
tie-arts, terwijl eerst nog de internist zijn zorgen 
aan de nieren heeft moeten besteden en soms zelfs 
de kunstmatige nier heeft moeten gebruiken. 

Het ongeval door elektriciteit is dus een zeer 
complex geval, complex soms van oorzaak, meer 
echter wat betreft de gevolgen. Een goede samen
werking tussen de verschillende specialisten is 
nodig om de patient door aIle moeilijkheden he en 
te helpen. De consequenties van het elektrische 
ongeval zijn dan 'Ook niet aIleen voor de patient 
groot, financieel wordt het voor de verzekerings
maatschappijen veelal een kostbare zaak. Vanuit dit 
standpunt bezien is er een zekere parallel te trek-
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ken tussen het ongeval door elektriciteit en het 
verkeersongeval. Ook dit 'is een vaak zeer gecom
pliceerd gebeuren met grote medische en finan
ciele consequenties. 

Eigenlijk moest het ongeval door elektriciteit 
kunnen worden uitgebannen: met een verandering 
in de netspanning zou dit mogelijk zijn. Helaas is 
het volkomen overbodig te hoog gestelde voltage 
van 220 'volt zo algemeen toegepast, dat overscha
keling 'Onmogelijk is zonder enorme financiele of
fers. Met deze wetenschap aanvaardt men dan ook 
met een bezwaard hart de twee-en-twintig doden 
per jaar. 
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1966-57 Drugs against viruses. Leading article. (1966) 
Brit. med. J. II, 600. 

Het onderzoek naar de mogelijkheid van chemotherapie 
bij virusinfecties is in volle gang. Reeds zijn duidelijke suc
cessen geboekt, met name in de strijd tegen variola major, 
alastrim, vaccinia en herpes simplex, terwijl de vooruitzich
ten ten aanzien van influenza en luchtweginfecties veelbelo
vend zijn. 

Het best is het chemotherapeuticum methisazon (Marbo
ran) onderzocht. In 1963 heeft men er een proef mee geno
men als profylactisch mid del in de strijd tegen pokken tij
dens een epidemie in Madras. Het middel werd aan 2287 
personen gegeven, die in nauw contact waren geweest met 
pokkenlijders. Slechts bij zes (0,26%) van hen ontwikkelden 
zich pokken, van wie twee overleden. Onder 2665 personen 
die in even sterke mate in contact waren geweest met pokken
lijders, doch die niet waren behandeld met methisazone 
traden 105 gevallen (3,94%) van pokken op met achttien 
sterfgevallen. Het verschil tussen deze twee groepen, wat be
treft het krijgen van pokken en het percentage sterfgevallen 
is duidelijk statistisch significant. De voornaamste bijwer
king van Marboran was braken. 

In Sao Paulo werd het middel toegepast bij de bestrij
ding van een alastrim-epoidemie. Aan 384 personen, die in 
contact waren geweest met alastrimlijders, werd het middel 
verstrekt (in een lagere dosis dan bij het Madras-experi
ment); acht van hen kregen alastrim. Onder 520 niet behan
delde contacten kwamen 42 ziektegevallen voor. Van beide 
groepen was ongeveer 90 procent nooit gevaccineerd. 

Het ontbreken van succes bij vroegere proeven met che
motherapeutica tegen virusinfecties kan miss chien worden 
verklaard door het feit dat men het mid del steeds als thera
peuticum toepaste. Men heeft van een ander antiviraal che
motherapeuticum (behorende tot de thiosemicarbazongroep) 
kunnen vaststellen dat het pas werkzaam is wanneer het virus 
zich reeds in de cellen bevindt en zich actief vermeerdert. 
Vermoedelijk is hetzelfde het geval met methisazon. Het 
werkt dus door een infectie te onderdrukken die reeds bezig 
is zich in het lichaam te ontwikkelen, maar nog niet kli
nisch manifest is. In feite is toepassing van deze middelen 
dus therapie in een vroeg stadium en geen profylaxe, maar 
voor de buitenwereld lijkt het alsof het een voorbehoedend 
middel is. Ais de ziekte reeds klinisch manifest is, bereikt 
men niet veel, want de dan benodigde veel hogere dosis 
wordt slecht verdragen en meestal uitgebraakt. 

