7,50). 

VERZORGD DOOR DESTUDIEGROEP ARTIKELENDOCUMENTATIE 

1966-51 Zur Nomenklatur der beiden Bilirubinarten. Bruhl 
W. von (1966) Munch. med. Wschr. 108 1621. 

Nu biochemisch is ontdekt, waarop het verschil tussen de 
door Heymans van den Bergh ingevoerde "directe en indi
recte" reactie van het serumbilirubine berust, meent de 
schrijver dat het logischer zou zijn, het onderscheid tussen 
beide reacties in een meer zinvolle benaming tot uitdrukking 
te laten komen. Bilirubine ontstaat bij de afbraak van 
hemoglobine in het reticulo-endotheliale systeem. De eerste 
trap zou hij primaire bilirubine willen noemen; het is niet in 
water oplosbaar en wordt dan ook niet door de nieren uitge
scheiden. Dit primaire bilirubine wordt naar de levercellen 
gevoerd en daar geconjungeerd met glucuronzuur als bili
rubine di- of mono-glucuronide (± 80-85 % ), daarnaast ook 
met glycocoll, methyl- en acetylgroepen. Daardoor wordt het 
in water oplosbaar en kan het de nier passeren. Deze ge
conjungeerde bilirubine zou hij secundaire bilirubine willen 
noemen. Het is deze bilirubine die zonder diazoproef rea
geert, dus "direct" reageert, terwijl het primaire bilirubine 
pas met een katalysator als alcohol of coffeIne kan reageren 
met het diazoreagens, het zo,genaamde indirecte bilisubine 
Het secundaire of geconjungeerde biIirubine wordt daarna 
via de galwe,gen naar de darm gevoerd, waar het groten
deels via urobilinogeen tot stercobilinogeen wordt geredu
ceerd. Een deel echter wordt via entero-hepatische wegen 
weer naar de lever gevoerd, vanwaar het gedeeltelijk met 
de urine kan worden uitgescheiden. 

De be naming direct of indirect reagerend zegt dus aIleen 
iets over een laboratoriumtechniek, maar niets over het we
zen van deze twee vormen van bilirubine. De schrijver ziet 
dan ook voor een zinvolle benaming de volgende mogeIijkhe
den: Of men stelt de chemische kenmerken centraal en 
spreekt van bilirubine en geconjungeerde bilirubine; of men 
stelt de fysicochemische eigenschappen centraal en spreekt 
van wateronoplosbaar en wateroplosbaar bilirubine; of men 
steIt de intermediaire bilirubine-stofwisseling centraal en 
spreekt van primaire en secundaire biIirubine. 

M. Reyerse. 

1966-54 Age of majority. Leading article. (1966) Brit. med. 
f. I, 1250. 

De labiele toestand, waarin zich heden de opgroeiende 
jeugd bevindt, betekent een bron van angst voor henzelf en 
voor hun ouders. De toenemende ingewikkeldheid van het 
maatschappelijk bestel noodzaakt tot een steeds langduriger 
periode van opvoeding en opleiding. De minimum leeftijd 
waarop men in 1890 de school mocht verlaten was 12 jaar; 
in 1970 zal deze in Engeland tot 16 jaar zijn opgetrokken. 

Daarnaast wordt de jeugd geleidelijk aan steeds vroeger 
rijp. De gemiddelde leeftijd van de menarche is nu op zijn 
minst 18 maanden jonger dan in 1890. Hierdoor zit de 
mod erne jeugd tussen twee op haar inwerkende krachten 
gevangen. Naar de wet afhankelijk en gedwongen steeds lan
ger op. school te verblijven, maar lichamelijk veel vroeger 
volgroeid en sterk onder de invloed van, en opgezweept door, 
de communicatiemiddelen der moderne samenleving en de in
dringende invloed van de propaganda-middelen van de, op 
het maken van winst beluste, commercie, welke zich met 
aIle kracht op deze leeftijdsgroep werpt. 

Dat het begin van de puberteit niet aIleen in Engeland, 
maar ook in de meeste andere landen op jongere -Ieeftijd 
ligt - in Engeland op ongeveer 13 jaar en 3 maanden -
blijkt uit vele publikaties. J ongens bereiken de puberteit 
gemiddeld twee jaar later dan meisjes; maar ook bij hen is 
die verschuiving omlaag, merkbaar. Het begin der seksuele 
rijpheid wil echter nog niets zeggen over de maatschappe
lijke en geestelijke rijpheid van het opgroeiende kind. Toch 
zijn er aanwijzingen dat ook het gemiddelde inteUigentie
peil der jeugd omhoog gaat, althans is een verschuiving 
van het vermogen om bepaalde leerstof in zich op te nemen 
naar jongere leeftijd merkbaar. 

