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Voornoord 

Al eruine tij d bestaat bij de candidaten 
voor het srtscxan en behoefte aan een overzicht 
va n de exanenstof , zoals deze aedoceerd wordt 
in een s erie oollege 1 s onde r de titel 
"0pera-tiocu.rsus11 • 

De uitea,vc die voor U ligt, is een 
bewerkte verzaraeling van boventionoende 
college 1 s . 
Dr. Stoneor van de Ohirureisohc.: fniversitoits
klini ok a lhier, \fe r cl b er e i d crevonden de 
correctie op zioh ~ 3 nenen. 

Dez e Operatiecursus pretendeert 
vanzelfspr ekend croen a l crohele volledi&heid, 
he t bevat uitsluitend oapita selecta , zouel 
wa betreft hot arts examen a ls voor de 
a l gemene praktijk.. 

Door he t opnenen van roolamobijlagon 
vo.n onkel c fabri ek.en vo.n phama.ooutisoho 
producten en ohirura!soho instrumenten kon de 
prijs van het uerkj e bij een relatief ie 
gerinee OJ?lae-e , toch noe binnen r edelijke 
Gr enzen crohouden ,rnrdon~ 



Inloidin , 
Ui e h u t l c.ncet ter ho.nd neent , zal op oen kno.du ~ac; 
icoend 1:i. t cli tz elfd6 la.neet or.1 het leven brenffcn of 
onhcrstelbo.r schade borokk~n n . 

De ohirur~ie is oen vak vo.n risico's on de 
"kle ine chirure;ic" rac.akt do.a rop ~een uitzondering. 
Wat is trom, 11s kleine chiru.rcic 1 
De huiso.rts di e oen pano.ritiun op onjuiste of 
onvol cl.oc nde wijze inoidccrt, stelt zjjn po. tient 
bloot aan lov~nslance invo.liclitoit~ 
Do.t is dan een 6root e,evold van c1c 11 klcine" chirurJic" 

Uo.nnocr U a ls hcl.so.rts nnn een po.tient 
opera tieve beho.ndclir,& voorstult, behoort U in 
c odo.chtcn do risico I s t oeon olkaar v.f te ,e i~<m i 

is do inereop ~&rkelijk no c"1.i0 7 
Maar ook hot on1;okeerc1o noet U ove:rwo~en , is het 
uitstell n of zelfs o.fstellen vo.n een opern"tiève 
inGrcep wGl in h'3 t b1:;lo.ni::; van üe paticnt 1 
SorIDi (.;O necUoi laten c1e bcant\foordin0 van clcze 
e ewetonsvro.cen aan de patient zelf ovCJr , naar dat is 
laf . Een pa tient is 7. el den of nooit in staat de 
consoq_uentics vn.n h o.:! t o.anvo.arden of V<:lr\,erpen 't;e.n 
een operatie ~e ove~-vzien. 

U r,10 t hom no.tuu:rlijk enigszins inlichton no.o.r 
de beslissing raoet U z lf nen on. 

Als~ tenslotte tot operatie besloton hebt , 
rijst onmiddellijk de -Y,teec1e vra.o.c i wie zal deze 
op ro.tio uitvoeren? En denk niet dat U als huisarts 
van do verantwoordelijkhoid af bent door de patien+, 
11 in te sturen" , 11 naar een sp0cia.lis t 11 • 

Door ä~ keuze draact u r~cds een deel vo.n do 
verantwoorclolijkheid voor U\f pc.tient . 

Er zijn 6TÓto ohi:r\U'een, or zijn kleine 
chirurecn en er zijn ook nae ohiru:rcoiden. U zuJ.t 
hen allen ontno ton tijclens uw loopbaan als huisarts . 
Maar stel, dat u als huis:::.rts ueant eon incrreep 
zelf te moeten uitvoeren, een ingreep uit de kleine 
chirurgie . Bedenk dan dat het niet alleen cm technische 
vo.ardi0heid eo,at . ~ok de· qualiteit en volledicrheid 
yan uw instX!.wnento.riUiil zjjn zeer bela.nu-rijk , maar 
niet doorsla6crevcnd. 
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Do GT ootste vijand van een oper ateur, of deze nu is 
een c root chirurg do.n vol eun oonvouc1i0 huiso.rts, is 
de wondinfectie . Duzo vijanè. i s tv verro.cl.elijker 
no.o.~ato \7ij ons uocr in slo.o.p laton sussen door een 
ov orno.ti,; v ertrouïton in G11 -zoer> , v.ntibiotica os mi.t 
de pho.rn~coutischc i ndustri~ no: · neer v oor ons in 
pett o mocht he bben~ _, 

Een convoudic e: oml.erhuidso inj eoti~ ne t een 
ui tstekonc.1 ~ostoriliscortl.e uo.o.r v ervolGcms neormo.l e::n 
cebru.ikte spuit kc.n u·.r po.ti cnt ho t slaohtoffe,r doen 
,1or d0n va.n h cpo. ti t i s cpi fü.:1.:i oo.. 

Denk nu nie t, do.t koot zelden voor of , do.t h eb 
ik no~ 11ooi t Ol.)O<J'OT.u:1.0.l~t ; oen o!"Jccl tijdens U\f 

c 0hel e l oopba.o.n i s a l t o v ot:;l" 
Hueft u wel oons oen r.;onitis r;i.ot o.nkylose zien ontstaan 
na een eenvoudige kniovunctio voor hyd.rovs? ~ij wil 
Bent u er volkonon zukur vo.n clc.t de ko.thutor s die u 
zo netjes in uu fomalinobo.k h o~ft liJ5en , volkone:n 
stcriE.:l zijn? 

Do dr oev u urvo.ri~ hoeft ons üal ocr d , do.t dat mot 
75 % dor ko.thetcrs nibt hot ccvc l is 1 
:Lfon zij (;v\fC.O.rschuwd:---në' o.se1Jsi s behoort t o b e:::,rinnan 
l a n c- v oor dn t clû pa ti<.mt uw spreekkar.ier binn0n 
De kleine vijo.nd lit";t overo.l op d<:i loer i in UïT 

spreekkamer of wat u dao.rvoor hebt in:5ericht, in UTT 

instruucntunba.k , op U \i huit1 of c1i e yan de patient z elf 
zolfs i n U\t e i L;en nvu skoclhol t e o.ls u niet oppast. 

Lo(.J-ischorvrijze zou the.11S een b osprekinG moeton 
v ol cen van c1o vorschillomlc 1,w thodos iroor sterilisatiu 
e.;n desi nfoctio , van n.sepsis en antisepsis, no.ar deze 
b osprckinc zou i n cli t bos t uk b ok.nopt, c1.us onvolle:di,; 
en der hD-lve 

1
;cvac rl.ijk zijn. r.1:en stelle zich op de 

hooc t u in do do.o.rvoor bosteode l oorbock~n. 
In de vol5oncl o hoofdstulcken zijn c:repon r;oc1aa.n 

uit do opero.tiov o heolkunde zonde r no.ar volloclir;heid 
t o streven. Er i s zor:~dic; verr,wdon t o ve:rvall<Jn 
in <:l<m c.1r o0 o ops onninc; van opllr a tie t vchniokon. 
Sonnic o in~-rcpon dio voor do huisarts bol anL-rijk zijn 
worden uitvoeric3 besproken, a ndere t echnieken werdon 
slechts a a nc cduid. 

Er is steeds nao.r custrocfd de e10onl.ijko 
int;r eop t o pla.o.tscn o.ls onderdeel vo.n een volle<li ce 
beho.ncleli n~, wao.rbij dus kennis v er e i st uordt van 
voorbeh.O.nclelin,s, no.behantlolinc en uoc;el ijko cotll">lioo.ties 
vooral de 10.to c oraplioo.tiea waainoe de huisarts te 
maken kan krijeen als clo po.ticnt uoor thuis is. 
En om doze te bogrijpen moet hij uocr enig inzicht 
hebben in wat zich op de oper atiekamer van de &Tote 
kliniek heeft cf 00apoo~d. 
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OV E H V O N D I N F E C T I E S 

î/ondinf oo tics 

pyogcnc wondinfcoti os 

I pyogcne 
2 putrido 
3 byzondcrc vorncn oo. 

tetci.nus 
,10nddiftcri0 
orysipcl o.s 

pyogcnc uondinfcotios wordon moesta.l 
voroorzo.nkt door sto.phylooocoon, 
str optocoocon en da.crnl!, colistr.von. 

Do verschijnselen zijn onder t~ brengen 
in al aomonc en l oco.la r occtics. 
Mot i nfcoti ev orsohijnsolen dui dt oen 
de r,.lgoacnc r o::1,ctios 0,['.n on uet onts tekings-
vcrschijnsolen Hoor de loco.lc r c.,c,c tics . 

o.l g. r00.ctics t crap. vcr hoging 
pol svcr snolling 
no.laise 

- 1 

locclo ronctios tur.:.or 
rubor 
iolor 
co.lor 
funotio 
lc.eso. 

Een pyogone ontste~ing ko.n ebocdoren, 
nocrotisoren, of phlo(Pï!onous uitbreiden. 

o.bcos Eon o.bcos is eon onn~tuurlijko 
mot etter gevulde holte (itt 
cmpyoc~) , soms met u~n wand vo.n 
gro.nulo.ti owcofsel, de zogonao.mdc 
11 n.bcosocobra.o.n11 • ( geen echte). 

nocro" bij oen noorotisarcndo ontst. 
tisoren (furunkel) is er oen centruo van 

nocrotisoh weefsel., do.t niet direct 
vervloeit (gro.ducol verschil) 

phlegraonc Een phlegraono is een progros• 
sief ontstekincsproces zonder efka.~ 
solinJ , wol evt.m mult. abcesje-a • 

. ,, 
... 1 ... 
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Thera.pic 

Vorsprcic1ing vc..n de VGrwckkors i/h blocc"!.: 
ba.ctorio.cmie 
sepsis 
pyncmie 

Dij ba.otorio.crnic zouden do ba.ctcrion 'zich 
in het bloed niot vormonigvu.ldi0cn, terwijl 
dit bij _fLC..,P_sJ.s wel hüt govn.l is. 
Ifot onderscheid is kunstmo.tig, de grenzen 

zjjn v::;cg. 
Onder EL,O.ernio vcrsta.a.t men een toosta.nd 
,mo.rbij clc bo.ctoric.m:iie of de sepsis tot 
racta.stntische abccs jcs leidt. 

De pynornie geeft mcta.etatisch ontstckings ... 
lmcr<len op de bckonclc looc.lisntios ; 

neto.physcn langs pijpbeenderen 
(osteonyelitis) 
nieren (Lohlein) 
po.ra.nefritis 
prost~titis 
longe.boes cnz 

NJ3 Pcrilymph."-ncsi tis ( "rode streep") gai:it vc.r.k 
gcpa.ár d me t lymphc.d0nitis. 
Therc.pio : rust., vochtige omslagen~ 

1 rust. looaal met spa.lk, zo nodig ook 
nlgoccon (in bed) . 

2 pus wordt gceva.cuccrd, necrotisch ~oofscl 
verwijderd. Eerst a.llccn de huid incideren 
daarna net oen Kocher stor:ip verder craa.n 
tot op hot abces. De incisie wordt ruim 
gevoerd, de vinger noot er doorheen 
kunnc11" Men 6a.o.t r,1et do vinGOr in üe hol te 
voor het verscheuren va.n cvcntuclo 
loketten, vervolgens vfordt con drain 
ingcbro.cht. 
Men inoiderc op het lo.a.gstc punt mot con 
oontra.incisi e op he t hoogste. De pus 
wordt aeeva.cuoord, necrotisoh weefsel 
weggeknipt. Nc.ust hot r.iocha.nisch debridó ... 
ment, het chemische voor het detnilv.erk. 

3 wond op0nlutcn, nooit hechten. 
drain~ge oventuccl door mo.oero.tie vo.n 
dG bpvcnlirrgcnde huid. 

- 2 -
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de medisch-wetenschappelijke dienst 

van de koninklijke nederlandsche gist- en spiritusfabriek n.v. te delft 

stelt de volgende literatuur kosteloos ter beschikking van medische studenten, 
die het candidaatsexamen hebben afgelegd: 

digesta antibiotica kritisch-samenvattende beschouwingen over 
gebieden der antibioticatherapie. 

referata antibiotica referalenverzamelingen over bepaalde 

onderwerpen, mei redactionele notities. 

vademecum antibioticum korte inleiding lol de antibiotica, preparaatbe
schrijvingen, indicaties en doseringen. 

ondergetekende verzoekt toezending van 

dlgesta antibiotica 

referata antibiotica 

vademecum antibioticum 

naam: 

straat: 

woonplaats: 

studiestadium : 
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de ideale orale penicilline voor ve_elvul1ig 
in de huispraktijk voorkomende 1nfect1e
ziekten, zoals: angina (tonsillitis). acute 
bronchitis, furunculose, impetigo, acute 
mastitis, acute otitis media, pneumococcus
pneumonie, scarlatina. 

in gelatineeapsufes ~ liJ en 120 mg. flesjes met 12, 
100 en 1000 capsules 
voor suspensie: liesjes met 900 mg (ter bereiding 

. van suspensie voor de kindergeneeskunde) 

lnllchllngen: medisch• wetenschappelijke dienst 

koninklijke nederlandsche 
gist- en spiritusfabriek n.v. 

delft - holland 

1el,loon: 01730 . 21940 

, 

ther apie pyogenc infecties 
(ver volg) 

3 vocht ige verbundcn. 
Dij ontsteki ng geven we voch tigo 
vcr bo..nüon on de "ond uit t o trokken. 

