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Sociaal Maandblad Arbeid 

Sociaal Maandblad Arbeid is een samenvoeging 
van de sinds kort na 1945 verschijnende bladen 
"Arbeid" en "Sociaal Maandblad" en is gewijd 
aan arbeidsrecht, arbeidsvoorziening, sociale ver
zekering en andere arbeidsvraagstukken. De re
dactie bestaat uit de professoren in het arbeids
recht, enkele leidende figuren uit de instanties van 
arbeidsvoorziening en sociale verzekering en enkele 
specialisten. De belangriikste politieke stromingen 
in Nederland komen in de redactie tot uiting. 

Voor arts en zijn in het blad met name interes
sant de volgende regelmati~ in het blad aan de 
orde komende onderwerpen. De algemene sociaal
politieke beschouwingen, waarbij onder andere 
zaken worden behandeld als ziekte-risico, eigen 
risico, scheiding controle en behandeling, revali
datie en dergelijke, wanneer naar aarrlei:ding van 
discussies in den lande, dan weI bij op stapel 
staande wetsontwerpen, de daarmee samenhangen
de vragen in het nieuws zijn. 

Daamaast bevat het maandblad verhandelingen 
over uitvoering en rechtspraak in de sociale ver
zekering, waarbij onderwerpen als "zelfde ziekte-
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oorzaak", "begrip ziekte", "arbeldsongeschikt
heid", "ontslag nemen op medisch advies", "recht 
op inschrijving bij ziekenfonds", worden behan
deld. Wanneer in de komende tijd de uitvoering 
van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring een aanvang neemt, zal de verhouding tussen 
behandeling en controle me de door de instelling 
van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, weer 
een andere worden, terzake waarvan in Sociaal 
Maandblad Arbeid stellig aan de discussie zal 
worden deelgenomen. 

Tenslotte bevat het blad de kronieken "Uit het 
georganiseerde bedrijfsleven", "Sociale verzeke
ring", "Arbeidsvoorziening" en "Sociale Actualitei
ten", die tezamen een beeld geven van wat er aan 
wettelijke maatregelen, rapporten, onderhandelin
gen en dergelijke gaande is. 

Ret blad verschijnt elfmaal per jaar; de gemid
delde omvang van een nummer is 80 pagina's; de 
prijs is f 35,- per jaar; een proefabonnement 
voor drie maanden kost f 9,-. Ret adres van de 
redactie is Prof. Mr. N. E. R. van Esveld, "Voge
lenzang", Zoetendijk 4c, Reeuwijk-Sluipwijk. De 
uitgever is N. Samsom, n.v., Alphen aan de Rijn. 
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66-16. Diagnostic pregnancy tests in patients treated with 
transquilIizers. Marks, V. en P. Shackcloth. (1966) Brit. 
med. ]. I, 517. 

Het is bekend dat de biologische zwangerschapsproeven 
door het gebruik van tranquillizers, vooral van de fenothia
zinegroep, onbetrouwbaar worden doordat er te veel vals 
positieve uitslagen zijn (tot 75 procent toe, volgens sommige 
auteurs). Hoe deze stoffen deze reacties beinvloeden is niet 
duidelijk. Hoe dit is bij de nieuwere immunologische 
zwangerschapsproeven is niet bekend. 

De schrijvers onderzochten de urine van 241 psychiatri
sche patienten, van wie 77 procent met soms hoge doses 
psychofarmaca, meestal chloorpromazine, werden behandeld. 
De indica tie tot het urine-onderzoek was meestal amenorrhoe 
van minstens vijf weken. Ais tests werden gebruikt Gravin
dex, Pregnosticon en Prepuerin. Op een enkele uitzondering 
na werden steeds aIle drie tests gedaan. 