In Engeland en Schotland vond men bil. steekproeven op 
scholen dat de resultaten van lezen, taal en rekenen bij 
kinderen van elf jaar een stuk beter waren dan voor de 
oorlog. Ook hierbij lag het peil bij de meisjes weer ietwat 
hoger dan bij de jongens. Dit heeft echter niets te maken 
met een bijzondere spurt van de meisjes omstreeks het be-
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gin der puberteit, want deze voorsprong van de melS]eS, 
die tot ongeveer het 16e levensjaar duurt, kan men reeds 
vanaf het zevende jaar waarnemen. Natuurlijk spelen bij 
deze betere schoolresultaten sociale factoren en het betere 
schoolonderricht ook een rol, maar toch komt duidelijk naar 
voren dat er over het algemeen een versnelling der geeste
lijke ontwikkeling plaats heeft. De meisjes hebben een voor
sprong, maar het verschil tussen beide seksen, in ontwikke
ling van het gevoelsleven en in geestelijk en maatschappe
lijk opzicht is toch kleiner dan men zou verwachten, op 
grond van het betrekkelijk grote verschil in lichamelijk op
zicht. 

De ontwikkeling van het gevoelsleven en het sociale ge
voel van het opgroeiende kind is nauw verbonden met het 
gedragspatroon, zoals de samenleving dat nu eenmaal ver
wacht van een bepaalde leeftijdsgroep. Vroege lichamelijke 
rijpheid kan op zichzelf een indirecte invloed uitoefenen 
op de ontwikkeling van het kind. De fysieke ontwikkeling 
oefent in zekere zin een selecterende werking op de sociale 
invloeden waaraan de jonge mens is onderworpen. De jon
gen wiens spierstelsel reeds vroeg is ontwikkeld zoekt gele
genheid om zijn lichaamskracht te oefenen. Ret meisje dat 
reeds vroeg lichamelijk goed is ontwikkeld, identificeert zich
zelf graag met het beeld van de volwassen rijpere vrouw, 
zoals haar dat maar al te duidelijk wordt voorgehouden 
door televisie of anderszins. Een tiener kan niet zo gemakke
lijk meer als kind worden behandeld wanneer hij reeds het 
figuur van een volwassene heeft. Vroege lichamelijke rijp
heid kan lei den tot verandering in de houding. Ret brengt 
grotere onafhankelijkheid in optreden in de gemeenschap 
met zich en de ervaringen, daardoor in de maatschappij 
opgedaan, oefenen invloed uit op het gedrag. 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling heeft men in 
Engeland een commissie ingesteld om na te gaan of er in de 
wet veranderingen moeten worden aangebracht bijvoorbeeld 
met be trekking tot de juridische meerderjarigheid en de 
legaliteit van zakelijke overeenkomsten tussen personen on
der 21 jaar. Van medische kant wordt er onder andere geen 
bezwaar tegen gemaakt de leeftijdsgrens, waaronder personen 
niet zonder toestemming van de ouders mogen trouwen, te 
verlagen van 21 tot 18 jaar. Ook beschouwt men personen 
van 16 jaar reeds voldoende geestelijk ontwikkeld om in
dien een operatie nodig wordt geacht, de situatie ten' op~ 
zichte van hun. ci,gen lichaam en leven voldoende in te zien, 
zodat toestemmmg, door hem zelf gegeven, voldoende wordt 
geacht. 

L. ]. Bastiaans. 

Boekbesprekingen 
S. ]. Nijdam. Ervaringen met moderne psycho/armaca. 
Mouton & Co, Den Haag 1966; 221 bladzijden, prijs f 24,75. 

Psychofarmaca zijn stoffen, die invloed op de psychische 
functies's kunnen hebben. Stoffen met een dergelijke werking 
zijn reeds lang bekend: opium, broomzouten, barbituraten 
enzovoort. In 1952 en daarna werden, te beginnen met 
chloorpromazine, de moderne psychofarmaca in de psychia
trie gelntroduceerd. Deze stoffen bleken bij onrustige, ang
stige en psychotische patienten werkzaam te zijn op een 
wijze, die men van de reeds in gebruik zijnde medicamenten 
niet kende. Zij belnvloeden de psyche, het centrale zenuw
stelsel en andere organen (hematopoietische systeem, lever 
en huid). De schrijver gebruikt hiervoor respectievelijk de 
termen psychotroop, primair-farmacogeen en toxicogeen. 

Men kan de moderne psychofarmaca op verschillende wij
ze in groepen onderverdelen. Nijdam classificeert hen in vijf 
groepen: 1. Psychodysleptica: verwekken psychotische ver
schij nselen; de therapeutische betekenis ervan is nog zeer 
omstreden. Ze worden in dit boek verder niet besproken. 
2. Neuroleptica: ontlenen hun naam aan het feit, dat zij 
naast hun werking op de psyche uitgesproken neurologische 
bijwerkingen hebben. 3. Chloordiazepoxyde: tranquillizer
eigenschappen, sp~erre!axerende werking, werkzaamheid bij 
fobische syndromen en - in hoge dosering - bij bepaalde 

psychosen. 4. Tranquillizers; specifiek werkzaam bij angst en 
spanning. 5. Antidepressiva. 