Ook bij enkele andere virusziekten zijn successen behaald. 
Methisazon deed vaccinia gangrenosa genezen. Duidelijk 
succes had het ook bij de behandeling van eczema vaccina-

tum. Idoxuridine heeft zijn vaste plaats gekregen in de 
strijd tegen herpesulcera van de cornea. Het is eveneens 
werkzaam bij vaccinia-infectie. Andere middelen die nog in 
ontwikkeling verkeren zijn onder meer amantidine hydro
chloride, dat een profylactisch effect tegen influenza schijnt 
te hebben en statolon, een stof die de cellen aanzet interfe
ron te maken. 

L. J. Bastiaans. 

1966-58 Active management of the third stage of labour. 
Fliegner, f. R. en M. M. Hibbard (1966) Brita med. f. II, 
622-623. 

Er bestaat een duidelijk verband tussen de lange duur 
van het derde stadium van de bevalling (het nageboorte
tijdperk) en het optreden van haemorrhagia post partum. 
Om dit risico te verminderen worden tegenwoordig op grote 
schaal en met succes oxytocinen toegepast, voordat de pla
centa wordt geboren. Vit vrees voor com plica ties, zoals inver
sie van de uterus, wordt toepassing van tractie aan de naveI
streng echter nagelaten. Maar toch, indien men de noodza
kelijkheid van snelle verwijdering van de nageboorte er
kent, is het logisch dat men niet aileen chemische, maar 
ook mechanische middelen toepast. 

De schrijvers brengen rapport uit over hun ervaringen met 
deze gecombineerde methoden, toegepast in de Mill Road 
Maternity Hospital te Liverpool. In de periode van 1953-
1962 werden 33149 patienten volgens de traditionele metho
de behandeld. Wanneer er tekenen waren dat de nageboorte 
los lag werd manuele expressie toegepast (uitstrijken). 
Meestal werd na geboorte van de placenta 0,5 ml ergometri
ne intramusculair toegediend. In de laatste jaren dezer perio
de werd aan sommige patienten deze injectie reeds toege
diend bij geboorte van de voorste schouder. Manuele placenta
verwijdering werd toegepast wanneer de nageboorte na een 
uur nog niet los lag of wanneer het bloedverlies groter was 
dan ongeveer 570 ml. 

Vanaf april 1963 werd een actievere behandeling toege
past. Een ml Syntometrine (0,5 ergometrinemaleaat en 5 
eenheden synthetisch oxytocine) werd onmiddellijk na ge
boorte van het hoofd, of zo spoedig mogelijk daarna inge
spoten. Na uitdrijving van het kind en zodra men een flinke 
uteruscontractie waarnam werd tractie aan de navelstreng 
toegepast. Wanneer de placenta niet binnen 15 minuten werd 
geboren of het bloedverlies ongeveer 400 ml overtrof, werd 
manuele verwijdering toegepast, althans ernstig overwogen. 

Deze actievere behandeling werd toegepast bij 10082 
vrouwen. In de wijze van lei ding van het eerste en tweede 
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stadium van de bevalling kwam geen WIJZlgmg. In de jaren 
1953-1962 was de frequentie van het optreden van hemorra
gie na de partus ongeveer 5 procent. Vanaf april 1963, na 
de introductie van de actieverc leiding van het nageboorte
tijdperk, daalde het percentage hemorragieen dramatisch tot 
2,6. In het laatste jaar zelfs tot 1,9. Het gemiddelde bloed
verlies was 135 m!. 

Het percentage manuele placentaverwijdering daalde veel 
minder, namelijk van 1,8 tot 1,5 van alIe gevallen. Hierbij 
zijn echter ook aile gevallen begrepen van kunstmatige be
vallingen (tangextracties, sectios), waarbij vaak manuele pla
centaverwijdering als routine werd toegepast. Als men die 
niet meetelt, is het percentage slechts 1,3. 

V66r april 19'63 was ongeveer 61 procent van aile placen
tae binnen 15 minuten geboren. Bij de actievere methode 0<1 
april 1963 werd de placenta in 87 procent der gevallen bin
nen vijf minuten geboren en in slechts 6,1 procent der ge
vallen was de placenta na 15 minuten nog niet geboren. In 
de laatste series was dat percentage nog lager, namelijk 3,4. 