Van de 241 patienten 'faren volgens deze proeven 158 
niet zwanger en 79 weI, witt door het verdere verloop werd 
bevestigd. Driemaal was de uitslag valspositief en eenmaal 
niet duidelijk. In zestien gevallen stemden de uitslagen van 
de drie proeven niet overeen. Hierbij bleek de Prepuerin-test 
steeds juist te zijn. De Prepuerin-test blijkt dus het meest 
betrouwbaar te zijn bij met tranquillizers behandelde pa-

tienten, doch het is wenselijk onder deze omstandigheden 
meer dan een test te gebruiken. J. G. Antvelink 

66-19. Schnellprobe zur Bestimmung des Gesamt-Bilirubins 
im Serum Erwachsener und Neugeborener.Klien, H. D. von 
(1966) Munch. med. Wschr. 108,386. 

Er is de laatste jaren een toenemende belangstelling merk
baar voor eenvoudige en snel uit te voeren bepalingen van 
serumbestanddelen. Ook al is een dergelijke methode min
der accuraat dan de veel tijdrovende en aan ingewikkelde 
apparatuur gebonden bepalingen, toch kan men er vaak een 
selectie van het te onderzoeken materiaal mee bereiken, 
welke tijdwinst oplevert. In analo,gie met de methyleenblauw
proef in urine, ter bepaling van het bilirubinegehalte, heeft 
de schrijver geprobeerd, deze proef ook geschikt te maken 
voor bilirubinebepalingen in bloedserum. Deze methyleen
blauwproef berust op het principe, dat bilirubine wordt ge
oxydeerd tot groene biliverdine. Zodra aIle bilirubine is 
geoxydeerd, slaat de groene kleur om in de blauwe kleur 
van het methyleenblauw. Voor het bepalen van deze omslag 
is enige ervaring nodig. Het beste kan men het beoordelen 
tegen een zilvergrijze achtergrond. 

Er werden twee methoden ontwikkeld, de macro- en micro-
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methode. Voor de macromethode is nodig: 1 ml serum (niet 
haemoIytisch) , waterige methyIeenbIauwopIossing van 0.05 
procent (niet ouder dan drie maanden), 0,9 procent keuken
zoutopIossing en een paar reageerbuisjes. Men mengt 1 mI 
serum met 4 ml fysiologische NaCI-oplossing. Bij het goed 
geroerde mengsel wordt met een druppelpipet de 0,05 pro
centige methyleenblauwoplossing gedruppeld. Bij een biliru
binegehalte boven 1 mg procent treedt een groene verkleuring 
op, die, al naar gelang van de bilirubineconcentratie, om
slaat in blauw bij verder druppelen. Proefondervindelijk is 
gebleken, dat een. druppel methyleenblauw ongeveer 0,1j 
pro cent bilirubine vertegenwoordigt in deze proefopstelling. 

Bij sera met een bilirubineconcentratie hoger dan 3,6 mg 
procent, dus waar na vier druppels nog geen omslag van 
groene kleur is opgetreden, kan men uit puur optische over
wegingen, voor het verder druppelen, eerst het serum verder 
verdunnen met fysiologische NaCI-oplossing tot er een bleek
groene kleur is ontstaan. De kleuromslag is dan gemakkelijk 
waar te nemen. De hoeveelheid 0,9 procent NaCI-oplossing 
speelt verder geen rol. 

De micromethode is speciaal voor de bepaling van het 
totaal bilirubinegehalte boven 10 rug procent, bijvoorbeeld 
bij pasgeborenen. De benodigde hoeveelheid serum bedraagt 
0,1 m!. Deze wordt gemengd met 0,9 ml fysiologische NaCI
·oplossing, waarna gedruppeld wordt met 0,025 procent 
methyleenblauwoplossing. Het blijkt dat in deze proefopstel
ling een druppel ongeveer overeen komt met 6,5 mg procent 
bilirubine. 