Geen taft er onheon, dan krijgt men 
brooi en, dit wor dt alleen ged~nn om 
de zaak r ijp t e maken, dus .Y.2.2.!: wc 
aci ncideerd hobbon. 

Het vorb,~nd \for d t voortdurend 
goed vochtig aehouclen. Onder de 
krnan 1 
Na.doel van Durow,-,,o.tor : het bijt de 
huid vrit ui t , vmo.r d.oor het ont s t ckings 
proces nooilijk to beoordel en i s . 

5 o..nti biotica , looncl en/of nl5cmeon. 
Cnvc resis t enti e. Staphylococcen 
zijn i n 90% r tsistent voor sulfa . 
Pcnicilline- stropt o uerkt in de 
huispro.ktijk nog goed. 

- 3 -
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putride wondinfectics Dit zjjn ontst 1...kingsroo.cties
7 

wcc.rbij 
rotting op de voor~rond st~c.t . 

· Bij rotting t r eedt reductie op ve n 
eiwi ttenl. -v10.nrbij ga.sontwikkel ing 
(H

2s , CI-P en co2 ) op-t;reodt c.lsneclc 
vorming ve n toxische a.fbrankpr oducten 
(pto~ninen , toxa.l bUJilincn) · 
De rotting wordt vcroorza.nkt door 
rottinJ sba.ctcri0n o. a . bac . sporo6cnos 
on o.nnerobc s t nphylooocccn, ook sonnigo 
ool i s t o.r:u:wn en Proteussoorton. 

Rotting treedt uitsluit0nd op i n 
dood weefsel . (dus locnal bij necrose 
of a.lgenccn postmorta.cl) en [',ltijcl als 
ondcrdcul van een menRinfoctio. 
Do so.ncns t elling v~n deze monginf0otie 
bopc..a.lt het vor clcro kl i nische verl oop . 

Een ba.na.lc moniJinfoctic kan lcic.lon 
tot de bcrnic-ne aa.shouclendc phl 0grn.one , 
rma.r een mencinfoctie not c.na,erobe 
sporenvormers ken leiden tot het 
beruchte rr,:-.sgo.ngr een en rmligne oodeem 
( Clostri diumsoortenl ) 

Ook pyogene uenginfcctics kunnen 
optreden, zodo.t he t kli nisch beeld sterk 
kan wissolon. 

Klinisch beeld v bnnnlcDo wond wordt wnnklcurie on l evert een 
putrido menginfecties: bruinachtig stinkond scorcet op. Dit 

begint nccs t nl na. 12 - 40 uur. 
Do woncl blijft [~bnornl'.nl pjjnl:ijk, 

hocw0l er klinisch geen duidel ijke 
ontstokingsronctie is (tenzij bij de 
pyogono racnginfoc t ies . ) 
Er is gnsontwikkcline en necrose. 
Zijn er geen Cl ostridiUf:lsoorten nee in 
de wond gekoraen, aan blijft het proces 
loca.o.l en do nlgeL,ene toestand blijft 
betrekkelijk goed. Is d.'.'l.t wel het gcva:l 
dan verloopt het proees snel proffressief 
onder er~stigo a lger:1onc vcrsomjnsel en . 



Klinisch beel d putrid~ nenei nf. 
m0 t Clostridium 

Het klini soh beel d v:in raenginfoctics 
met ~nnor obc aporevorraers i s creken
raerkt door :melle progressie. 
ornstige toxo.enie , hoewel ook hierbij 
wel eens abortieve crevo.llon voorkomon. 

Dit \/Ordt grotendeel s bepa.~.ld door 
de sanonst ellina- va.n do r.10nginfeotie 
( symbiose ?) , do virulenti e van de vorschillcndc 
bnctorien, clc uoe::rstnnc1 vo.n het 
orgc.nisne en de locale ,,ondverhoudingen·. 

Men ka.n bjjv. bjj Gon aczond proef
dier 00n r eincultuur vnn Clostridi1m 
Wolchii inspuiten zona.or do.ter wat 
{;'ebourt. 

Devordorende fac toren vo.n de malie-no 
o.naor obc mcneinfnctius . 

De a.no.orobo menginfecties ontwikkolen 
zich vooral i n con vochtig , koud klim~.at 
ond0r onstnndiahcden, wno.rbij aan do 
patientcn onvol<locndo cande.cht 
wordt guschonkon. 

Men houdo ,ü tij,l r ekening ne t deze 
infecti es \7a.nncor Ll<.:n t o r.1::1.ken h1.-eft 
□et uitaubrcide vorwondincrun met veel 
"6edovitn.llis00rd11 weefsel, vooral 
wanneer deze verontreinigd zijn rac t 
strac.tvuil, ~ar de of nast 

De anaer obe spor evor nors kunnen 
zich het beste ontwikkelen bij 
zuurstof gebrek: onvoldoende circulatie 
(al gemeen of locanl ) , ~fsluitendo 
verbanden, Jlri1.1a.iro wondhechting. 

Symbiose met oen aer obe raen{;flor a 
wel ke de r f;ls t orcndc: zuurstof gebruikt 
is,ovoneens 00n belangrijke f~ctor . 

' 
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Profyla.xe putride monginf. 1 goed \ïond toilet twt vcrvrijclorcn vr.n 
~llo weefsel, dn t niut vitaa.l ~ücr is, 
gevol gd door zorgvuldig uitspoolon net 
physiolos i sch zout of wat~rstofpcroY.yd0 . 

2 open wondbohnndcling, waarbij do wond 
l osj es uordt goto.mponneord on steriel 
.:'.ft1cdekt. 

3 rust voor hot 6'Ctroffen lic~o.msdGol 
liefst oot behulp vo.n een spo.lk • 

.', Profylactisch polyva.l ont antiserura, ,/C..ll.rin 
90CO E t ucron Clostr. Wolchii 
1,500 E toaen Clos tr, septicum 
3000 E TEGBN Clostr. oedorna.tis 

5 Pr ofylactisch ~ntibiotica t ogen de 
c-cvoeliac cor.1ponont,m vt>.n de menBinfectio, 

NB. In het a.lgomeon doe t men ~oed. uitgebreide 
flar diac vurwondinGon ~ primair te 
sluiten. Hierop zjjn na.tuurlijk wol e.t1ige 
ui t zondcrinr.,"C:ln. 

Behandeling bij mo.nifeste versch. 

o. verwondingen a.h eezicht 
coanetische fä otor. putrido 
infecties hier zel den. 

b perforerendo vorwondinGen . 
,m.o.rbij een perf or o. tie op zich 
l e:vcns tiov~ • .:i.rlijk is ( buik, thorcx) 

1 Wnnnoor bovengenoemde profylactische 
maatregel en nog ni~t zo zijn toegepast 
moeten deze alsnog \'.r.ordcn ui tgovoerd, 
wo.nr bij men echter ra.dioalor t e werk 
moet eD-u;11; de \fond moot over de gehele 
nf stc.ncl ruim openliggen, ,,mai.• bij o.lle 
niet- vitale ,,eefscl ooct uorden -
opgeruimd en alle fasoios moeten worden 
gespl e ten 

2 nmputntio is geïndiceerd: 
c. bij progressie ondo.nks genoemde mn.t'.tr egolen 
b wnnneor he t r~dicale wondtoilot zou loidon 

tot con toes tand, uao.rbij van functioneel 
hers tel toch niets meer is te vorw~ohten. 

Men doet oen open a.mputn.tie boven het getroffen 
aubiod ( zie bij a.mputa.ties) . 

., 

Voor onerva renon wordt in bepaalde gava.llcn wel eon exa.rticulo.tie in do knie n~nbe• 
vol en. Dit is technisch gema.kkelijk en vlugger. La.tor moot ro-nmputo.tie volgen, 
op do pla~ts der keuze. 

3 polyvalent antiserum in hoge dosering 
4 a.ntibiotioa. 

.. 6 -



TET ... NUS 

De tctenush.'. cil {CJ.ostr.icliun tcta.ni) i s 
eveneens c.nncroob en sporevoruonC ... De 
s :..)Or~v or n is zeer rosist,:mt cm ka.n 
j Gr c nl_{?;_~G aoud blijven. 
Korat v oor o.1 voor in bumesto ~n.rüo 
( v ooro..l p :--• .:.rdcuest) • . 

De t c t...'l.nusbo.oil is oi(~0 nlijk oen 
so. pr ophyt ( (;El on pc.ro.s i ct) in he t c1c.r:r:iko.nc..o.1 
vo.n lJcpuul rlo huis<1.i 0r on 1 v ooral 
herbivoren (pr.r.r~:.cm, run<'t.Grcn , runrl.oren, soho.pen) 

Ook in h ot c1..o.rm1mnc.n.1 vel mens kr.n clc 
totcnusbc.oil sapro?hytisch v oo rkon~n , 
v ooro.l tHmscn ~:.i c in no.uw c onto.et komen 
müt (;enooml.o huisc1..iorcn (bcoren) . 

Port0 c.11 Llntrcc 

Y/om1inf'cctic . 1)0zolfde or,1st...".ncli [~hoclen al s 
bij hot nalicne ea.s ~nn crr een, Eon verschil is echter, 
do.t tetanusinfecties zich soms 
ook in sch.ijnb<'..c..r onboduic:.emlc: uoncljos 
kunnen ontwikkelen. 

Sous is <1o porto c:.1 entree in hot CT"eheol 
niet te vinden , sO11s wordt c:.uzc f;OVOl"IilÜ 

cloor üocubi tuszworcn onc1c:r con 0i1)svcrbo.11d 
of O!) nndcro pl:i.o.tsen (so.orun) , eventueel 
socunc'.a.ir 0cin:fectoord <1oo r toto.nusbo.cillon 
uit ~'.o fc.eces van paticnt zelf. 

föjzonc1..crc vorucn zijn : 
tetanus bij nrwelinf0cties , no. nbortus 

. provoco.tus 0n zel fs nu opor~ti os uoor 
GObru.ik vo.n besr.iotto cr.tt,Ut (goI'l.o.o.kt uit 
scho.pefüirm). 

Verdere: ontvdkkclinc 

I::r zullon vc.o.k conooc toto.nusb::i.cil lon 
in c on ~1onc1 torcchtkonen, zonder dait do 
onstc.nc1_iCThcc1..cn Gunstig zijn voor v.Jrllcrc 
ontwikkclinc;. 

Zijn de onsto.nui0hu~on n i et eunstie, 
c1_c.n twE:io nocrc.üjjkhcclcn: 0f c..fs'!ïorven of 
in sporcvvr\n l o.. te:nt hlijvon lic;ccn. 

, 



incubo. tieporiock 

Ouch: tntouc.c;os, ou de ,,orl ,">CTSVüTitunèl.inrse:n 
kunnon, no. hor opcrn.tios jnrun l !\t~r nor,: 
['.f'.nloiclinc c cvcn t o t Ll<'-nifc sto t c to..nus. 

Zijn clc ons to.n-'.i i::;he:ü0n wel cun::.iti,-· 
c1.o.n ontwikkelen clozo zichlocr:l'.l ül'l" 

v crsprciclc n zich nooit hncr.1u tvr;c un door 
hut lichGC..T:l . 
Ho t c;clikt bijv. nooit on t e t 2.nus vc,n 
dier rJP llior ov er t o br c n(;<:n cloor bloccl
of s c rw:linjectic s ( wel door injecties 
V ['..n >w7u1Jfsc lcxtra.ct vD-n (:C: n i;o i nfoctc- ..,r<le 
u on c1). 

Hot morkw:•,c.r cli t ;c is nu, ünt tlo 
t 0t o..nusba.cillcn l ocn.o,l blijven, nnc.r tle 
loca l e ziokt .:iv orschijnsc l cn oi, llC 

[~chtln.·0r onc1 b lijven cm c1e nl r~cr.iono 
(neurol oGische) s t oornissen stork op 
tlc v oorcrond sto.nn . 

Da.t wor c1. t v c rklo.<'-rcl (loor clo vorr.iinc; vnn 
exot oxine,, rlnt zich via. è.e not orischc 
zonuwbc..ncn vh ct:ntrn.nl zenuwstelsel zou 
ui tbrc)i(lon un dC1..o,r cbor b inclinc; c.nn de 
r.1o torischc voorhn(irnc ellen <l c typische 
t oto.nische verschijnselen zou vcroorzi:~ken. 

Eon c.nc1..cr o u oceljjkheicl is , (l u t he t 
exot oxine vrnr d.t 0 c,,ro sorbo er cl in het blo o<~ 
en vio. ho..ona.to1.:;0nc wcG in het CZS 
terecht k oi~t wnnr h o t zich specifiek 
binü t <1.,~.n clu r,10 torischo v norhrrn rnccll<m. 

De incubn ticperiocle worC. t bepn.:üd (loor 
cl0 tij d. we lke c'.c tctf'.nusbt:'.cillon nodir_s 
hebbe n om zich locn~-..1 in v olcloontlc nr..to 
t o ontwikkelen en l'l_c t ijd wolke het 
exotoxino nocl.ig hoeft or:1 hot CZS t ,c 
b ereiken. Deze incubo.tie;)Griock botlrc.r.0 t 
1-:iccstnl 1- 3 weken en ::ion kc.n or een 
zckcro procnostischo betekenis ~nn 
tüGkonncn. 
Hoo korter c1..c incub,, tiop;_iriodo , hoc 

J!!} c unsti1rcr clc; :prognose (t: . o , ) 

I 



., 

p r ocnose 

Syn1) t ono.. t ol o0 i e 

De: pror;nose 

Do nortalitcit bc:c1rooc t 0 t v oer kort 50 % 
Dv lr..0 t s t c t ijd is ~o..nr in c r ot o ccntrn 
ne t nnclornc bchc.ndclinc sucthollcn cni{{u 
v cr but crinc; in cekoncn. 

