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66-35. Infants, toddlers, and aspirin. Craig, ]. 0., J. C. Fer
guson, J. Syme (1966) Brit. med. /. I, 757-761. 

Acetosal en andere salicylpreparaten vormen de belang
rijkste oorzaak van dodelijke vergiftiging bij kleine kinderen. 
Ondanks verscheidene publikaties over dit onderwerp neemt 
het aantal sterfgevallen dDor salicyl-vergiftiging nDg steeds 
toe. 

Auteurs geven een overzicht van 79 in ziekenhuizen op
genDmen kinderen mtt salicyl-vergiftiging (bloedserumgehalte 
van meer dan 5 mg procent salicyl). Beneden de leeftijd van 
18 maanden worden de meeste intoxicaties verDorzaakt door 
verkeerde therapeutische toediening van het geneesmiddel; 
boven die leeftijd dODr het per Dngeluk binnen krijgen ervan. 
De gemiddelde leeftijd der opgenDmen kinderen met salicyl
vergiftiging lag bij drie jaar. Van de 79 intDxicaties waren 
'67 door een ongeluk en 12 door verkeerde therapie veroor
zaakt. In de eerste groep stierven twee, in de laatste zes 
kinderen. 

De grotere mortaliteit in de groep van de "therapeutische" 
intoxicatie is te verklaren dODrdat deze groep bijna geheel 
uit zeer jonge kinderen bestond, die zeer vatbaar zijn voor 
salicyl-intDxicatie en bovendien al een ziekte hadden, waar
dDor hun vDchtbalans veelal in de war was. Salicyl-intoxicatie 
kan temperatuurverhoging geven; abusievelijk is men dan 
geneigd de dosis te verhogen. BDvendien strekt de salicyl
toediening zich meestal over. enige dagen uit. 

De salicyl-'Uitscheiding geschiedt langzamer dan de opname, 
waardoor accumulatie kan Dptreden. Daarnaast nemen de 
weefsels salicyl vrij langzaam· up, terwijl oDk de afgifte van 
salicyl door de weefsels aan het serum slechts langzaam ge
schiedt. Men mDet de gevallen van salicyl-vergiftiging dan 
ook steeds bestuderen in het licht van de duur van de toe
diening. Dit verklaart dat kinderen, die per ongeluk salicyl 
hadden ingenomen en kort daarna, bijvoorbeeld binnen 12 
uur, in het ziekenhuis werden opgenDmen een lang niet zD'n 
zieke indruk maakten, dan de kinderen, die later werden 
opgenomen, hoewel in de eerste groep vaak de hoogste CDn
centraties salicyl in het serum werden gemeten. De salicyl
intoxicatie manifesteert zich pas, wanneer het salicyl in de 
weefsels is opgenomen en daar zijn weefselbeschadigende 
werking uitoefent. Vierenvijftig van de 67 ongeval-intoxica
ties behoDrden tot de grDep die binnen 12 uur werd opge
nomen; zij genazen allen. Zes kinderen werden pas na twaalf, 
dDCh binnen 24 uur, Dpgenomen; vier van hen waren ernstig 
ziek, doch ook zij genazen allen. Twee van de zeven kinderen, 
die pas na 24 uur werden opgenDmen, stierven. 

De diagnDse salicyl-intoxicatie is veelal mDeilijk te stellen 
in de gevallen waarbij sprake blijkt van "therapeutische" in
toxicatie. Vaak wordt hierbij gedacht aan encefalitis of pneu
monie. Bij salicyl-vergiftiging treedt binnen enkele uren een 
toename van de longventilatie op door prikkeling van het 
ademhalingscentrum, waardoDr alkalose ontstaat. Bij grotere 
kinderen en vDlwassenen kan deze alkalDse vele uren, 50ms 
meer dan een dag, blijven bestaan. Bij jongere kinderen gaat 
hij echter na enkele uren over in een toxische acidDse. Daar
door neemt de hyperventilatie nog toe. Tenslotte, in de zeer 
ernstige gevallen, zien de kinderen er zeer alannerend uit, 
met een grauw cyanotische tint, perifere vaatcollaps, grDte 
onrust en tekenen van aangetast zijn van het centrale zenuw
stelsel, zoals spiertrekkingen, coma en tDnische krampen. 

Om de diagnDse te bevestigen kan men een ferrichloride
test doen in de urine; een negatieve ferrichloride-test sluit 
salicyl-vergiftiging uit. Eell> bezwaar ill, dat deze kwalitatieve 
reactie reeds bij gebruik van nonnale doses salicyl positief 
uitvalt. 