De kans op hemorragie in het derde stadium wordt gro
ter bij het toenemen van de duur van die fase. Zij onstaat 
door verslapping van de uterus en gedeeltelijke loslating van 
de pla<;enta. Wanneer bij de oude methode het nageboorte
stadium langer dan een half uur duurde, trad in 30 procent 
van de gevallen hemorragie op van 570 ml of meer. Bij de 
huidige methode gebeurde dat nog slechts in 9 procent van 
de gevallen. 

In geen der 10082 bevallingen na april 1963 verricht, 
trad uterusinversie of andere beschadiging van de uterus op. 
Na-palpatie wegens verdenking op achtergebleven cotyledo
nen of membranen, met als gevolg flinke bloedingen, was 
echter in 0,5 pro cent der gevallen no dig, doch dat was gelijk 
aan het percentage patienten dat volgens de oude methode 
was geholpen. 

Ware het oogmerk aileen maar het snell ere verloop van 
het nageboorte-tijdperk dan zou men dat nauwelijks van 
nut kunnen achten, doch waar tevens een betere uterus con
tractie wordt bereikt en dientengevolge minder bloedverlies, 
menen schrijvers deze actievere methode met klem te moeten 
propageren. In de gevallen dat het niet lukte door combina
tie van injectie met syntometrine en navelstrengextractie de 
placenta te laten geboren worden, was er meestal sprake van 
een placenta accreta, welke ook bij de oude behandeling 
niet zou zijn losgekomen. In de gevallen, dat de placenta 
gedeeltelijk los l~gt, is extractie de meest logische manier 
om hem geheel los te krijgen. Natuurlijk moesten de studen
ten eerst goed worden gelnstrueerd hoe groot de kracht moest 
zijn waarmee men aan de navelstreng kan trekken. Een en
kele keer scheurde de navelstreng weI eens af bij een onerva
rene, maar onoverkomelijke bezwaren leverde dat toch nooit 
op. 

Schrijvers concluderen dat deze methode in de huisarts
praktijk ook heel goed kan worden toegepast. 

L. J. Bastiaans. 

67-3. Frequence et causes de la mort du foetus in utero. 
Magnin, P., H. Gabriel en M. Aknin. (1966) Presse med. 
74, 2789-2794. 

Onder dood van een foetus in utero wordt in Frankrijk 
verstaan vruchtdood na zes maanden zwangerschap voor het 
begin van de bevalling en bij een geboortegewicht van min
stens 1000 gram. De aldus gedefinieerde vruchtdood vindt 
men ong-eveer eenmaal op honderd graviditeiten. 

De schrijvers berichten over een onderzoek naar oorzaken 
van deze vruchtdood in honderd gevallen. Voor 67 afgestor
yen vruchten werd een zekere doodsoorzaak gev'1nden. 23 
maal zwangerschapstoxicose, vijfmaal reeds bestaande hy
pertensie. BIoedgroepenonverenigbaarheid negen keer; aan
doeningen van de moeder (diabetes, syfilis, hypertermie, 
cholestatische leveraandoening) acht keer. Obstetrische com
plicaties veroorzaakten vijftien maal vruchtdood: negen keer 
loslating van de placenta, driemaal placenta praevia, in twee 
gevallen gebroken vliezen met infectie en eenmaal afdrijf
pogingen. Viermaal serotine zwangerschappen en driemaal 
foetale misvormingen. Vijftien keer werd er voor de vrucht
dood een niet volledig overtuigende oorzaak gevonden, zoals 

omstrengeling van de hals door de navelstreng, torsie van de 
navelstreng, toxoplasmose en gecombineerd voorkomende af
wijkingen en aandoeningen, welke elk aileen onvoldoende 
zijn om de dood te verklaren. Tenslotte werd in achttien 
gevallen geen doodsoorzaak gevonden. 