De schrijver he eft van 137 sera zowel fotometrisch het 
totaal bilirubinegehalte bepaald, als de bepaling met de 
methyleenblauwproef verricht en deze uitkomsten vergeleken. 
Op 70 bepalingen, waarbij het totaal bilirubinegehalte onder 
1 mg procent lag, bleek slechts in een bepaling een af
wijkende waarde te zijn gevonden. Tot 4,5 mg procent 
bleek nog een zeer bevredigende overeenstemming te bestaan 
tussen de fotometrische en de macro-methyleenblauwbepaling, 
terwijl er boven 10 mg procent, een te grote differentia tie 
tussen beide bepalingen gaat optreden. Men kan zich dus 
met deze macromethode redelijk goed orienteren, uiteraard 
met sprongen van 0,9 mg procent over het totaal bilirubine
gehalte, mits dit niet aI te hoog is. Dit heeft vooral toe
passingsmogelijkheden bij het verloop van hepatitis en bij 
afsluitingsicterus. Voorts om uit te maken of er al of niet 
icterus aanwezig is. Men kan dus zeer sne! uitmaken of er 
een normaal of verhoogd totaal serumbilirubinegehalte be
staat, hetgeen vee! werk kan besparen. Een scheiding tussen 
direct en indirect reagerende bilirubine is hiermede niet 
mogelijk. 

Vooral op aandrang van de kinderartsen werd getracht 
een techniek te ontwikkelen, waarmee ook het totaal serum
bilirubinegehalte in de eerste levensdagen kan worden be
paald. Dit heeft geleid tot de microbepaling. Om te be
ginnen is hiervoor maar heel weinig serum nodig, 0,1 ml. 
Bij pasgeborenen is een totaal bilirubinegehalte tot 14 mg 
procent nog binnen het norrnale te rekenen. Heeft men dus 
bij de micromethode meer dan twee druppels methyleen
blauwoplossing nodig, dan heeft men te doen met een 
pathologische icterus. 

Al met al biedt deze, ook voor huisartsen zeer eenvoudige 
methode, in sommige gevallen de mogelijkheid zich snel te 
orienteren over sommige icterus-vormen en kan aan de hand 
van de omslag een verdere gedragslijn worden bepaald. 

M. Reyerse 

66-21. Les cephaiees post-traumatiques tardives. Nick, ]. en 
C. Sicard-Nick. (1965) Presse med. 73, 2587. 

Wanneer men spreekt over late posttraumatische hoofd
pijn, bedoelt men meestal hoofdpijn, welke blijft bestaan of 
verschijnt na de derde maand na het trauma. De schrijvers 
bespreken 240 late posttraumatische hoofdpijngevallen door 
hen behandeld en vervolgd gedurende de jaren 1959-1964. 
Late ongevalshoofdpijn kan in drie groepen worden inge
deeld, naar het oorzakelijke moment: 

Halfzijdige, plaatselijke hoofdpijn verband houdend met 
het aangrijpingspunt van het geweld. De pijn is duidelijk 
gelocaliseerd; meestal halfzijdig en aan de kant, waar het 

trauma heeft plaats gehad. Tot deze categorie behoren 79 
patienten. Het betrof vaak zware letsels met langdurig be
wustzijnsverlies en fracturen van schedelbeenderen. Het 
frequentst ziet men aanvallen van kloppende halfzijdige 
hoofdpijn, gelijkende op migraine, maar zonder aura en 
korter van duur; nooit wisselend van plaats. De schrijvers 
noemen di t type arterieel. Soms ziet men zeer kortdurende, 
zeer plaatse!ijke, zeer hevige hoofdpijnaanvallen na inspan
ning. Dit is het veneuze type, op te wekken door druk op 
de venae jugulares. Tenslotte, vrij vaak, het neuralgische 
type: borend, brand end, plotseling, kortdurend, waarvoor 
soms een "trigger" -zone is aan te wijzen. Men stelt littekens 
van de huid, weke delen, periost en dura verantwoordelijk 
door druk op zenuwen of bloedvaten. Deze hoofdpijntypes 
ontstaan steeds geruime tijd na het trauma. Het neuralgische 
type wordt behandeld met herhaalde locale procaine-infil
traties. Ergotamine is werkzaam bij de arteriele vorm. 