Van de zeer vele psychofarmaca, die reeds bekend zijn, is 
slechts een deel in Nederland in de handel. Met een aantal 
hiervan he eft de schrijver ondervinding opgedaan; slechts 
deze worden in dit boek beschreven. Men heeft ervaren dat 
neuroleptica het best kunnen worden toegepast bij patien
ten, bij wie de endogenie in het psychiatrische ziektebeeld 
overheerst: chloordiazepoxyde bij patienten met overwegend 
psychogene aandoeningen, en antidepressiva bij mensen met 
endogene depressies. 

Ret werkingsmechanisme van de moderne psychofarmaca 
is onbekend. De psycho trope en de primair-farmacogene 
werking zijn bijzonder moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
De psychische reactie van de patient op de gevolgen van 
de directe werking van de psychofarmaca is een van de vele 
complicerende factoren bij het opsporen van het werkings
mechanisme van deze stoffen. Naar aIle waarschijnlijkheid 
kan men zeggen dat de werking symptomatisch is, met name 
bij de endogene aandoeningen. De symptomen worden 20-

danig belnvloed, dat vele patienten zich weer, respectievelijk 
beter dan te voren in de maatschappij kunnen handhaven. 

Ret is een boek dat de lezer confronteert met en inleidt 
in de enorm ingewikkelde problematiek van de psychiatrische 
ziektebeelden en hun behandeling. 

P. Blankevoort 

Diagnose Statistiek Ziekenhuizen 1963. Uitgave van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Verkrijgbaar bij de 
Staatsuitgeverij en de boekhandel; 148 bladzijden, prijs 
f 12,-. 

De samenstelling van de statistiek over de jaren 19'60 en 
1961 was volgens Dr. D. Roogendoorn nog een poging en 
over 1962 een proefonderzoek. Voor 1963 was voldoende 
ervaring op,gedaan om de "Diagnose Statistiek Ziekenhui
zen" als een routine project van het C.B.S. te kunnen gaan 
beschouwen. In 1963 werkten 20 ziekenhuizen mee. Dit aan
tal is gestegen tot 55 in 1966. 

Met deze statistiek komt een enorme hoeveelheid materi
aal ter beschikking voor wetenschappelijk speurwerk. Door 
de oprichting van de "Stichting Medische Registratie" is te 
verwachten dat dit boek het eerste zal zijn van een lange 
reeks soortgelijke publikaties. Doordat in dit verslag de ge
gevens van slechts 20 ziekenhuizen zijn verwerkt, kunnen 
er geen vergaande conclusies uit worden getrokken. Dit zal bij 
grotere deelname in de toekomst zeker interessanter worden. 

Voor de huisarts is dit cijfermateriaal nu nag weinig aan
trekkelijk, tenzij hij opbepaalde punten wil worden inge
licht. Voor ziekenhuisdirecties en -administrateurs zal het van 
belang zijn de eigen gegevens te kunnen vergelijken met die 
van andere ziekenhuizen. Wijzigingen in de gezondheidszorg 
zuIlen na verloop van tijd uit deze statistiek zijn af te lezen. 

Voor een statistisch niet geschoolde is het verbazingwek
kend hoeveel bewerkingen het beschikbare materiaal heeft 
ondergaan. Reeds nu zuIlen er bepaalde vragen zijn opgelost. 
maar als de deelname groter wordt zullen regionale verschil
len waarschijnlijk interessant worden. De volgende rapporten 
zullen steeds belan,gwekkender worden. 

Ph. Koning 

A. Manten en P. de Somer. Nieuwe antibiotica. Deel 16 van 
de Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde. Sta/leu's we
ten,chappelijke uitgeversmaatschappij N. fl., Leiden, 1966; 
148 bladzijden, prijs .f 20,-; bij abonnement op gehele 
serie f 16,-. 

In het voorwoord delen de schrijvers mede een overzicht 
vim de aanwinsten op het gebied van de imtibiotische mid
delen te hebben willen geven, waarin huisartsen en special is
ten misschien enige leidraad voor de therapie kunnen vinden. 
Deze nieuwe antibiotica worden belicht tegen de achtergrond 
van de oudere middelen. In een algemene inleiding behan
delen de schrijvers de inzichten omtrent het wezen van de 
antibacteriele werking, antagonisme en synergisme, resistentie 
en nog enige bijzonderheden over de oudere antibiotica en 
chemotherapeutica. In het bijzonder de uiteenzetting over 
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