Dchr..lvu ~.:in ck erns t v::m cle nnnifeste 
klininsche vcrscrujnsc l un k <'.n mon nv 
pr <,enl)sc Gc}mttcm "r.11 <:o h,.nd -r., n : 

c.. c.lv lon(;t o v il incuho.tiop 13rioc'.e 
b l 0n~t e vh pr o~r o~.lc s t ~~iun 

(tinc of ons c t) 
c nc l ocelis~tie v d portc tl 1 cntrce 

(hoofc1 on hn.ls oncunsti e:;) 
c1 c~c zi e:ktc c~uur ( duur ra:-,.nift:s t 0 versch. ) 

Louft j_X'. ticnt n". tv:<:io vckcn nor;, <.l~n 
1:ine non clo p r o.:;nosc c unstif~ s t ollen. 

NB. Een berucht onincus t eken is cl.0 
hyperpyrcxi 0 . D~zo l~i l t nc~s t (\l le 
exitus in. 
ITorn:'..li t 0r i s do t eup vnn totanus
pr..tient c.m slLcht s U{'.ti0 V.brhoogc1. 
of subfcbricl . 

Ifa. afl oop V <'-11 c1c i ncub~ti v11criodc ontwikke
l e n zich licht e;; p r 'J<'.r or.m l e verschijnselen 
in c~c v or o v r-.n lichte :~l p" none r,U',l<'-isc , 
v r)rhoo0dc rcflex1,rikkc:l br>.,'.r hci c'l on ocm 
i~vocl vnn s tijfhei d . 

De kl i n i sche vt.rschijns clcn, c~ic. zich 
c.l(\1',r1m unt,·1ikk0lcn, V'1.llcm ui·h-;on in 
l oonl e en C..l Jcn0n0 t oxische v ~rscrujnselcn. 

l ooo..l c verschijnsel on De ze l>cs t P.~n u it stijfhcit'. C;n lichte 
krr-.mpcn in clû onni clc'...cllijko OL1t:ovin1s 
v t porte c: 1 cntrcc • 
D0zo kunnen cmbocluidonc'. zijn , sponta.r.n 
weer v erc'..,njncn e n hot (.nic0 synpt oon 
vc".. ziokto vorncn, ,rnlko in t'...o. t ~ovo.l 
niskcncl nor c1 t . 



Al ~unone v~ r s chijnscl c n 

De l ooc.l e: v e r schijnselen kunnen zich 
echter ook l nn c;znn orho.nc1 ov er he t 
gehel e licho:1.n uitbr oi clon (zgn 
11 .:'.sc cnucr cn c'.c v orm" v nn t e t o.nus) 

Mcc~ t nl heeft nen e chter te: nr.k on 
no t uo tl~ -<?~nt'.vr on do v or n , \7.:'~~-rh ij clu 
l ocnl o v e r s chijnsel en r..l thc.ns \!r.t c1.e 
nc.nifos t r.ti c vè. t etanus b <:t r c f t op ,lo 
o.ch t c r c r oni.1. s t <'-c.n on c1.o .:\.l aer.1c. ne: 
ncurol oi~ü :ch~ c,p c1.c v oor {:r ond . 

Zijn in p r i ncipe t u hc schouwe:n nls e un 
11ourol o t";i sch synclr oon, c okcnu crkt tloo r 

c ) t oni sche k r c.npcn in t1-o dvmrs{~ostr<:<:ptc.: 
s p i e r en 

b v orh11or~c1c: r ofl cXpriklccl bac.rhc i cl 

o intacte sensibiliteit 

cl v olkon c n h e l c1orhe i cl vo.n cccst 

De t onisch0 krn.111)cn troc'.cn ui t or r.r.r c1-
h ot noes t up r1.o v oor c r ond . Door clu 
v orhoo~;c.le r cflc xprikkol bc.o.rhc i cl kunnen 
zij r oo ·ls ..-ror clcn 0:i.)~u'l'tekt c1,>0r {~orin{;o 
r,rikkc l s (licht, ccluic'.) . 

lfot be{~int r.h" c. s t n.l nc: t e.:on ;3cv ncl 
v r..n s t ijfhc i cl. in c1.c k:iko n, dc. t 
l r..n cznr,1Qrh~ncl v c r or r:ert t o t con ccht0 
trisT.lus . Er be:ho \;vun dun noc (~&en 

c1uic1<:15jko krnnpon in du ov eri1~u spieren 
vh liohC'.ni.1 v uor to konen , m~:i.r clozv la.ten 
raoostGl niet l nn6 op zich wachten . 
(risus s~rdonicus,opinthot onus) . 

Y/c,11n0or de ctloahnlinC5sspicr,m on hot 
tlinp hrf', (;T.1['. Gl'.-".n mooc~ocn, ontstnnn crnstiue 
pulrnonc.l o v or\/ikkclini:~cn ( C',sphyxic , 
bronchopnouraonic) wn~rn~n pnticnt ooostal 
s turft. 

- 10 -
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Profylaxe 

, 

1 

Krnm.p vn.n cle sliknuscul r.tuu:r kan cle: 
norn.:>.lo voccl.inr; 01moec lijk no.kon. 

De eers t e neek nl'. hot uitbreken vel 
tetr.nus i s kritiek, voor a l unnnocr clo 
incuba.ticpcriocle kort is geneest. 
Loeft de pntiont na. t\7oe ,,eken nc,i\ stcrnc1s , 
do..n r.ic.g r.ien do procnose aunsti:; stollen. 

Goec1e wonclbchnndelinB' zoa.ls a.nnr;oaovcn 
bij cle bcspreki11r5 vr.n e"-scnnr.sroen. 

2 pnssieve i anunisntie door inspuiten 
va.n t e tanus a.nti - serun ( .. '11S 3000 E) 

3 

Hot bczwa.n r is do k ()rtc duur v tl 
innunitoit en de a.ncfyla.ctische rea.cti0s 
bij hcrhmü cle inj ectie s . 
!3ovcm1.i e n k3n non niet bij elk klein 
wondj c :~ TS 60D..n spui t en , 

o..ctievc irn.1unisn tio i s derhalve veel boter. 
Men cloct dit n<:t behulp vo.11 toxoid 
nf una t oxine , dat clocr binclinc o.c-.n 
n.ltu:iiniu.rafosfr,:1t wel zijn po.tho1.::eno , 
nc.~.r niot zijn a.nticcne ~i r~cnsohnppon 
huoft v erl or en. 

Djj kinderen kern non è..o a.ctiov{,; 
ir.u,mnisati0 tc({Cn t e t ~nus conbi ncron 
ne t <'.i o v:--..n kinkhoest on difteri e . 
Mon ccvc v n.n h et nunc:sel 3 injccti os 
a0t een tuss "npoos v-in 1 nnn.ncl en ko.n 
tlnn v or èer volstncn n et clko 2- 3 jner 
0011 "injection do r o.ppol" . 

Kout c,c:n actief a cimou.nisoerdc po.ticnt 
l a ter onder behnndcline voor 00n 
vc rwon <line , Ül'..n l>ohocft nun 6v(.m serw;,, 
to spuiten, m~nr ko.n non volst~~n met 
een tussentijdse injcction do rcppol . 

... 11 ... 



ND 1 Dij C1.,;n pa.ticnt , r~io v uor h ut l:Urst 
ne t ho t scrum worc1t bcha.nfü.:lu, ka.n 
n.::11 c.1s <la.t n c:c!i a uocht zijn , 
[;C:c1uro n<lc O OpC!cnvoleendo tla.t:=cm 
tlozclft!1.. s c rur.1sO0rt GCbrui1con 
bijv . pcc.r dcs<.:ruo. 1x~~rn~ noet men 
ov or 0.:-.~.n ov sor u.11 v a.n oen nnc1-.:r c~ic.:r 
bijv. sch~pe:scrurn, wat non ook r,c,t;r 
G Oj_lcc:nvol ccndc ,:!nc;cn knn covon enz . 

2 Dij ven p~tie:nt ~i c conn~nl s<.:rum 
h01..;ft r~chnd, dr oi cron j :-.ron l {'.tor noc 
s t cccls a.no.fyl a.ctischo rca.ctics, .:.ls 
non u oor scrum va n dc zcl fc~o soort è.i or on 
zou ( ·u bruikon. 

3 Is non ni1..;t zeker v el ri.c.r d v:-.n do 
vrooc;cro soruninjcctics, tlnn lmn men 
c~o mo thoc1o v o.n Desr 0clkn vol Be:n 

oor s t 0 ,1 cc subcutnc.n 
na. 1 uur 3 cc subcutnnn 
nn 4 uur c1c r ost• i ntr nnusculr.ir. 

Ontsta.c.n op <, en bepcnl t~ oeunblik 
tijdens dczQ scrio injecties , 
ovur c·c-v ("! clic hcic~src-ic ti<.,s , tk..n ui ton 
uozo zich nl:cs t Ql nll ocn l ocnnl toor 
<.:en pijnlijk<: r otlc zwcllinc op c1o 
pl l'.t'..ts van inspui tincr. 

In ür. t (;·cvc\l no.~ non de tlcsis lH:r 
injecti e nie t vorhot~on , no.ar blijvo lilCn 

. s t eeds kleine <~osas ne t tusson-
11czon V'\n ucn uur subcutnc.n crcv on . 

4 I s cl<.: j_Jatiunt in ni e t a l t o opporvl . 
nc.roosc , t'~"-n kan men scrm;iinj cc tics 
(;1::von z0ndcr {;cv(:'.nr v oor <.:rnsti{:e 
ov cr i::evoo lir::hoic\sr oc.c tics . 



I 
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Therapie v n~nifcstc tetanus 

1 clj.pincr vn v el pro te c1. 1 entrco. . 
wvnc1excisic , spc,ulcn net H2o2 , insncron rav t 
z ink oxyt1.o , open vrondbclmndclinc . 

2 bcstrti<1inr~ v c1. tctnnusba.cillon 
Forse cl_oscs peni cilline ( 1 . 000 . 000 E ucl) 

3 p i m1cn_va n circulerund exo t oxine 
IIo0c <1os cs ;, TS, tk-Gel ijks t e h0r ho.lon, t ot 10 X 
tlc p r oÏylactischc ~osis per de.~. 

(30. uoo E :.TS c cc1c0lt<: lijk i.v,, ücdocltelijk 
i . m. on vvcntuccl ook nocr intrc.thoca.nl) 

1ilen ka.n hi cr r.1ce c.llccn he t circulerend 
cxotoxin<.: onwerkzao.r.i r.1.:.kcn , he t exotoxine dat 
n,l ['.n,n c1c r,1'1t orische voorhoorncoll on is 
0 cbol1\l.cn 1 knn met :,TS nie t uit (leze binclin(' 
~or ton vrij~orao.nkt. -
Het 0,ntiserura heeft in wezen dus oen 
profylactis ch, rac~a.r i~c0n thcr ... peutisch cf~cct 1 
M011 moo t hot <lus zo vrooc tw(;oljjk r;cvcn. 

!, nestr ijc1.on vd k r m1pcn 
Tot v :rnr k ort noest men zioh bop0rkc:n t o t het 
clinincren vnn onnocli {(e prikkels (li cht, geluid) 
en hot t oedi enen vnn sedativo (chlor o.~lhytlr c c.t , 
:oc1•nl clohycl, b&r b i turn.t en) , 
Deze werken c.lle Oll het CZS" 
To~emvoor l1..i ~ hooft men <1.c boschikkin0 ev er 
n~chtiac spiorrclnxnntie oa. ~nrcpropnro. t e~. 

Curare werkt door de v cr c~rinc::~in:~ v nn 
o.c c tylcholino ter plur. tse Vf'.11 do motorische 
cinclplnntjos , zodnt do c onvulsicprikkcls va.nuit 
hot CZS, wor clcn onderbroken , 
De curi:-.ropropnr o. t on werken dus niot oontrno.l, 
zoa.ls c.lc soclo.tivt1., mr..nr porifcor. 

Mon c~ooft clc cu.rnrcprepcrr.ton per infuus , 
onclo.t de workint: continu moet zijn, c1e l

1-oscrin{; 
is t"'-fhankolijk vnn do orns t v el krnr.tpon, rao.o.r 
r.:1.ccsta.l r.i.oo t non vnn c.l- cura.rine 10 me;r /uur 
aevon. Men tro.cht clo t!.osorin::; zo l n.c.c; mo1~ol ijk 
t 0 hou,icn en ~flnnkGlijk van c1c no.to vo.n hurstel 
l o.nezn.a:r,i t e dnlcn, t o t c1a.t (~C po.ticnt z <>fü~cr 
euro.re vrij blijft va.n convulsies. 



:.ri.ncozi cn <1c o.c~crahnl incsspi c r c n ook 
verlr.nt! kwmon r C'..kon , moe t ncn è.o p[l,tiunt 
11 bcC'..dooen11 • 

He t l)es t e i s oen hoc-c tra che:o t oL1i o r.c.n 
t e lcl:cren (.)11 <!r.r.r cloor c0n canulo i n t l.) 
br enc;cn, wel ke men ko.n c-.::-.n slui t on op (.)'"n 
r espiro.tie: t ocst ol . 