De behandeling van een patientje met salicyl-vergiftiging 
moet beginnen met ontlediging en spoelen van de maag. Wan
neer hypernDe bestaat is hospitalisatie nODdzakelijk. In het 
ziekenhuis zal de thtrapie bestaan uit het nDnnaliseren van 
de zuurgraad van het bloed. 

L. J. Bastiaans 

66-36. Dual care. Cammock, D. W. en F. H. Lee (1966) 
Lancet I, 482. 

Er is een aantal patienten dat na een specialistische be
handeling onder behandeling blijft van de specialist en 
tevens hun huisarts voor dezelfde aandoening raadpleegt. 
Dit kan voor een deel de toenemende belasting, zowel van 
de huisarts als de specialist, verklaren. Gedurende drie 
maanden noteerden 59 huisartsen, leden van het College of 
General PractitiDners in de Midlands, met ruim 150.000 
patienten, hoe vaak dat vODrkwam. Ret bleek voor ruim 
3500 patienten te gelden, dat wil zeggen 62 procent van alle 
verwijzingen resulteerde in dubbele behandeling. Vit de 
tabellen bij dit artikel blijkt dat dit getal weinig uiteenloDpt 
in stads- en plattelandspraktijken en ook niet in eenmans
praktijken en groepspraktijken. 

Nadere analyse van de gegevens leerde dat sommige 
specialismen, zoals thoraxchirurgie, radiotherapie en neurolo
gie, veel minder aanleiding gaven tDt "dual care" dan ande
re, zDals interne geneeskunde en psychiatrie. De ziekten die 
aanleiding gaven VODr "dual care" waren vooral malignitei
ten, hypertensie en andere cardiDvasculaire aandoeningen, 
diabetes en depressies. Van de verrichtingen door huisarts 
of ziekenhuis werd 9,2 procent onnodig geacht. De huis
artsen meenden dat zij 15,4 prDcent van de verwezenen zelf 
zouden kunnenbehandelen wanneer zij beschikten 'Over 
rontgen- en lahDratoriumfaciliteiten in geval van diabetes, 
anemieen, hypertensie, longaandoeningen, peptische ulcera, 
reuma, distorsies en dergelijke. Bij deze aandoeningen kreeg 
de patient gemiddeld in 56 prDcent dubbele hulp. 

Ais Dorzaken VDor de dubbele hulp worden genoemd: het 
afgeven van verklaringen en recepten door de huisarts voor 
patienten, die door de specialist werden behandeld; nutte
loze bezoeken dDDr onvoldDende communicatie (hoDfdzakelijk 
vertraagde berichtgeving door het ziekenhuis); het feit dat 
de patient Dp de pDlikliniek telkens door een andere assistent 
wordt gezien, die hem niet durft of mag ontslaan; rDutine
DnderzDek dODr de specialist, dat Dok door de huisarts kan 
gebeuren; controle na eenvDudige ingrepen. 

]. G. Antvelink 

66-37. Bird Breeder's (Fancier's) Lung. Hargreave, F. E., 
J. PdPys, J. L. Longbottom en D. C. Wraith (1966) Lancet I, 
445. 

De landbDuwerslDng is een aandoening, die wordt veroor
zaakt door inhalatie van antigenen, afkomstig van beschim
meld hooi, welke voornamelijk de perifere gaswisselende 
weefsels van de long aantasten. In het bloed zijn specifieke 
precipitinen aantoonbaar. De auteurs hebben kunnen aan
tDnen dat dODr inhalatie van antigenen, afkomstig van 
excreta van duiven en Australische parkieten eenzelfde ziek
tebeeld kan ontstaan. De verschijnselen zijn: koorts, rillin
gen, malaise, hoesten, dyspneu, gewichtsverlies, crepiterende 
ronchi en op de rontgenfDto tekenen van miliaire infiltratie, 
fibrose en vergrote hilusklieren. De auteurs konden twaalf 
gevallen (zeven van duivenhDuders en vijf van houders van 
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Australisohe parkieten) bestuderen. Bij allen werden precipi
tinen in het bloedserum aangetoond. 