Hoofdpijn door letse!s van de halswervelkolom kwam voor 
bij 67 patienten. Men vindt cervicale dislocaties, vooral bij 
slachtoffers van auto-ongevallen. De anamnese is voor deze 
hoofdpijngroep belangrijk: geen bewustzijnsverlies; de pijn 
treedt onmiddellijk op, gelocaliseerd in nek en achterhoofd; 
de hoofdpijn kan tijdelijk verdwijnen, behoudt echter bij 
herverschijnen zijn topografisch karakter en het verband met 
het oorzakelijke trauma. Bij letsels van de bovenste drie 
halswervels pijn, eventuee! met hypestesie, in het gebied van 
de n.occipitalis; bij lager gelegen letsels cervico-brachiale 
neuralgieen en sensibiliteitsstoornissen. De pijn is vaak uni
lateraal, kan echter symmetrisch zijn. Men vindt de be
wegelijkheid van de hals verminderd; de nek wordt gefix
eerd gehouden; meestal is er bij palpatie een omschreven 
drukpunt. Deze bevindingen wisselen niet. Rontgenologische 
afwijkingen ontstaan maanden na het trauma; het zijn 
degeneratieve afwijkingen: discusversmalling, subluxatie 
lordosevermindering en osteofytvorming. Wanneer een trau
ma oorzaak is van het ontstaan van degeneratieve wervel
kolomafwijkingen, zijn deze afwijkingen beperkt tot een, 
hoogstens twee wervels. In enkele gevallen worden zekere 
traumatische afwijkingen gevonden, zoals fractuurlijnen. 
Soms wordt behalve over hoofdpijn ook over duizeligheid 
geklaagd. Meestal zou het labyrint, mede door het letsel 
getroffen, hiervan de oorzaak zijn, soms is de oorzaak vascu
lair, bloedstroombelemmering in de aa vertebrales. De behan
deling is ortopedisch. 

Psychogene hoofdpijn kwam voor bij 104 patienten. De 
aard en de ernst van het oorzakelijke trauma spelen geen rol 
bij het ontstaan van posttraumatische psychogene hoofdpijn. 
Voorkeurslocalisaties: 1 de nek, het atlassyndroom: pijn in 
de nekspieren, verergerd door het dragen van het hoofd; 
bewegelijkheid van de halsverwelkolom volkomen intact; 2 
het schedeldak, vooral parestesieen en bizarre gewaarwor
dingen. Vele andere localisaties zijn mogelijk, altijd sym
metrisch. Bij unilaterale psychalgieen speeJt ook een locale 
lesie een rol. Vaak is de hoofdpijn diffuus. De hoofdpijn is 
sterk wisselend van karakter. Meestal wordt aangegeven dat 
de hoofdpijn permanent is, van de morgen tot de avond, 
verergerend door spanning, verminderend door rust en af
leiding. Psychalgieen ontstaan vaak laat, vooral tegen de tijd, 
dat er sprake is van werkhervatting. Neurologische afwijkin
gen worden zelden gevonden. Altijd vindt men in de anam
nese tekenen van labiliteit van het slachtoffer. Ook is het 
van belang de plaats te bepalen van het slachtoffer in zijn 
verschillende milieus; vaak zijn daarin instabiliserende fae
toren te ontdekken. Invaliditeitsvergoeding speelt zeker een 
rol, is echter niet de voornaamste factor in het ontstaan 
van de psychogene posttraumatische hoofdpijn. Wellicht is 
psychalgie het antwoord van een labiel individu op de span
ningen van ongeval, hospitalisatie, medico-legale bemoeienis
sen, enzovoort. Psychofarmaca kunnen helpen de verschijn
se!en dragelijk te maken, psychotherapie en heropvoeding in 
het werk en in het gezin zijn nodig om genezing te bereiken. 

Vaak kunnen verschillende oorzaken voor posttraumatische 
hoofdpijn worden aangegeven. Bij de besproken 240 ge
vallen werd in 116 gevallen een combinatie van hoofdpijn
oorzaken gevonden. Een psychische factor bleek aanwezig te 
zijn bij 152 van deze 240 lijders aan late posttraumatische 
hoofdpijn. N. Bessem 
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