Dozc cC'..nul c heeft uon o~)bl nasbc.r o 
cuf î , ,.,C'..nr t!.0or r:wn t1..e: r es t vnn cle: trnohc,a. 
k:î°iïë..f slui t en. 
Dn.t i s nooc1.za.kel ijk , oufüi t ,:.ozc, p:it i entcn 
n et spc>.stischc , l'Csp. (;Choc. l of c0tlut.l t c l ijk 
v crlm,Hlo ph(irynx- l ~ryrucrauscul r.tuur zich 
zoor Lonukkcl ijk k~n ve r slikken 
(vor slikpnounoni e ) 

5 Y2,2_rkon cn en bestrij<1..on v o.n c <,rml i ca.t i 0s 

Vocdi nr; per infuu 8 of perrm n l.}nto 
nou s- maa.(;s ontlc . Trncheet oui u net 
r ur:olr.10.tig bronohus t oile t . 
:.ntibi otico. t ec;en s0c onckLire; infectie s . 
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.1 

:! 0 !:f D D I F T E R I E 

Zel ö;r-.,:,,n V1)orkou\jnt.L \/Onclc onplico..tie , 
wolke v:>.r"k ni<.:t h1.:rkc.ncl wor ,'.t , ont''-et 
LH,n nic., t t.nn c.'.o no,;C; lijkhui t'. <'.enkt . 

De rront1. ziet er sr.H"ri ;; uit r.1ot 
-scruusc ,:,..fsch eic1.inc on vuilo fibrino
b-.sl r"c on. 
De prormoso i s niet zo s l echt n.ls bij 
kv1.:l c'.ifte;ri<: , or.1c1..<'- t d1... c'.ifteril:lmcillC;n 
zich o:p c'.t:Jz(. c.bnor r.1c.l <.: rorto cl 1 ontrcu 
niet thuis voolon. 
Vorlnnr,lin{scn en r:1yoor.rcli tis zic.,t men bij 
wo nr1..èiftorio c1.~n ook z ol rlcn • 

• .fstrijkc n on kwe ken vnn e lke 
sL"ct (•;cnczcn<1..o, vuile wunè.. 

1 ~T_sporcn v~ infccti_~E 
rJC;1Js t t.l is or 110n bccillun<lr r"t::or in c1.c 
nr?...-is te om.:~ovinc ( a.f s trijkon 

2 

3 

~-

5 

vo.n hut neuskoelslijnvJ,ios vv"n ' 
pntiont zelf on r"llo c nntcct:i)or'sonun) 

vochtir:0 onsl_~c2! 

nntitoxisch scrum 
(Ü schijnt <ln t ,1cini1; te hulpun 

,12vnicillino 
c"l is c.1.o r~evoulir;hui .-1. niot r;r oo t 

r,lf~~ tw.,:,, truL_-:_l_o_~. 



\ . 

1:! H y s I p E L l~ s 

E. is von ncuto infectie v ,1. lymphûbcnen 
vel huid cloor hnvuolytisch~ strcptococce:n. 

Dec;int por ll.cuut l1ll. uvn incubr..tic110rioè.o 
Vf'.n 1-3 da.een r.1<Jt sterke r.li;<:ue:n<.: on 
l vccle v orsohtjnsulon. 

D~ __ ]?orte cl 1 ontr.2._~ is r.ltijc1. o-:.:n w<J nd, 
nr..r.r :1.czc ken ûnb~t'..uiclcnè!. zijn. 

Pra.oc1.ilactioplc.nts : uczicht & behr.c.rè.c. hoeft! 
90'% 

Pro.udi sponcronuc_fnct0r: 
vr nc- cxistent lyn1>hoo<.:dc,cm bijv erysipules 
v tl o.rm no. vro<.:core mm.mc-.- c.r1put o.tio . 

Do loco.la vorschijnsul on zijn zeur tY})isch. 
Eon ~rillie:;c , tn.uc:lijk schurp boercmsc1.c 
vuurrnclo ontstekincsr<.:a.ctic vc'. huid, v,elko 
zich stco~s v ert<:r in tlo vlakt<: uitbreidt. 
De ra.nel is ,mt verheven. 

In c'.e on~ecoo1llict-:<.: r <~l. ;1éva.llun blijft het 
c,_a.n.r bij , r..l th. .. "-ns \fO.t clc l occ.lo vvrschijnseton 
betreft (erysipul~s crythona.tosuo) 

Soras kunnon in h(.;jt nr.n1totn.ste , :obio,,_ 
bl~sjcs optrcclon (er. vcsiculosUiil of 
bull osum) va.n<1.c.r,r t1o nnc.r:i 11 b0l r :ios 11 • 

In ernsticc r;ev~llcn truuè.t v.::rott0rinc op 
( e. phle(îtlonosut1) of/ on necrose . ( 0 . Gl'.narcnosur.1) 

De r..l r:--r:tl:;)nc;; v crsorujn1!..1!._lon zijn hofti c . 
De pcti-:mt wor1.1t plotsulint,~ z,mar ziek 
net koudo rillinr,<Jn c"':.oor clo snel stij{;undo , 
hoeo t enpor ~tuur. Hij kan toxaemisoh of 
septisch snol ton cr011(lo c~c.n. 

Vroocror ~ns urysipclns ucn ook ven 
c:;cvruosdc ziukt tJ mot h0ec: i:10rtc-.l i toi t. 
Vo0r r.l tlo l ooo.lis~tie l'..O.n h<.,t cuzicht \70.S 

berucht. 
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2: 

3: 

I 

Rcci,1.i ef no:;..:lfilsh_c i c1.. 
Nc. i:;cnozinc zie t non nor~r.l vvns r ucic1.ief 
optrc.:üon, v oor r.l wc.nnocr c'..o porte c11 entre e 
nie t ~~nozon is of wr.nnoor e r huillo.esics 
zijn, wnr.rin clc stroJ_) t ooooocn zich kunnen 
nest elen (fistels , rhc.to.len, uloerc) . 

_!,a t e JEY._O}Jl'?.E. 
l~cn c'.o oxtrc.:ni t e i t ûn ken el uphc.ntic,sis 
optrc~en l0or v er n i elinc vd lynphonfvocr-
\7e{;<m, 

Dc ho.nc'lelinr·: v r.n crysipol ~s . 

i soleren v an r.nc.1.cl'~.Ë:.SJ~ 
voor a l vo.n c hi rur;;ische en obste trische 
po.ticntenl Do infuctio vror c:. t üono.kkol jjk 
vo.n won '. Oj_) wul1l'. ov cr c-;cbrn.cht. 

sulfo.11rcpr.ro.ton enjof pcnicil~ ev ent. 
coc orabincurc1 met s treptonycinc . 
Voor~l ponicillino ooct uen ~ .o~ lo s cren 
( 1- f} millioon E c1d ) , o.f han.1<el ijk vnn ernst 
on uitb r ei di nG vo.n ho t pr oc e s . 
Van <1. 0 sulfn1)rcpar a.t on c;cvo o e n niet moor 
c1o.n 6 cro.u t'..c1, uc..C'.rbij o en c;oec1 uoct l utten 

o~ c1.o diure s e l 
Dij t oxnunischo shock kc.n men ora tezc 

r cdon bet er vo.n sulfo. c fzion. Strcptmycinc 
eecft o en n ccstcl in c oubinntid not 
p enicillino in <.1Ei c1os e ring 1 , hoo1;ste ns 
2 [;I'an clc.1 i.m. 

voohtir;o or,1slncoE, voor hot ceholc. 
a r.ngot o.sto crcbic<1 z on c:.~r c;el>ruik vo.n 
t c.ft of Dillroth- bctist. 

Rust z~~cl o.1 0craocn e ls locncl 
Man c;cvo stren0C bedrust tot 1 \"/üOk no. 
h et norr:i..~lisercn v d liohnnnstonp . 
Voor clc no.ne cta.sto oxtr(:)mi t ci t een spr.lk. 

Bij l ocnlisC'.tie l'.nn hot hciof<
1
. 

sprvc.kvcrboè. on vlouibnro kost. 

o.lr.E::mono mr..r, trui;olen 
toé;cn event, sh~toxaonic e nz • 
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Definitie 

ontstc..n.n 

P ,.~ H ü R I T I U M 

Onr1or p. vorstr.<'-t n vn vlk r.cuut 
ontstckinc~s j_>r c c os a.~.n <1.c h.:-..nc1. of vin0 ..,rs. 

lvkostnl in <',[',nslui tinc l".c.n tro.u.t1c , (Jet 
uc ht c.r z n 00rinc kc.n zijn, c"..c. t <'.i t ni0 t c.ls 
z oc1.c.ni, ; ,ror c.: t hork01-ic1. : c..cm ririk cl<,or oon 
i,"CJ ini\.:ct,_,c r cl v o <,rvr0r p , -...vn onbutckonuncl 
s110ctju, 0011 k l e;,, fju in 1.wn ,rcrkllr.nll, u.,;1n 
splint 0r e nz. 
Hot p . is vnn t; roto socir..l u b\J t cku nis 
c.r•.nr;<,zicn h0t c ona.kk~lijk t o t t ·:j<1.,.,lij}co 
:')f b l ijv cnc1o inv[!.liè.i tci t k c>.n lciüen : 
v e:rlios V[',11 vin,:;vr(s) , vurstijvin{; v11n <1-u 
int0r ~owrichtjos . 
De hui::; ... : rts zc.l or veel r.2uo tu unlrnn krijc;cn . 

v~n n.llc: w0rko n~::0vr.ll<.:11 t r eft uccr üo.n 
75 )'o <1o h['.Ill.'. of vinc:;-,rs 0 11 i nfectie is c1.n<'-rbij 
s teed s uon ~r o i c und c ov~r.r . 

Du ui t b r ci clint:; on het v orl.oop vo.n 01.:n 
vntstokin:;s1,roc ~s ,:or c.1. t nl tij t1

• sterk b'-'!nvlof:c1. 
<1-c)o r c"..o o.no. t omischc verhou ("..int;vn tor pl['.::i.tsc 
cm ,l0z1.; zijn in C.o h n.nc1.. v a n hijzonc1uro l)otckc.:nis . 

He t c,mlerhui<.ls& V1cofscl v n.n cl.o vinc;~u-s is 
c1.oor str ... ffu bin.~y100f sclmombro.non in lokotten 
verc1..evl c1.. , z o\1..o.t ontst0kin0scxsuün.tcn spooc~it~ 
onder spnnnincr komc n to s t c..m1. Dit 1 e;it'l t 
r;0makkclijk tot c~ruknocrose . 

Door c uupr cssi o on thronb i)scrin{; vnn d.o 
0roter0 bloedvntcn, d.o aa en vv èiGitcrura prpri i 
b0ic1.orzjjc1_s aan cl..; zijk!'.nt v<'-n do vinc-or 
ka n zolfs do c ehelc vineer cfstcrvvn. 



Ook ko.n hot orn:or s :,=-.nninJ sto..~nc1.(; oxsuc1.o.r.. t 
vic. (:e l ynphbr.nune {; n 'tfü-.:f sols1ücten v:s.n tl<: subcutis 
nc.r.r tlc r>u<:ssch0c:(; of/ cm nc.:,,r he t bot w•:orclon 
(.;cp0r s t: J?.~·.n.:::-:i_~~__!.,o_n_:~~~ • J). os sel e , l?_o.!'"':.r_~i_c_'U:f...::r_~. 

Voor r.l hGt :)<:vsschc t1..C~}l.~nl'.ri tiur.1 is be rucht , onc:0t ~'-o 
v ol a irc pcosscho~o uun ~oo~u t oc;~ nGswoc vornt v0or 
ui t b r c i c'lint; vr,.n t:u ontstc.-kin.:; n[l.r.r t1-: h(',nc'. un ('.nÜ(;re:: 
vincors . 

Do poosscho~cn v~n do vincors vorton{;n 
op t woo pl ar..ts~n oon ? hysiol uJischu 
vorno.uuinc , r esp . èü p r oxintü e en 
clistc.l o "poelie " ( 1 un 2) nüt o.,m c:o 
uite i nden ros ~. d~ p r oxiu('.l c en 
en c1.istc.l e 11 cul ,,.o sr..c" (3 1:Jn .-:. ) 

Zo I n cul ,~.E:; s r.c is ci c;onlijk hut 
ui t 0irnk vc.n <1<:: 1_}l;C S sc hv-:t. 1 t:~ i; net cvon 
uit tlo strr..ff o 1,inö1cofsc l skclrnr vc: 
j_>OoliG puilt. 

Djj 00n p.::csschcc:c.:- :;:i~nc,ri tiun c1oot 
zo I n cul l:O snc zich V ûûr o.ls u-.:n ~)r r.l 
:.,;0s1,cnnun, tlvt {; t tcr g~vulc1. zckj o , dl:'.t 
zuor 11jjnljjk is hij t:ruk. 
llut is v c.n :..:r Qot -~i c.enostisch b0l r.nc . 

Dij ont1.erzcE:k vo.n een ontst Jhm vinc cr ~1.rukt rnm o.l t ijl'. 
eve n op LO pr oxinnl o cul t o S['.c , oncovccr tor pl['.0 tso 
vc.n hot MP- t'.'{1"mricht ( nctc.co.r:10- phc"l o.n c;or!.c..lcewricht) 
c.o.r.. fü.l vol c..iro zjjè.o ou n~ te , .. -r-.r.n, of th t pljnljjk is . 
De. t is 0..,11 v=-.n c1c syr:1:i.)t<J.lile11 vr.n oen r,oesschu<lcj_H\ nari tiur.1, 

De :;_)<:esschEHlen vc~ c:uiB e; n pink \.,; inc: i Gen l)r oxiumüu~o.rts 
meosta.l nie t in c1c cul c~e s a.c , mr,r>.r l :)p Gn c1our in c:o 
zen bursu r~Lialis on bursn uln0ris vr.n ~o h<'..n~. 