Voor het onderzoek werden antigenen bereid uit het serum 
van de vogels, hun eieren en hun excreta. Hiermede werden 
verschiIlende serologische proeven gedaan, evenals huidtests 
en inhalatieproeven. Tevens werden verschillende schimmel
antigenen gebruikt. Bij een groot aantal controle-personen 
(gezonden en lijders aan landbouwerslong, met oude tuber
culeuze afwijkingen, aspergilloom en sarcoidose) konden geen 
precipitinen tegen duiveserum worden aangetoond. Elf van 
30 duivenfokkers hadden precipitinen tegen duiveantigeen 
en negen daarvan ook precipitinen tegen Australische par
kietenantigeen. Bij alle lijders aan de bedoelde longaan
doening bleken eveneens precipitinen aa.ntoonbaar. 

Wat de huidproeven betreft: aileen bij twee astmatische 
proefpersonen werd een zwakke directe reactie gevonden, 
terwijl aile patienten (op een na, die met corticoiden werd 
behandeld) een duidelijke late reactie van het arthustype 
vertoonden. De meest constante reactie op de inhalatieproef 
was temperatuursverhoging na ongeveer zeven uur met leuko
cytose, waarbij soms ademhalingstoornissen kwamen. Bij de 
controlepersonen kwam deze reactie niet voor, aIleen daalde 
bij een astmaticus, die overgevoelig was voor duiveveren, 
de vitale capaciteit na inhalatie van een extract uit duive
excreta. De duur van de sensibilisatie varieerde van enkele 
maanden tot vele jaren. Bij aile patienten trad verbetering op 
wanneer het contact met duiven en Australische parkieten 
werd verbroken. 

(Het voorkomen van landbouwerslong is ook in Nederland 
enkele malen beschreven; dat een dergelijke aandoening ook 
bij vogelliefhebbers kan voorkomen, niet. Red.) 

J. G. Antvelink 

66-40. Air pollution and respiratory infection in children. 
Leading article (1966) Lancet I, 1408. 

In dit artikel worden de gegevens besproken van veertien 
onderzoekingen, voornamelijk in Engeland en Wales verricht, 
sedert 1945. Daaronder zijn er enkele van zeer grote om
yang, zoals dat van Spence en medewerkers, die duizend 
gezinnen in New Castle jarenlang onderzochten. Ernstige 
luchtwegaandoeningen kwamen vaker voor in grote gezinnen, 
in overvulde woningen en bij slechte moederlijke zorg. 
Bovendien was er voor de Britse kinderen ten aanzien van 
de meer ernstige ziekten der luchtwegen, zoals bronchitis en 
pneumonie, een duidelijke invloed van de sociale klasse. Dit 
gold zowel voor de morbiditeit als voor de mortaliteit. Zelfs 
als in de laagste sociale klassen sprake was van een voldoen
de moederlijke zorg, behuizing en opvoeding, dan nog was 
de invloed van de sociale klasse op mortaliteit en morbiditeit 
beduidend, hoewel minder groot dan onder slechte omstan
digheden. 

Luchtverontreiniging heeft mogelijk invloed op luchtweg
infecties bij kinderen: het chronische loopoor kwam in een 
aldus verontreinigd gebied duidelijk vaker voor. Acute lucht
weginfecties traden bij recruten uit de stad vaker op dan bij 
hen die van het platteland kwamen. Bij schoolkinderen (10 
tot 12 jaar) werd verschil in longventilatie en in het v66r
komen van symptomen van de tractus respiratorius gevonden, 
waarbij kinderen uit gebieden met verontreinigde lucht 
slechtere resultaten verkregen respectievelijk meer sympto
men van de tractus respiratorius vertoonden dan kinderen 
uit gebieden met schone lucht. Het grote voordeel van een 
onderzoek bij kinderen is de grotere gevoeligheid van de 
tractus respiratorius en het ontbreken van sigaretten. 

Tenslotte worden uit een recent artikel de resultaten bij 
bijna vierduizend kinderen besproken. Infecties van de boven
ste luchtwegen schijnen geen verband te houden met ver
ontreiniging van de lucht. Infecties van de lagere luchtwegen 
daarentegen weI; zij waren ernstiger en frequenter naarmate 
de verontreiniging toenam. Verschillen tussen jongens en 
meisjes werden niet gevonden, evenmin als tussen kinderen 
uit de midden- en de arbeidersklasse. Het verband tussen 
infecties van de lagere luchtwegen en luchtverontreiniging 
werd gevonden bij alle onderzochte leeftijden (2, 4, 6, 7, 11 
en 15 jaar). 

De redacteur heeft nogal bezwaren tegen het hanteren van 

de retr03pectieve gegevens in dit laatste onderzoek, alsook 
tegen het feit, dat v66rkennis uit een eerder onderzoek de 
bevindingen van de arts bij een volgend onderzoek beinvloedt. 
Niettemin, meent hij, zullen de resultaten anderen aanmoedi
gen het onderwerp verder te bestuderen. 