De schrijvers gaan nader in op de gevaIIen met twijfel
achtige en onbekende doodsoorzaak. Nauwkeurig onderzoek 
van de moeder is no dig op syfilis, toxoplasmose, listeriose en 
rickettsiose; een bloedsuikerbelastingscurve client te worden 
gemaakt en een bepaling van de bloedgroepen, waarbij ook 
aandacht gewenst is voor ABO incompatibiliteit. Bij sectie 
van het kind kunnen ziektekiemen worden opgespoord. Ver
der is de autopsie van deze meestal gemacereerde lijkjes 
weinig verhelderend. Placenta-onderzoek: macroscopisch 
slechts ondubbelzinnige resultaten bij voortijdige loslating; 
verder dient het onderzoek microscopisch te geschieden op 
.gefixeerd materiaal. Men kan dan nauw opeengedrongen 
oedemateuze vlokken met wijde foetale vaten vinden bij 
rhesusantagonisme, of ischemische gedeelten en infarcten bij 
toxicose. Veel belang hechten de schrijvers aan onderzoek 
van decidua, verkregen door voorzichtige curettage na de 
bevalling. In dit materiaal zouden de uteroplacentaire vaten 
het beste kunnen worden bestudeerd. De ervaring met deze 
onderzoekmethode is nog gering, doch men meent aanwij
zingen te hebben gevonden, dat de dood van de foetus in 
utero, waarvan de oorzaak onbekend lijkt, vaak berust op 
sclerotische veranderingen in de wanden van de uteropJacen
taire vaten. Deze veranderingen zouden veel overeenstem
ming vertonen met de bij zwangerschapsintoxicatie gevonden 
vaatwandafwijkingen. 

N. Bessem 

Boekbesprekingen 
H. Doorenbos en W. D. Reitsma. Adipositas. Deel 23 van de 
Nedqrlandse Bibliotheek der Geneeskunde. Sta/leu's Weten
schappelijke Uitgeversmaatschappij n.v. Leiden, 1967; 66 
bladzijden, prijs f 9,75, in abonnement f 7,50. 

Een klein boekje met een belangwekkende en helder ge
schreven inhoud. De uiteenzettingen over de differentiele 
diagnostiek van de adipositas kunnen ertoe bijdragen de vele 
te dikke patienten met wie de huisarts dagelijks wordt ge
confronteerd, weer eens met andere en kritischer ogen te 
bekijken. Al was het aIleen maar met de wetenschap dat bij 
meer dan de helft van de mensen die hun ideale gewicht 
met meer dan 25 procent overschrijdt een latente diabetes 
bestaat. Fysiologie en pathologie van de glucose- en vetstof
wisseling worden besproken. Het hoofdstuk waarin de ge
dachtengang wordt uiteengezet waarop leefregels voor ver
magering berusten, kan zeer zeker een welkome steun bij het 
therapeutisch handelen zijn, zonder dat, zoals de schrijvers 
terecht opmerken, een panacee - hetgeen ook weI niemand 
verwacht zal hebben - tegen adipositas wordt geboden. 

F. Schreuder 

G. J. M. van den Aardweg. Homo/ilie, Neurose en Dwang
zel/beklag. Een psychologische theorie van de homo/ilie, 
toegelicht met een analyse van leven en wnk van Andre 
Gide. Polak en Van Ge.nnep, Amsterdam, 1967; 372 blad
zijden, prijs f 12,50. 

In dit als reuzepocket uitgegeven proefschrift, staat de 
recente Nederlandse neurosetheorie (autopsychodramatheo
rie) van J. L. Arndt centraal. Deze theorie definieert de 
neurose als een dwang tot zelfbeklag. Vanuit een kinderlijke 
zelfvisie wordt op een kwetsing van het gevoel van eigen
waarde gereageerd met zelfmedelijden. Wanneer dit verdriet 
verdrongen wordt, ontstaat een onbewust en autonoom 
dwangmatig zelfbeklag: de neurose. 

In deel I bespreekt de auteur een groot aantal psycholo
gische testen, om "variabelen te vinden, die neurotici van 
niet-neurotici onderscheiden". AIleen vragenlijsten geven 
positieve resultaten (neurotici gaan in op meewarige vragen 
of klachten). De theorie van Arndt geeft de "meest een
voudige" verklaring van de testresultaten. Met een korte 
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