De ~)ccss che<1.<::n vr.n c1e c.n t~cro hr.nel kunnen c'..nt ook 
doen, rmnr zul t1.en . Er zijn to.llozc ç.no.tonischc vo.rir.tics. 
De burso. ra.dia.lis l;ll uln:,..ris kunnen in {!..c ho.nr1w•)rtol 
weer so.nenhnn,;on. 
zo· k an r:1011 verkl0.r on <1r"t Ov ll c,ntstokin:; v r.n c~c., pink 
zich snol k~n uitbrci::on na <'.. r üc ~~uia en or~: ;c:k0orc: .. 
Dit is ei e n vcrschiinsol üo. t raen al t~i :1. zE::or ornsti,~ 
11oe t opvc.. tt~ .. n. 
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Ook r1oet men er r ekenint:;· nu_, hourlon, u.nt c1e 
p r oxino.10 cul c1c so.c, im1-ion ("!.c.nuc zic;, zeker 
c;ocn v ol cloenc1.o vroersto.nd biedt o.:·.n è.o 
uitbruicl.inc van oen peosschedc- po.naritium. 

De poes zelf '7or c1-t zeer gemakkelijk ~nnget ast 
( v o.n huis uit slecht ecvo.sculo.risoor c1. ) en <lu 
0ntstckinc hrcit1-t zich ui t nc.r.r de l 0ccs vc.n clo 
ho.nel ; c1.i t lnatstc k o.n na.tuurlijk ook direct, 
zon (lcr tussenkomst vo.n een pcosscheclopn.nnri tium. 

Homcnclc.tuur. 
In voel l <..:er bookon norcl.cn c1.c vini::;..:rs 

en clc pho.l o.n::;cn <la[',rv<'-n , r,1e t cijfers r.nnaetluid . 
Dit is vor,·;r-.rruncl, bijv. wr.nr zit nu con 
p . subouto.ncum vc.n h0t tm::,0c1.o koo tje v:::.n (1.<:, <1-or<.lc 
vin0cr v .:.n cfo lirüc1Jrhrm~l ? 
He t i s v ce:l cenvouc'1..i cor on cluidclijk c r wanneer men 
dat een po.na.riti'Ur.l v~n de ~i ädonphnl~nx vo.n c1.c 
linker mi cl<'lclvinc;or nocrat . D!'.~rom 1 

Hoon do vin,3.5::E.!.j)_;i hun nm:1on on c1.uicl t 1.1.o kootj~-~ 
c.c.n met r:ron4P_hala.2EC:.Z..E...i_!1.clcnphn.lo.nx , 0inüphaln.nx. 

Op clezclfclc ï,ijzo spr cko non van .12.fOXinalo on 
<lista.lc intorc;m1richtj e . 
Rot is nl 0cL1ccn crcbruikolijk het mota.oo.rpo
l)ha.lo.nc;co.o.lcwvrricht k ortwee MP f':owricht t o noemen. 

Etiol ordc 
In l)rinci pe kunnen ~ po.thot:enc bc.ote:,:-icn 

è.0 oorzc.c.k zijn v c.n oen 1,0.nl'.ri tiuL'l , m~n.r i n c.'.e 
prcktijk zijn h~t o.l tijc1 cooccn, vooro.l sto.phylooooocn. 
Men houclo er r ekenine nee , do.t c1czc t o6enwo(,rc.1ic 
bijno. altijd resistent zijn to0on sulfa . 

Berucht zijn d0 1nno.ritin ven artsen 
on vcrplccr;stors , onclat cle eoceen virulenter· zijn 
r;cwordcn c'.e,or pti.sscJo bij pc.ti cntcn en bov_onclion 
vc-.o.k r esistent zijn e-owo:rd<:Jn toc1.;:n do echruikolijke 
cntibi oti cn. Doze r ~sis t untic is con hoof ustuk op 
zichzelf . I n cli t vcrb(l.ncl zij noc.: opacmo r k t, llct clc . 
bohn.nc.~olincr van e;cn pc..n.a.ri tim.1 in c.1o nller eer Sto .J2_l,!!!\ts. 
chirurg i sch i s on p.:i.s in clc tw0oc1c plo.n ts moui cc.mcnt oua • 
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Im1.clinr: Hvt is c obruikclijk on è!.G: ,,c..nc.ri tic. 
in to t elen no.c.r hun l occ..Îisc.tie en 
ui tbrcicl ini;. Zo onc1erschoi c1. t men : 

b 

~ op-,1orvl11kki, :c punari tia 

1 p. orythomo.tosum 
2· p . phlyctcnoi ~cs 
3 P• r,vriunc u0..l c on subune,ru~l o 
,: .• p . su bcutn.ncum 

cle t1:_i_cr>0 J?0ll<'..ri tio. 

1 ~) . t cn üi no sun 
2 l) . Osso.l e 
3 p . o.rticul::i.r e 
/:. ha,nc1..:._1h l t:{.,Taon u 

Het pu nnri t uru_ J>.C].:_i un,;-u.o.l e en subunr-;unl e 

He t ont s tokinr;s pr oc cs v ol r.;t h e t verl oop v c.n cle 
ne.c;clricm ( 11 onl oop " ) of licht c~e c ehclc n o.c;el v C. 
ondcrl0.a.0 op . 
Het is ni ut r-1 t ijü nooé'. z o..kelijk nct cen t1.o hele nni;ol 
t 0 extrr.h1;r c11. De. t is ,:clis wn.'.'..r v.f c~.ocn <lc, rar.c.r ue 
pl:!.t ient zit noi ; n~.r·.nc1on nr. c ,.mozinG m(;'t con zoor 
c cvoelic c m· .. c cl to::.:, . Vo::ir c"l lu:'..n clcno.rboitlcrs hebben 
~r..c.r in het werk v eel l ast vr.n. 
Me n ken a.1 nc.r,r C"c orastn.ncli crhcc1..en een c1..i.:1..ü ve n cl.o 
nnc;cl wo0knipp cm,. bijv. h e t l ~t oro.lo ¼ dÖÖÏ of clo 
proximr.lc helft, zie· t ok. 

1'~ l~l -\u 
~ . 

oC -j L]{ 1 

' \ ~ 

Het l?.o.na.ri ti uo e:cyth_erna tos\un 

Zeer oppervlo.kkiG en diff-us ontstckingsprooes. De vin~er is 
rood en 1:T.oht pijnlijk, oaar nie t c~ezv,ollen en niet cespcnnen. 
Dit is vrij:wel hot enig e panari tiuri c.lat mem eonservatief 
mae behandolo~10 (rust en voohtiCT v erband). Het noet dan in een 
of twee dacren c enezen zjjn, anders is er een ~ .. iepei~ ~elec;en 
!l?rocos. 

Het panaritiura~rotn~_p.oides 
Dit do~t zioh voor als een otterblaasje in de hu.id. Men moe~ dit 
blaasje afkni1)pen 011 c1.e bod~m afwrijven met jocliUD of . 
sublimaat. Inspecteer eohter de b0dom ivm da mocelijkheid van 
een b0ordekno'oppo.naritium. 
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Voor do c.nncsthosio k~ men z i ch hl'..:ol cool 
r ~c,_,,_011 cloor locncl opspuiten vrui chl oor - o.othyl . 
Ver der heeft mon 0cn r ocht o soh~ar nodi~ me t 
uvn schcrpu punt en eventueel oen mosjo. 

D0 sch~c.r s chuift men op do 0ewonstc vla~t s 
not c ,.m blo.è. p l .:i t onder de 1mc;cl. Dc.c.r nc. c.1r<'-ni t 
men do schac.r 9C' c:-;ro.r.cl zodc.t het bl.-.c.l oncl.cr d0 
nncul r echt op Gtnet en dan knipt non. 

Moot non ho t pr oxinc.l c c,_ccl v c1- nnccl 
v cr vlijcleron d~.n r.10ot non een huicllo..pj c incic:.0r en 
en ◊mklo.pj_)cn zoo.ls cle tokeninü :--..ane;ecft . 
J:Tc. c.floo1J klr.pt men c1.. i t huicUnrij o \.1U0r tcr u c{, no. 
e r con c off 0r ck.r.unctje onder ccl c{_:t,_ te hebben. 

Nnbohc.nd~l_in(! op clc ,;cbr uikolijkc wijze net rus t, 
vochtic v or bo.m1 cm sodo.bndcn.. 
In hot bo,::;_i n c1arçelijks c ont r ol er en. 
Soms ene. t he t ontstckin{:s1ir ooe s vcr c".cr 
en nowt non de r os t v d nn{S<:il t och 
n oe vcrwijclnrun 

Het pano.~i tiur.1 subo_ut c.noum 
Di t i s on<lor 1.,.0 opv . 

pano.ri tin clc ur otc b1,osdoener \70lke c1..c weef sols 
onc,_cr spnmlint; zet e n cl0 001•zl'.o.k lmn n orc~(:l n vo.n 
r.11 o raot;clijko CONiÜ icr. tics . 
De v i nGor · v er t oont c:c bekende (',ntstokinl-;svcr schijnsolon , 
is bijzcn~cr pUnli~ en veelt r;espo.nncn {'...,n . 
Zoclro. i n ~on ontstoken vinccr s i,r.nni ncsvorschijnsolon 
optrc~cn, is dit uon ~bsolut c inè ico.tie om te 
i ncideren 1 

Voor ~c ~nnost hcsie hoLft men èe k0us tussen 

c) Obor st- annosthesic 
b) ~lccncnc nor oose 

Do Oberst ~nc.cs t ~c_sic 
i s oen celcidina sc~nosthos ic 

vel nn. c:i gi tor ur.1 proprii" Men tSObruikt él,.'\nr t oc, 
nov occ.in-., 1 % zc,nc~.er tucv ocr:inr: vni1 nc.1r onal ino. 

; 
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B VR ROU GHS W ELL COM E 
(THE WELLCOMI! FOIJNOATION LTI).) 

& co. 

L O N D EN 

GEASSOCI EERD!: HUIZEN : 

AUCKLANO BOMBAY BUENOS AIRES CAIRO KAAPSTAD DUBLIN 

KARACHI MONTREAL NEW-YORK RIO DE JANEIRO SYDNEY 

VERTEGENWOORDI GERS VOOR NEDERLAND: 

N. V. PHARMACEUTfSCHE HANDELSAFDEELING 

v/h KERKHOFF & CO., Nassaukadc 373, Amswd3 m-W 

lro En1olond ~rull 

De Ob ~r s t - o.nncsth&sic hooft s trenge c ontr- indio~tios . 
Men moot ver b~iten ho t 0ntstokun aobied svuiton 1 
Deze ~nc..osthesie kont oi(JcnJ_jjk a.lleen in o.c. nraerki11{:, 
voor oen GC<..'cl c.,msohrovon v~1mri tium vd t:inclpho.lo.nx. 

In d~t cvv~l m~g men 10-20 co SDUiton ~o.n wours
zijc1.o n ven ho t r.w to.ca.rpc.l c r1n.t bij <.1e ontstokon 
vini3"or huort, ,mJev eor t er h,10LJt e vnn he t MP- {sov,richt . 
De vinger nca nie t v ordon op~ospoten ! 
Me n wacht nr. inspuiton 10 ni nutcn t o t dat <'.e vinger 
Gev oelloos is . 

Do (l.l e:ohe l e nc.r~s-~ k ont in <',:i.nnorking vc;or ülle 
~ndero pc nnritia. Elke huiso.rts 

beboert d.e t echniek vn.n c -:n eenvoudi ge netherroes 
te beheersen. 

De intr~v onouzo p enthotclnarcos o k~n in h~nden 
vc.n we inicr e rv~ron of kl',ric i ngerichte o.rtsen 
l ev e nsgeva.:-.rlijlc zijn . 
Tnc h wor c1. t h et v oel ecnfüm ondc. t het zo G<m{l.k.kclijk 
lijk t , ra~c.r op 0~n kwo.do c1o.g k onen de brokken. 
(ha rtstilst~m c1 , gl 0ttiakrr.,l'!lp) on kn.n de onfortuinlijk<, 
c,-c.:noosheer zijn pr n.ktijk n._-•.o.r be t er v :'.Jl cle hr.nc1.. ,loon. 

Geef dus con ~othurroos, n~0r u e es bodo.cht o~ 3 dinccn 

r. brcm<.lttcv~ 
b cxcit..~tie sto.diun, s oraniJu p~tic.:ntc n sla ~n 

_ ... --------· - Uw kostbnr0 inriohtine 
kort en klein. 