A. J. M. Daniels 

66-44. Effect of long-term corticosteroids and corticotrophin 
on the growth of children. Friedman, M., en L. B. Strang, 
(1966) Lancet II, 568. 

Het is bekend dat de lengt~groei bij kinderen geheel of 
gedeeltelijk vertraagd kan zijn bij chronisch gebruik van 
corticosteroiden. Helaas kan men aan een langdurig gebruik 

" van deze middelen, zoals prednison en prednisolon, niet altijd 
ontkomen, bijvoorbeeld bij ernstige astma, nefrotisch syn
droom en juveniele reumatoide artritis. Uit het onderzoek 
van de auteurs is echter gebleken dat volledige of gedeel
telijke overschakeling op een corticotroop preparaat een sig
nificante verbetering van de groeisnelheid geeft, waarbij deze 
zelfs normaal kan worden. De oorzaak van het verschil in 
groei tussen de met het corticosteroide en de met het corti
co trope preparaat behandelde groep is tot nu onbegrepen. 
Bij beide behandelingsmethoden is het curatieve effect gelijk. 
Een bezwaar van de corticotrope therapie is dat zij per 
injectie moet worden gegeven. 

M. Sanders 

66-45. New approaches to tetanus prophylaxis. Rubo, S. D. 
(1966) Lancet II, 7461. 

Gezien de gevaren van allergische reacties, verbonden aan 
het gebruik van antitetanusserum, verdienen de pogingen 
het gebruik hiervan te verminderen aile aandacht. Uiteraard 
zou het ideaal zijn indien iedereen profylactisch zou zijn 
geimmuniseerd met behulp van een volledige serie injecties 
met aan aluminiumfosfaat geadsorbeerd tetanustoxoide. 

Over de duur van de immuniteit is men het nog niet eens. 
De opvattingen varieren van vijf jaar volgens Parish (1957) 
tot levenslang volgens Eckmann en Gottlieb (1964). Laatsten 
adviseren echter een herhalingsinjectie met een interval van 
tien jaar bij diegenen die door hun werk of sport extra risi
co's lopen en een herinenting bij elke verwonding. 

Indien aan het gebruik van een seruminjectie niet valt te 
ontkomen verdient het aanbeveling het humane antitetanus
serum te gebruiken in plaats van de veelal tot nog toe ge
bruikte heterologe sera. Er treden dan geen allergische com
plicaties op en er wordt een bescherming verkregen welke 
minstens het honderdvoudige bedraagt (Rubbo en Suri, 1961) 
De profylactische dosering bedraagt 250 eenheden, ook in
dien gelijktijdig tetanustoxoide wordt gegeven (Levine, 
1966). Het American College of Surgeons adviseert het ge
bruik van humaan antitetanusseI1,lm boven dat van dierlijk 
antitetanusserum. In het John Hopkins Hospital te Baltimore 
wordt zelfs uitsluitend humaan serum gebruikt. 

M. Sanders 

66-48. Clinical challenge of functional gastrointestinal dis
orders. Kirsner, J. B. (1966) Postgrad. Med. 39, 565. 

Functionele gastrointestinale stoornissen worden geken
merkt door verhoogde tonus en contractiliteit van de gladde 
darmmusculatuur, circulatieveranderingen en verhoogde slijm
secretie, zonder organisch substraat. Soms treden deze stoor
nissen op bij verschijnselen van een organische ziekte, maar 
meestal is geen organisch substraat aantoonbaar. Daar de 
verschijnselen meestal samengaan met emotionele problemen 
wordt het als een psychosomatische aandoening beschouwd. 
Meer dan de helft van alle digestieve stoornissen blijkt func
tioneel te zijn. Vrouwen hebben er vaker last van dan man
nen. 

Elk deel van de tractus gastrointestinalis kan getroffen 
worden. De symptomen zijn zeer verschillend: droge tong, 
slikmoeilijkheden, brokgevoel, maagbranden, vage onlustge
voelens hoven in de buik, opgeblazen gevoel, misselijkheid 
en braken, fiatulentie, buikpijnen, obstipatie of diarree. De 
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pijn kan uitstralen naar de borst en de schouders en zo bij
voorbeeld aan een coronairaandoening doen denken. Vaak 
zijn de klachten tegen de ochtend het hevigst en worden in 
de loop van de dag minder. De nachtelijke pijnen plegen 
wat later te komen dan de nachtelijke ulcuspijnen, die 
meestal tussen 2 en 4 uur optreden. Vermagering van enige 
betekenis trcedt niet op. Is dit wei het geval dan is het 
waarschijnlijk dat er toch een organische aandoening is. De 
klachten kunnen maanden tot jaren in wissel en de sterkte 
voortduren. Allerlei factoren als stress, nerveuze spanning 
enzovoort kunnen verergering geven. 