C ~~~"l._1'-f}..9UJ! 
De po.ti<.mt n oot nuchter zijn cm c1c 6olegu~ci~ krij:;;cm 
te urineren on <.lof~~ocorcm, .-,.ndors loost hij ZlJn 
vro.chtj u in Uw doo<:in of o.ndur o ontJev11.msto ple.o.tscn" 

wc. t betreft he:t oxci to. tiestr.diun, :'oor~onon 
is bet er d~n crvnuz~n ~n · ocn r,oodc prne- mudic~~ic dout 
v eel . Men geve e:on v olvms s ein , ovcriecns i;czo:1co 
pc.tiont rustie 20 r.iilliffl'O.r.l 1:10rfino plus½ nil~iffl' • 
~tropine intr~nusculni r on w{l,oht dn.n con kwa.rtior 

t ot hij c1oozcliG wordt . . . l n t en vc.sthouclun. 
Den good fix0ren op t~fc.:1 of stc.:v~u 

... 
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Eon _z~urstofnppr.ro.o.t bij c1e ha.nd, ovcnn.ls oen. 
t onGklCJ-! en een n_~vli,-;. 
Do o ond nckijkcn 1 - -
Er zijn ,ctionto n eowc cst diG hun kunst~obit 
hebbe n incoslikt , :.\ncleren zijn {3'cstikt ~n een 
t o.b~k spruin. 
D7 no.roosc wor :1t cocs:ven net het " opon ko.pje" . 
Dit \/Or c1t stovic 6efixee rc1 op fü, ncnd en neus 
v d po.tient met de vin~0rs vnn beide hnnden 
wr.o.rbij clc cl.uir.wn c.ohtcn: beide kco.khoekc n w~r<.\t 
copl r.:-.. tst on <1.eze nc.n.r voren c1rukkc.m. 

füm l e il1t nu üo nc.rcose in not chloor- c.ethyl 
niet t o zuinit;, 1;-cl ~jkn,1.tig en niet to veol ineens . 
Hot oxcito.tic str.diura verloopt nu r.tilc1. Zodr a 
po.tiont s l np wor tlt on oen rustige diepe ~clcnho.ling 
krij crt, ovcre;nnn op n.cther . 
De nG thor uortlt .E.~ op c1o ko.p gedruppeld t 

liu k~n nc n nc t oon incicleren. DD.t nollt klP.cr 
zijn v oor dat do p0tient woor wakker wordt . Evt ko.n 
r.lèn een hel per n<>~ r,c t o.e: ther l {'. t on bijclruppclc n 
t erwijl non bczi{s is. lîul'.5 idc.,_lcr is clo hulp vo.n 
een c ollog~ Qi o zich uitsluite nd raat ne narcose 
booocit. 
i,ls clu 1-,ntient vroor bijkorat knn hij opnieuw het 
oxci t o.ticst('.c1iun pcsserun, dus opeopnst. l)ac.rna. 
wor c1 t ruj 1:1i3sc.üijk on wil 0ncn braken. 
Hij r.wet cohC;el plr:t li.:{Gen o ot hot hoofd opzij 
on zonder kusson, oen rccopto.culun ornr.~st. 
Gclukkie ~o.nr, dct u ffCzor cd heeft , clnt zijn 
mr.o.0 10cc; is . 
Hij r.1qe:t rustirr blijve n lii:mcn onder t oezicht ven 
oen v c rsta.ndi 0 fo.uiliclicl . l)c.n \cnn hij zijn crc-nu 
wel üC,O.n . 

De c iP.o~ykc incisie 
Voordnt cle nr.roose b ccint hc:cft l;'IOn cle pc,tiont 
zel f zijn hnnc1.cn gronc1ig 1:1.tcn wr.sson ( 5 ninut~n 
nct· wo.ter en zoop) . 
Tijc.lons 1.1.o nnrcosc vrorc1t c1...o vi~gor en evt. _é!.o 
c~helo hanc1 tl.oor è.e helper c;cJoc1oorc1 . Hooft m.in 
de spullon dnr.rtoc , d~n kr.n non de hentl en ~ndercrti , 
bloecUoo{s ln tün c1r,w.icn met oen brode o~o.stiokon . 
band. Het ontstoken r;obio<1 zelf wor.c1t niet b_!!>odloor, 

ec c.1:rc.r.½ t 
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Ook zonder dirccl tot aankopen 1e willen oYcrgoan, iult U soms behocfle geYoelen, 
zich te oriënteren iouke initrumenlen en andere medische hulpmiddelen, hetzij voor 
de alge.mene or gespeclaliseudc praktijk. hetzij voor ziekenhuisgebruik. Dan is het 
goed te weten, dat er in ons pand Bilutraat 149 te Utrecht een permanente expositie• 
zaal is, wan U ,teeds welkom bent en waar U ongestoord kunt kennisnemen van 

al hetgeen op U"· ~ebied geboden kan worden. 

Bebah-e het ,-anouds venrouwde vind, U er het nieuwe en nieuwste: de toonoan• 
gnende Europe&e en Amerikaanse fabrikanlen zorgen voor regelmatige completering 

,•10 de hier samengebracb1e collectie. Tevens is ruimte gereserveerd om de bezoeker 
rustig gelegenheid Ie ge,·en, documenutiemateriaol in te zien of iets te bespreken. 

Neven~taan~ ,indl U de gebieden genoemd, waarop wij on, bewegen. Slechts van 

het ~-•ru~guchc gedeelte geven wij aan de achterzijde van dit blad een iets uitvoeriger 
specif1ralle. Een o,·erzicht no nt . " d d . .. "IJ op e an ere gebieden kunnen leveren 
verstrekken WIJ U gaa W • . d k . me op aan,Taag. anoeer U Uw bezoek aankondigt, zullen wij 
er wteraar re ·enmg mee houden d b k 1 U b t d . b.. ' oc 00 · 8 5 toenllig in de buurt bent loont 

e e moeite, even U ons binnen te gaan. 

Tenslotte maken wij U attent op de mogclïkh . d 
onzer ~ertegeowoordiger· ■Il . J " • per po5l or door middel van een 

• e gewenste 1nlicbti 
op richt te laten komen. ogen te ontvangen or bepaalde artikelen 

Steeds tot Uw dienst: 

LAMtRIS ll'iSTRU?ttENTEN NV 

Bilutrut 149 Utre b • c t, telefoon 030-13804 

ALGEMENE PRAKTIJK 

ANAESTH ESI E 

CARDIOLOGI E 

CHIRURGIE 

GYNAECOLOGIE 

INTERNE GENEESKUNDE 

LABORATORIUM 

LONGZIEKTEN 

NEUROLOGIE 

OOGHEELKUNDE 

OT OLOGIE 

PHYSISCHE THE 
RAplf: 

UROLOGIE 

Mon bür-int · 1 H t u , , pr?x1.nnc. vnn hot ontstok~n cvbi~d. 
o v0orc.uol is d.:?. t de incisie niet bloec.1t 

en nen veel boter zicht hooft. 
De incisio wordt eol egc1 l n torc.i:.'.l 

van w~0r~~nyen vnn ne ontsteken phnîê.nx,-' 
da. t ZJJn t\us twee incisies· 
Zonodig no~ two0 incisies• op --0 1-·k ·· . ~ u lJ O \'fl.J zo 
in c.o c.:::.n c,;r unzc.mclc phn.ln.nx. Bij een pc.nc.ri tiur,1 
v <1 ~:ondphnlnnx is het vnc.k nodig ook clû 
cor,u:nssuur va.n m:urskent en te inoidur~n. 
Dc.a.rtoo l o.:Jt non een ovorlt'..ngsc incisie no.n 
wcorskr.nton vh MP- Gewricht r.a.n cle vnlniro on 
dorsale zijde, tezcnen dus vier incisie s . . 

De 1.noisics zijn 1-1~- cn ln.nc en 
gc.c~ ~110~ d?cr de huid unnr niet diepor. 
Incisies vd v1ncrers rtO({Cn niet cle intcrcuwrichtjc.:s 
pa.ss~rcn. Is mon klcnr mot de incisies , dnn is 
non klr.o.r not he:t nos . 
Men nomc üen kromm0 klcn t or hancl., sprciJ.t de.emoe 
clc incisionond en l7orkt stof:lp ncr.r c1e c1i0ptv. 
Heeft non bloccUecc te, dan ken ncn pr~chtig 
het vorl0op zien vh Qntstekinaspr ocos en ovcntuvcl 
necrotisch woofsel woakr(l.bbcn no t oon klei n 
scherp lcï_)ol tje. 
Heeft oen c0on blo0dl e~eto , dnn kont cl~v.r ni0ts 
vo.n t orocht, non ziet o.bsoluut ni~ts dovr uo 
profusc bloodin0 • 

Mem Y1or kt met do kroDDc kl en volo.ir 
vün ho t bot en do buiapczen, totdct èo stoupe 
punt in do incisie c.nn c1c n.ndcr e zijdo wc.,er ui tkont. 
Men s1)reidt de klen flink , pc..kt net d""e punt 
een coffreélcnrc:cpj e en trokt dit c.r.n c1c klom 
tcrua cloor de nond heen. . 

Bij con incisie vd comnissuur ~oot 
men precies h.;.itzclfc1.u, or.c.r r.10n werkt vel volo.iro 
incisie na.:,.r de ovoreenkorastice dorsale i nci sie, 
stueds ~an dezelfdo kent vh bot. 

Voor een po.nn.ri tiun vd oinè.phl'.lnnx 
doet oen precies hotzclfdo , wnGrbij raon J~...221 
1:10{-sclijk c1e to]l_ spao.rt. 
Een visbE:ksnc<lo is uit clen boze, dc',t ($Cetft l~ter 
een bijzonder ont.c.ngcnr,v.m. li ttcken prucies op 
è.o t op . H0tzolfüe gGldt , zij het il: uindvr o nr.te 
v oor de hookuysticksnede ~~n de v1n6ortop. 
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lio.behn.nèl.v lin_rr Men bceint mo t .:,on stovir; drukkcncl 
nno.r niet snoerend, tlr ooa v orbnnd 

!ogen c1o na.bloccline . Men instrueert cl.o f noilioloclun 
c.i t na. 6 uur v ochtic; t o naken on to houclcn net 
guwoo n wat e r uit de. krf.nn (is er cocn wo.terloiclincr , 
dan v ors co.kookt ,m ter) . 

Vcrbnnclwisselincr g<::schi edt ccru.mn.l 
pur dc.G u0or ~~c--2::E..ts zel f , die v~n de ecl~6cnheid 
f;Cbruik nr.nkt ucn sofü~bnd to e;even on he t 
ontstckinGspr oc0s t o controleren, 
I)."..t k""'11 gewoon op he t spr eekuur t en hui z e ven c1o 
r.rts geb euren . He t vcrbv.nc1 is v cr clor oen z en 
v cchti5 ui ttrokkun<l vorb[.1.nd z1.1nclcr r;obruik vo.n to.ft • 
. , l s vc rbnnc1wo..tcr eebruikt non ~oï10on ,mt t r . 
J~quo. Goulo.r <li en r.qur. Burmli 7,ijn nie t nndi g- en zelfs 
o n50v1cnst. Deze vvrbr.ndnr. t e r:,; vur,,orzo.kon oon hr.r ele 
wit ui t ccb cten hui<.l ,,r.t de bcoor èelin~ vh crenezings
pr oocs sterk bonoeilijkt , 

Voo~ clo rust (Seoft nen eun pi t ello.. 
Pc. ticnt !ilf\(.{ niet ,.·e:rkon, c.1 thc.ns nic t net de 
betrcff encle r.r n . Huoft hij kuorts, c1t'.n 1<1oe t hij zûlf s 
b vdrust hou tlon . In dr.t cevnl ccvo nen ook 
c.ntibioticc. ( pcnicillinc- strepto ) , Sulf~pr epo..r o.ten 
zijn v~~rdel uos ( r esistentie ! ) . 

i:rr.. enkele dr..{Sen kan oen c'.c 
c offcrèuranctjes vorvnjtler en. Gnnt het vc r d~r aovl, 
c1a.n ko.n 11011 c~o v or rlurc vc rbc,.nclwissülingcn ·l'.nn ctc 
wijkzuste r ov orlc>.t\:m, wc..l:'.rbij men 00 de 2 of 3 c10.0cn 
no~ eens c ontrol eert. 

Een oncccompliocorcl p . subcutm1our.1 
moot in twee '1Ck0n·r;0nozcn. Is dc.t niet het gGval 
c1c.n noc t 1,1cm v cr <lr.cht zijn op c onplico.ties e n paticnt 
insturen 11.i. .. r..r c1u chirurcr, 

De dicpenn~jyÉ 
De z o- horen in hemden vc.n c1o chirurf,' ! 
De t ac.k v t huisc..rts bcstP~t hi~r i~ snelle 
dinanostiok en evt. nnbohnncl0l1n{S in ovcrlec 

rae t do chirurg . . 
vc.c.k zc.l opno..nc in h e t ziekenhuis n ·, oclzo.kcl ,jk zijn • 

.. 26 .., 



Het p<l.no.ritiUE tcnclinusUJn ---·-· --·-·-~--
Dit is 0c-n V<'-n clc üt:r.wonstc po.nnri tin. z 

c) h ot breidt zich ~üB~kkolijk uit vic 
de p oesschodc en ~e pees zelf. 

b) C<'-r.. t yar'.k t:cpc.nrc1.. net functicvL:rlios 
V ll ri.r.n (;etnste vincçers éloor verlies vd 
pees . 

De v i ncer is uiterst pijnlijk, voor r..l bij b~wuJon 
st~~t vo..~k in contrr..ctuurstnnd. ' 
Pijn in het verloop vel ~chclc poes , voora.l 
op clo p r oxir.in.lc cul clo S<'-C (inclicn c,o.nw0zic:) . 

De bchc n Qolinc is chirurgisch: 
openen vel 1,eosschcJ'.e in hot p r oxir.1-1.le on <listr.lc 
goc1..uel t e , <1..oorspocl on not ...:un penicilline o:plossinu 
vic con clun p l r,stic ca.thoturtje, <.1..a.t r.wn in c1..e 
p0c sschcdo k~n schuiven . 
De v ~r dcr b bohc.ndcl inG on nc.b 0h-~m1..0 lin{.\ is in 
principe nls bij h0t p . subcut<'-neun. 

Blijkt ~o pucs necrotisch to zijn 
of t e uo r c'.on, üo.n noot cle;zo nc t don worc1-cn v0rvrijc1ercl. 
Bij c1-e no.bohc.ndolinc liever cruon s r: !1-o.bnclon, 0L1dn.t 
s o dc. c10 poos 0 0k bc,scho.cliJ t . Mun cov u wnrr.1c' 
hn n è.b~clon raat physioloGisch zout. 
De pus wo r rl t cclrnoekt v oor r 0sistcntiGb0pclin{:. 
Ho(;c doses r'.ntibio ticc. cevon. 

He t ,l?<;g~ri:tJ:.)P- ossc.J~ Elk :;_)a.nc,ri tiu.i-:i, c1..at ondc.nks 
buho.nclclin{j nie:t in trrnc. wt:ken 

eencC; s t, uo~t r ontcenol ocisch worr1-on orrl orz<S-cht. 
Vo.c.k blijkt de n het bot tv zijn <'-~nGetest n Gt 
destructie 0n soquostèrvorllina. 

Dit k oL1't v oorcl v oor c..cn c1..c (l incl1Jhrün.nx 
omda. t he t bot hier viv.. c.:~n (1..icht lyr.1phonct in ncrnw 
contcct st2..o.t mc,t hot subcutr.nc woofsol. 
Ruim opcnlougen op clc Jc.Jbruikelijko ncni er, sequasters 
ver,-.,ijc1oren·, c1c hol t .:i eoccl schoonkrcbb1.;n net oun 
sch...:rp l <=pcl tj c " 
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H0t pc nn ritiun nrticulc..ro ---
Gnct va~k c o~~nr ~ nut hot p , oss~lo , 
Ho t ~rn~kb con J ~('.t er hut eerst {',~n. 
He t inter crewriohtje cponon en schocmkrnbbon 
ne t de scherpe l upol . 
Lui d t n ~os t r.l t o t vorstiivin:· 

,J ,) • 

Ho.ndphl e_fil,12.lli:_ 

Ook c1.e b ehc.nc.l<:linc hicrvr,n i s echt vnk\7crk 
Incis i e on clr ninr.ffc v c1. c..r.nectnstv bursau 01; 
hc..nc1.l oge s . 

Berucht is c1e: proxir.Küo ui tbroidina 
vh ,-:ntstokinaspruoes !k"..{',r èl.c: ruint0 van Pnr onr. 
1 . l . t c. • J. • c e ruin e volo.ir v t1. musoul us pro no. t or 
qu.c.dra. tus c.c.n è..u pol s . V:-.n hi uru.i t \/Orc1.on 
we:er de buic 0rs v c1. onc1ornm. r,r,ngeto.st . 
Dit k~n zelfs l c i Qcn tot eon subpector ~l c 
phl ccn ono e n sepsis . 
Functiev erlios vd cohelo h~nd k~n hot ae:v olg 
zijn. 

"n;;eoeno opue:rki,!1E.,Cn. Du behnnCtdinc V"-n oon 
pnnc.ritiut1 io in do 

c.lleroor s tc plc,ats chirurl;isch, pc..s in clo twoodc 
pl~~ts racuic~ncnteus . 

De huisnrts kan de oppcrvl~kkieo 
( onder A.ffenooodo) ,pnn~ritio. zelf beha ndelen 
op v oor wnnr d~ , dat hij voldoende orva.ring heeft 
in te kloino chirurgie en in do nn~csthcsie en 
t'.l stie:do ov e r con gocc1. instrw.,Gntr.riura beschikt 

Noe t o vo.~k zion mj vcroud~r nc p~nc.riti~ 
c1.ie c1.oor c1e huisr.rts 11 boh=-.n<lolcl11 zijn mot con 
te kleine inoisio op een vorkoC;r c1.e plo.nts on 
zonclor c ontr(l.incisio . 

De onclcr B c;unocnde diepe ~~nnriti~ 
o.l tjjcl direct cluorsturen nc,C'.r clu chirure . 

w~t de modicemencuze b chl'.ndclincr betreft, clozo 
di ent uitsluitond t0r onQurstouninff v t 
chirurc i sche m~ctr ugclon. 

Sulfnprcpcro.ton ·zijn cbsoluut u0nrloloos t 

me.or dcm 90 % vel ooccon zijn r osistont dr.r.r tC{!On. 
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vinger spalk 

mitollo. 

s oè.c.bo.d 

Bij hot inaobilisl:r en van vincors 
k~n non G~bruik E10.kcn vnn uon 
vin(;orspo.lk. 
Do spalk ken hot bosto V<'..n bui0zn~a 
motP..ci.l zijn on _!liot rcoht vo.nwoge 
crov r-.r.r v oor contra.oturon vcm do 
zijdclincrse eüwrichtsb~ndjcs . 
Dit e<:vri.a.r is zokor niet donkbculdicr i 

in 1 nook kc.n man oen stijvo vincrur 
overhouden. . 

Do.r.rour innobiliscron in floxiosto.ncl, 
o c-,k v:in de gronclph<'..lnnx . Tre0üt clc.n 
o.lsnocr vcrstijvinc: op , d~n is ,h.n 
lcrotllilo vin6cr noc ~ltijd be t er 
te ffCb ruikon e ls eon r ochto . 

Ook bij aebruik vnn citellc best~nt 
crevnnr voor verstijving. I n dit 
6evo.l vnn h0t schoudericwrioht. 

Tu-.~ron de po.ticnton instrueren 
de mi t ollo. 3 X d(l..:>.ge o.f t o doun ~n 
do scho'l.lè.cr f ors to be"oB'on. 

Gewoon vmru wntor is ne t zo i;oecl" 
Geen sodn bij pnn~ritium tcndinosun • 
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•• :M P U T • . T I E S V .~ N ,l R l'rl 0 F TIEEl'f 

Indicr-. ties: 

niet nls indicaties geldûn 

in nnllilerkin« nenon 

nnputo.ti otypen 

1 buklcnnine ,mr.rui t do pn.tient 
niet is t e bevrijden. 
(bij rc.npcn bijv) 

2 bij zeer vcul verbrijzclinu, 
rmnrvc.n cret::n fuctionool herstel 
is t e verwnchton. 

3 bij snel procr~divntc infecties 
(nls ec.s(r<'.ncreen) 

4 ontbroken van circulntic bijv. 
bij erotc vornondin15on. 

5 nnlicne tuooren (oeostnl snrconon) 

heftige pijn of cnuaclgie 

chronische ostoonyelitis 

stijve üovrrichten of psoudarthr. 

bij uro consurvnticvcr nls bij been 
Toecnuóordi ac ~roth~so van beon k&n 
weer heul b~hoorlijk functionneren, 
eon nrn i s vool nooiljjker te 
vervanaen. 

ecsloton nnpuw.tio 

open n.nputo.tie ne.t huid.lappen 

opon anputntie zonuer huidlappen 
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hooe te ven de ~nputatie 

., 

f;csloten [1.nput~ tic 

eesloten unputa tie is oan s Gl ccticvo 
incrrcep op de ideale hooete. 
No.uwkcuriee hechtincr van de huit1 en 
fä.sciela.ppen. 

open auputatie ne t huidlcppen 

~ls het woofs~l niot eehoel storiel 
is of niet vita.al wor<lt de wam~ 
grotonQeels openeclcten. 
Hui(~ en fcscielnppcn worden slechts 
ne t sittl,'.ltiehechtinGen bij elkaar 
eebrccht, ovt kleefDleister-rckverbD.nd 
or.i r c trr.c tie vnn de hui cl te voorkorJen. 

open nnputo.tie zonder huic'!;I-u.ppcn. 

Zonc1er hui cllappen b:ij c1e oude 
guillotincoperatie. Stuwbani:l on been. 
Circulair doorsnijden vc.m weefsel en 
bo·t op dezelfè.e pl unts. 
Technisch heel 5enakkclijk, nc~r de stonp 
uor dt niet fraai en niet te 6ebruiken. 
De huiè.fascielnp l i ever 2½ co langer 
nenen. (zoeen. "nouvropero,tié") 

--Direct bij de opc~û tie de stonp 
0cschikt no.ken. (nllccn bij voorlopi cre 
anputo.ties de stonp flink l enc laten 
on later de rc-anputo.tie on ideale 
hoogto te kunnen uitvoeren). 

De lenet e van de stoop , ~us do 
hoogte V é:..n de v..nputo.tie is bclc.ni;rijk 
voor do prothese. 
Met na.r.10 ex.i.rticulo.tie is 11iot geschikt, 
de stomp is dun te J ik o~ het eind en 
kro.o.kbccn is zeer crevoelie voor infectie. 

Een einddro.8ende stoop wordt bijna 
niet neer acnac.kt , c.lleen noc de -
o.nputa tie vol eens PirO{);off ( zie o.lda.ar). 

, 
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r,,·ev~l'"' b · d - '"" Gû 10 • uc t ccoü~ circulC'.tie 

r;evc.l b c ebiecl. net (lu½ieuzu circulc.tiG 

!Iui dla.ppcn nc.ken o.ls visbek. De 
huiè.fä"sciol(',]? vn.n cle S!)ieren o.f
pr epc.reren. 
Dan è,e hooc te bcr;_:,a.len, vmo.r hot 
bot noet ,10rde11 cf crezn.:1&d. 
J?n0unatischc stunbc.nd o.enleccen 
on het bloeden to(~ûn te 50.0.n, bij 
gocc1.e circula tie cvt onder 
blocdlecc te. 

Op de vnst 0cstel ~e hooGtc net 
eon he.al a.11 c weke t1.clen c1..oorsnijc1.on 
t o t o~ het bot. Periost ~oorsnijc.1en, 
bot l oodrecht doorzc.aen on cerg 
niet ui tlepelcm, dun na.nclijk 
scquosters. 
Vt~ten a fbinden en doorsnijden, 
s tuwbn.nd l osna.ken en kijken wc.ar het 
bloedt. 
Zenuwen opzoeken, iets ~i~ntrckkcm 
en zo hOOG noüelijk c1oorsnijc'ten. 
Ni e t opspuiten in vcrbc.ntl net 
nouroon. 
Do vo.ten wo r c.1on net zijne onderbonden 
( u.e crote net linnen). · 

De botst6np en do spieren in 
hetzelfde vlo.k cenr:1putee:,rd, de 
huidfc.scielo.ppon dan hechten over de 
stonp h0on. 

Dij eanffrccn t. ~. v. diabetes, ~rt. sclerose 
of Due r cor is de circulatie slecht. De 
c.u1putzi"tie geschiedt zonrl.er stulrbanc1, er 
worc:en eeon huicll{'..ppcn cenr"r.kt, r.:m.cr 
circulc.ir ee snadon. 
Huicl en· fo.scie worc1en ,101 i0ts lr-.nc;cr 
eel .;,.,tcn c1r.n het bot •• 
De c.rteriG fcmoralis zit prnctisch dicht, 
~us ni et vüc l bloot inJ. De zenµw iets 
n.o"ntrckkon, hoo5 doorsnijden on t orus 
ln t en schie ten. 
Huitlfascielo.p c."!.e.n hechten, a.r-.n clo z:ijkc.nten 
konen een pn.ar tui tjos te zitten, nv.D.r c1at 
is niet r.nders. Deze r.10ns0n kor1en vaak niet 
ucor op èc be:cm, onclnt het proces clubbel
zijdi(S is. De prothese is dus ninder 
bclü.nGr:ijk on ook ~e vorn vè nnputatiestoop 
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d0 i è.ec.l c plo.c.ts 

Do noclcrno :;;,rothc:se steunt op <le 
conischu îïGkedelonkoker l!n op hoeer 
celor;cn bconpuntcn (bijv. tubcr ischi ~d. 
crista. iliaco., tuberositas tibico onz.) 

Te l ~nge stonpcn rrcvcn 01) clen duur 
circulo.ticstoornissen, voorcl in het 
onderbeen , en nocilijkhedon not het 
Gewricht vc..n c1.e prothese. 
De spieren noctcn de stoup noü 5oed kunnen 
bGv1eecn, korte sto:~pen ccven kro.chtvcrlies 
on schieten ger.mkkelijk uit c1c prothesE: . 

Do id00.la plo.~ts voor ~nputc..tie is in 
het ai<lclelste 1/3 dool va.n hot bot. 
In è.ijbeen, bovenr1rn en onè.er c.rn zo distec.l 
no6clijk in do.t 1/3 deel. 

In het onderbcen liefst boven het 
nidden, <lus tussen} en 1/3 v~n de knie 
c..f . 
In i eder ceva.l beneden de tuberositas 
tibio.c blijven. 
De spieren tlie heupfunctie hebben en 
dijbeen benc0en, Grijpen nllcn a.cn op 
bovendeel fenur: de ndductor en CTrijpon 
over c1e 6ehele lencte vc.n hot fenur v.o.n, 
dus tlo.c,rvo,n nog zoveel noaelijk spar en . 
Titj korte stoap te weini ~ ndducti ekracht t 
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post- opcrc.ticv<:: hch.".nclelin:· 
u i1nputc.tie is pc.s het bee;in vc.n do 

r~vcliè~tie . Psycholoeisch voorboreoièen 
en stoop b<meccn; 
Zor.,~"r ber,e~;en (;0-C.t de stonp onhooc 
s t ~nn in de contra.ctuur stantl. 
Oefenen en nnssoron on dit te voor
kouen. Do cler clo clo.e ne. opercti o el 
rigoureuzo s t oopoef e:ti. nBen. 
mn nc. 10 - 14 èaGen stoop el astisch 
inzwnchtelen oa iè.cc.le conusvoro te 
verkrij{~en. 

~eroed voor prothes0 
Wanneer is do· stomp cereed voor prothese? 

r.z,11)uta ti0wonc.l no et voll et'..ie 
<.!enc:ze;1 zijn 
zunuwon niet ooer gevoelie 
circulc.tie norac.c.l 
~oen contracturen 
coot"!. crooefende stoopspiercm 

Hiernc pas , do.t is no. 2 n 3 oc.cnd~n, 
l)rothese nc.nucten. Voor die 'f;;jjè. 
cventucol i;ipskokcr ~et st~lt~ 
Hezw:~e.r is , dat po.tient eon vorkoorC:e 
loovtechniek o.enlecrt. 
l"ationt daar direc t op wijzen. 

exnrticulatic v . Cho.uffo.rcl co.la . - te.lus 
cuboid-no.viculn.ro 

exo.rt. v . Lisfro.no Nadeel : wecva.llen c10r voorste steun vo.n het 

noputo.tio v . Piroaoff 

oper~tic voleuns Syne 

vootce;relf, ko.n_telon clcr voe1mcrtel 
inc1.0quinovo.rus, klonpvoetbeeld. 