Behalve dat er een vermeerderde slijmvorming is aan te 
tonen zijn aIle onderzoekingen negatief. De syrnptomen kun
nen niet te onderscheiden zijn van die van een organische 
aandoening. Vele lijders aan functione!e stoornissen bleken 
dan ook bij herhaald en nauwkeuri,g onderzoek toch een 
carcinoom of colitis ulcerosa te hebben. In vele gevallen is 
een angsttoestand duidelijk te merken aan de gelaatsuitdruk
king van de patient, heftig zweten of klamme handen. 

De differentiele diagnose omvat dus aile moge!ijke darm
aandoeningen en vele extra-abdominale afwijkingen. Functio
ne!e maagdarmstoornissen kunnen onder verschillende om
standigheden, zoals algemene ziekten, misbruik van tabak, 
alcohol of specerijen, darminfecties, vermoeidheid, spannin
gen enzovoort optreden, maar steeds is er een duidelijke 
emotionele component. Men zou kunnen spreken van een 
verhoogde gevoeligheid voor allerlei emotionele belastingen. 
Soms zijn er duidelijke psychiatrische stoornissen (ernstige 
neurosen, psychosen). De verschij nselen komen overeen met 
die van parasympathicusprikkeling. 

De behandeling vereist veel geduld en begrip van de arts. 
Om te beginnen dient de angst van de patient voor een 
ernstig organisch lijden te worden weggenomen, wat het 
beste gebeurt door een serieus onderzoek en een held ere uit
eenzetting, waarin het verband tussen de klachten en de 
emotionele ondergrond aan de patient wordt duidelijk ge
maakt. Verder moet voor voldoende rust en slaap worden ge
zorgd, eventueel met behulp van tranquillizers en slaapmid
delen. Een niet prikkelend dieet met antispasmotica en, bij 
zuurklachten, antacid a kan de bezwaren verlichten. Voor de 
behandeling van obstipatie is het aandringen op "opvoeden 
van de darm" belangrijker dan laxantia. De psychische be
handeling vraagt een meelevend en invoelend arts: "The 
personal investment of the wise and kind physician... is 
invaluable, it cannot be replaced by sedatives, tranquillizers, 
mood elevators or other therapeutic maneuvers". Soms is 
psychiatrische hulp nodig. 

J. G. Antvelink 

Boekbesprekingen 
M. B. Clyne. Absent school refusal as an expression of dis
turbed family relationships. Tavistock Publications, London, 
Toronto, Wellington. 1966; 269 bladzijden, prijs f 21,65. 

"Schoolrefusal" is een verontrustend probleem voor ou
ders, opvoeders en artsen. Clyne onderscheidt dit verschijn
sel scherp van "truancy", heimelijk van school wegblijven, 
spijbelen. Bij schoolrefusal weigert het kind openlijk naar 
school te gaan. Als argumenten noemt het gewoonlijk soma
tische klachten als buikpijn, hoofdpijn, pijnen door het ge
hele lichaam. Als affectieve symptomen worden opgemerkt: 
depressie, teruggetrokkenheid, neiging tot afzondering, angst, 
hypochondrie, nagelbijten en enuresis nocturna. Velen heb
ben de oorzaken van dit verschijnsel getracht op te sporen. 
Men heeft gewezen op relatiestoornissen met de docent of 
met medeleerlingen, te grote moeite met de Ieerstof, acher
stand na absentie, en andere. Auteur meent dat deze fac
toren tot ziekte kunnen leiden maar niet tot "schoolrefusal". 
Hij beschouwt het verschijnse! als een pathologische eenheid 
en rekent het tot de "emotional illnesses". Hij zoekt de oor
zaak in het kind zeIf, in de persoonlijkheid en in contact
stoornissen met de ouders, voornamelijk met de moeder. 

De huisarts wordt in de eerste plaats competent geacht 

tot hulpverlening, aangezien hij een multidimentionale be
handeling kan toepassen. Schrijver denkt er niet aan de hulp' 
v:m de docenten in te roepen en met hen samen te werken,. 
wat mijns inziens een eenzijdigheid is, te meer daar de 
school in het verschij nse! "school refusal" in elk geval mee
betrokken is. Als therapie adviseert hij: het gesprek, tekenen, 
vertellen over de tekeningen, speltherapie, vertellen over het. 
spel en tenslotte kan de arts proberen de waarnemingen te 
duiden. Verder raadt hij de huisarts, in overeenstemming 
met Caplan preventief te werk te gaan. 

Clyne he eft het verschijnsel "schoolrefusal" op klare, over
zichtelijke wijze behandeld. Aan het einde van elk hoofdstuk 
voIgt een korte samenvatting. Door de ontdekking van de 
eigenlijke oorzaak van het verschijnsel "schoolrefusal" be
tekent het boek een waardevolle aanwinst. 

C. M. Verkroost. 

M. M. Madlener en W. A. C. Whitlau. Geboorteregeling, in 
het bijzonder met de pil. Uitgeverij W. de Haan, Hilversum, 
1967; 128 bladzijden, prijs f 0,90. 

Dit boekje, dat eerst in het najaar in de boekhandel ver
schijnt, wordt momenteel door het maandblad "Spreekuur 
Thuis" tegen onkostenvergoeding aan het publiek beschik
baar gesteld. Het dient er toe de belangstellende leek iets te 
vertellen over de bouw en functie van de vrouwelijke ge
slachtsorganen en de wijze waarop de thans bekende anticon
ceptionele middelen hierop ingrijpen. Het accent valt hierbij 
op "de pil". Op zeer begrijpelijke wijze wordt uitleg gege
yen van de diverse hormonale processen die bij de functie 
der vrouwelijke geslachtsorganen een rol spelen en de wijze 
waarop de orale contraceptiva hierop inwerken. Gebruiks
aanwijzingen, handelsvormen, bijverschijnse!en van de orale 
anticonceptie, kortom allerhande praktische informatie ma
ken het boekje zeer geschikt als een theoretisch vademecum 
voor (adspirant) -pilgebruiksters en gelnteresseerde echtge'
noten. 

Het hoofdstuk over de nadelen is er kenne!ijk op gericht 
bestaande ongerustheid tot een minimum te beperken. Naar 
het gevoel van de huisarts die regelmatig met bijwerkingen 
wordt geconfronteerd, voorzover hij tenminste regelmatig 
controle uitoefent, wordt hier iets te gemakkelijk over deze 
bijwerkingen heen gelopen welke immers soms het stoppen 
met de pil gewenst, zo niet noodzakelijk maken. Het gaat de 
huisarts dan ook niet om de 95 procent vrouwen die de pil 
zonder noemenswaardige bijverschijnselen tot vreugde van 
zichzelf en voordeel van de gemeenschap (welke dan ook) 
consumeert. Hem gaat het om de 5 procent die, hetzij psy
chisch, hetzij lichamelijk van de orale contra"Ceptiva schade 
ondervindt. Ook voor deze 5 procent biedt het boekje nutti
ge informatie ten aanzien van andere method en van anti
conceptie, inclusief de mate van betrouwbaarheid. 

Het slot van het boekje biedt een summier historisch 
overzicht over de toepassing van anticonceptie in het ver
leden, terwijl tevens de nieuwste ontwikkelingen in het veld 
van onderzoek met het oog op de toekomst worden aange
stipt. Het is zonder twijfel een groot voordeel dat de prak
tische, informatieve inhoud niet uit zucht tot volledigheid 
wordt vertroebeld door ethisohe of religieuze verantwoording. 
In deze vorm is het boekje zeer geschikt voor de patienten
bibliotheek. 

H. O. Sigling 

H. Spee en L. Timmermans. Geboorteregeling - inzicht en 
uitzicht. Dekker en van de Vegt n.v., Nijmegen-Utrecht, 
1967; 72 bladzijden, prijs f 3,75. 

In het eerste gedeelte van dit voorlichtingsboekje over 
geboorteregeling behandelt de moraaltheoloog Spee op een
voudige wijze het waarom van de geboorterege!ing. Hierin 
komt duidelijk het veranderd inzicht van de katholieke mo
raaltheologie omtrent huwelijk en huwelijksbeleving tot ui
ting. Het eigen geweten en de eigen verantwoordelijkheid 
van de gehuwden ten aan~ien van de regeling van het kinder
tal worden centraal geplaatst. Dat niemand de beslissing van 
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