Da.~r ou nls voorzcrG vo.n een of beide 
spr one<,mrichten a.1•throt!.esc , of strokpozen 
o.c.n cle t o.lus hechten. Tijdelijk in6ipson 
in cle i;'O\r<::nste stc.n<1 .• 

Ko.n zich rofü~on zonc1or prothese . Het ceo.rocerde 
deel worclt v:em;ononen. Do.c.rna. calonneus oet 
huicUo.p nno..r bov~n coslo.cen. Hot ie e;on osteo
plastisohe orerntie, classiek voorbecl~ ven een 
oindclro.1ren<~c stor:1:,. Voarè.oel: cee:nprothese 
nodiG, nnc"!.oe:.,l calco.neuadcel wil na onk:làppen 
niet nltijè. vorc;roeien r.iot onclersto deel 
tibiC, 

ooÇ.ificatie van Pirocoff, waarbij ~chtor ~o 
r,ehele cnlco.neus wordt vorwjjè.erd. 
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conplicntios Vûn ston~ slocht p~sscnde prothesen 

onvolc~oonde ins truc tie ovor s tomphy:eion 

s tol!lppv. thol oaic 

slecht passende prothesen koovn 
zelclcn voor. 

Stonhyc;icne: c.l tijd wollen kous 
clracren on do stonp ter beschoroina 
behnlve bij zuieprothesen (z~n 
niet bost). De kous nae~ daeelijks 
verwisseld, 1;<:wassen met kouè. vmter 
en zeep en e e QrooGd can èe lucht. 

Stor,1i) olkc avond wassen oet koud 
vtc.ter on zoep. 1 s Nachts clc kous ni9t 
tlr~con, 1 s norcens talkpoeder. 

· 1 s Zoners bij veel ~weten do 
stonp c.fwrijven- m6t 200fa aluniniUD
c~ioride (voorschrift RVD). 

stooppa thol 0 1:,'ie 

c hui c'..-subcutis 
cysten, traun~tische epitheelcyst~, 
na~r binnen ~euuwd epitheel levert 
ontstckinr,-sron.o.tio ter pll:'.etse vc.n 
cle stonpkokerwo.ncl. 
rotontiecysten tev,. taleklier~fschêi• 
dinff, hot zijn pijnlijke knobbels, 
wao.r cl..o kokcrwo.nd o~· drukt. 
Incideren, en , 

curetteren of oxiè.oon 
Folliculitis, furunculosis zelfde 

therapie 1 ovt 1)rothese tijüeljjk niot 
dro.[Jen • 

. zen 'r7eke- (lelenrol . Voorn. bij s1 echt 
passende dijbeenprothesen. Door terua 
no.sseron üe slecht0 pasvorm verbeteren. 
wr.cht niot te lang, bij bindw. 
induratie is operatie nodic on 
li ttekons kunnen v,e niet icbruikon. 

Littokenulceratio komt voor bij 
c.<1ho.orent zjjn van li tt.eken ae.n bot 
Ther~pie - z zo nodig reaQpUtetia • 
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pho.ntoonsonsctios 

Oorza.nk 

stonppctholoci e burs0e 

phc.nt oonpijncn zjjn zoor frequent . 
9~ van èc pctiuntén he:cft z e . 

c. acvoel of hot doel 0r n::>r; i s 

h prikkol0nc1. of t1.oor ..;ovool 
in a.f wozic c'.ce:l , in 1 0:-,/4 pijnl:ijk. 

Het vorschjjns<:l is hot ~uidclijkst 
in verse nnputc.tiesto□1)1.m, in hot 
verloop vr.n j~ren v cr pl c/-..tst het 
phc.nt oon zich ?lf'.c.r proxi nn.nl , c!uz nc.c.r 
c1e: -~n1mt.:.ticstonp: het ze n tolcscoop 
fcnoue:en. no t l:ijkt <lc.n of cle ho.nc! of 
voet zich nC'.nr proxir.mc..l vcrplc.r..ts t . 
On<1.<Jr bE.en of c.r n wor<l.en bijnc. nooit 
;;ovo olc:. . De ph~ntoonpijnon vercl.wijnon 

In 10",/4 pijnlijk (rentoneuros u ) 
in -~0% t1.oof prikkeloncl c;evocl 
in 10% ~e:en pha.ntoonsensa.tios 

1 prikkclinc v . zenurruitci ndcn 
in t'.c s t onp vin bv. li ttckcnw. 

2 inpulscn va.nuit c cntr. znst. 

3 psychosor.1r.tischo invlocè.on, 
hut " lichnc..nssohonc.11 bostozt nl 
nor;. 

Voora.l ~~n de eerste oor z~o.k denken. 
Prikkclina vr.n zonuuui t oinc1.,m bv . door 
ontstckin[;sproc ... s . Dus stonp ::;oed 
bekijken. Jij c0en a.fu. curus t ste:ll on . 

burs{l.vorr.iinc è'.v;z clcor c1.ruk. 1ü l eon 
r.1s de vrothcsc nie t {;oed pc.st . 
Inners r;oen .... inc1.c1re.r;onclo s t onp . 
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~ 1 spoorvorning 

2 kroonscquester 

3 osteor.weli tis 

o.c1 1 noestr.l r;0en l f',st0n, clijbecmstomp ucestc.l 
o/cl r.wdic.J.e zijç'..c .Pürfororen sens c'..oor 
cle huicl. Sens burso.vornine . 
Indien noceljjk l ntcn zitten, de 
spoor recidiveert v.:,.2.k no. .-~fbci tel en 

o.d 2 e0vol0 van foute anput:.tictcchniek: 
periost te ver af ::_-ekrnbt en ncrc: 
ui t uel epcld, de l ,~c. tstc rand vh 
bot t;::'.u t nccl·otis ..::rcn en vc.c.k 
110[5 infecteren- osteo1::lveli tis. 
Ther apie : scquestro·bonie, inf ~ bestr. 

o,,d 3 osteonyelitis, infectie bestrijden 
r.1ct sequestroto1:1.i c, 

o.. clc stonppc. thologi e bloedvc.ten vrocr.se of 1D. te circulntie stoornissen 
in do s ton:p . 

st0111Jpathologie' zonuvrnn 

De vroeae circ.st.zijn o~ te vatten 
c.l s opero.tiestoornisscn tc;v 
verkeer~ nivo~u of t e stijf 
inzmi.chtelen. 
Le.te circulctiest, Sons na 10-20 jr 
pas~ ~rterioscl0rotisohe obliteratie 
d.)r bloec~vo.t en. 
Hoc lancer de stoop , hoe eerder 
circula.tiestoorniss0.n" 
Thcrc.pie re-c.:1.putatie. 

1 neuroonvorninG• 

Kleine knobbeltjes ceven \7einic 
last, nocstal ceen, soos wel pijn. 
Moest 0ecn therapie no<licr, de pijn 
slijt vrel. 
Ontstu,c.n <1.oor teveel !metsen van 
z enuw bjj opcl•n.tic en bij geinfec
tc~rGe stonpon. Extirperen helpt 
nie t voel. Zit ,het vast co.n het litteken 
dnn hiorvo.n losno.ken. Elke stap 
c ccft ancl.crs ,Hm ruk v . .1.n de zenuw. 
Therv.pie vo.n Uuss ell :via. :p~rcus sie 
c~e zenuw tot clceen<:Jro. tic brengen. 
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OV EU Jil.._N~)YON'DE:N 

Onc'.er evn ver se brnnè'.nonc'. zullen W'lJ 1n 
üeze ui t ee:nzettinc; v0rsté'.c.n een v erbn'.nè.in0 , 
wolkc nie t outer i s dnn 6 uur. 

Dij bcoor c:clinc en bohc.nr1.clinc vo.n ouc1.cro 
brn.nó:ronc!en heeft oen t e r.io.ken ne t een t!..:-.nt c l 
c onplicr~ ties , wel ke l ['.t er TTor rlen besproken. 

He:vft non t e o::-.ke n not con v erse br a nèwond 
dan l e tte nen ~ller eerst op 2 è.inGcn: 

1. a.l r·:ouenc t ocsta.~d v é'. pr.~ 
D..~crbij is vo.n ov crueffend bel ~n0 
he t besta.an va.n shock I of 
è rciçonèe shock 1 

D Konncrken vc! bra.ndwoncl net none 

Loco.lisc.tie 
c'.iepte 
ui tbroi c1in::,· 

Shock zou nen kunnen ODschrijvon a.ls een 
t oes t::-.nd , m::.nr bjj het oirculeren-1 bloedvolume 
onvol doende i s voor l1.e norr.1.'\l e cc.pc.e i t ci t van 
het :,rteriel e va a.t s tolsol , welke toest and 
leid t tot een aunto.l zeer kenoer k~nde klinische 
en po.t hol oc-isohe verschijnselen. 

Shock is een ornstit; en snol O:;_)treè.enè. 
eevnnr bij elke brc.nt~woncl V0.!1 onic:o b etekenis . 
:rr.t kon t voo:?:'t:'.l c'.oor twee pc.thol oaische 
pr ocessen : 

1 11uitzwut en 11 vo.n vocht, cleo t rolyton en 
pl ~sna door het verbr.:-.nèe opre rvl o.k 
nc.nr bui t on . 

2 ophorinr. (functioneel verlies) va.n dezo 
stoffun in het intcrstiti ele rreefsel 
c1oor abnor n..·'.l<:: tloorlo.c.tba.crheic! vel 
;nr. t wc.nc1 'in het vcrhr a.nclo c;ebiec1 ( oecleel'.l) . 
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D~i d~ proccsspn lei~en to-b in~ikkine vh. bloo~ 
wc. t ?P zichzelf <'.l Vûlc.".ocnc~e ie voor hG t veroor;.. 
smkcn vc.~ shock • 
Dit \"TOr t". -b echte; noe b evorc".er t1- door i 

i oxisohe f~o~~J:_en (ci~1icfbrcakproduo~cn); 
evt.storko @np~_i_!cl.s.o}~ (niet ultijè ~c.nwezic) 
oonplioercnci_c verr-rom1-in,;vn en frc.cturcn~ 
psyohischc i nvlo~ • · 

i.e.nvE'.nkeiijk ~a:-aeht het liohc.c.o c1G onvol è.oÈfü1.o 
vuatti:111in11 ~e voorlcout,fl bf :fie èon:;?erleéreh, 
Een v ei_ be;l an13rijkste oonl.)enso.tieneaha.nianen is 

1) hantrckkinJ Vt-.n interstitieel voch~ ui~ 
c1e ónvorbrt'.nc1-c lioh,".nns (".olcn in de 
bl oec".bncn, 

1.nc'..cre c or.1ponsn. tioronc tics zijn 

2) r.o.ntrokkine vr.n vooht ui -b d.e i;r~ dieosii, 
( clorst 1) 

3) beperkinc- vo.n voeh"tvurlies ne i; 
c~e üiuree~ ( oli{,urie ) 

IJ.) verkleiuine vh sia-0onbec". t".oor perifere 
vcsoconstrietic in nindc r vitale 
ccbie~on (huiden B?icrwecfsel) 

5 opvoeren vnn h~r~~inuu-liv:olune 
( ~olsv ersncllinG) 

Ueii i s ci_u1,i_oljjk; è.n.t clezo eonp<.mscticreaetie•s 
te kort kunnen schiet en, wann~er de vetbrcnè.ine
ui "Û[;ebr 0i,". is en de ervo.rinc; heeft do.n ook 
c cleurè. c'..r, t non ~lt.i.jt'l. rekeni115 ooet houden 
oet ~evao.r voor shock, w~nnecr hot vorbronè.e 
Oi):>0rvlc.k nG er c1a.n 10- 20 1~ beclr o.o.ct i 

Men □o~t er dcnrbij bovendien op r ekenen 
tnt èozo shock r oecls in do loop vl eer s t e 
uren n~ hot trf1.unn r.mnifost nor<.!t en è.r-.t <.i_ezo 
bij ui tblijvcn v,m a.doqucto bchc.m:ol ine 
noost:i.l tet c:.o cloo(l l oi dt . (zio clco.rvoor vorè.er 
bij het bctrcffcnc'.:.o !1oof (1.stuk shock) 

Jij clo bc-.,oor<1oling v.:.n oon :m-tdont re t 
een vorso vorbro.nlinc k- t o oen zioh nie t 
ni sl8iden door een cocd~ cl0enene indrukt 
Do shoek bjj con v orbr.1m1inc.; heoft onkelo 
urun tijc1. nodi (~ on zioh v oloi'> te onmikk...:h.n 
en v66r d i e tijè. k~n ue nlffGncno t oestcnd 
c;o cc:. zijn. 
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De pc.tient behoeft 6eon pijn te hebben 
ne t nn.ne wcnnoer ti_o s€:nsi 1,c, le zenu•.1-
ui t einden in de ~1ui<! c".oor u~n è iepo 
verbre.ndine zijn ui t c~sclmkel c~ . 

De polssl acr kan no t; ncJrmc.o.1 zijn, 
wn.nnoer de po.tient tot rust is eekonen. 

, ITetzelfè.e r·<;ldt voor do bloeddruk, uelke 
e~nvc.nkel ijk c!::,or er.1otion ele invloe,!en, 
d{'.n.rno. ,!oor cenoeud0 conpcmsD. t i er eacties 
zelfs ho,~or ko.n zijn dan nor□o.o.l 

M:cn èoct derhalve r;oed elke verbrondinc 
van 10- 20 % of 110er , c1.irect te beho.ndelon 
o.l s <.:en lc.tente shocktoostnnd on zulks 
na.tuurlijk cles t o neer wanneer e r klinisch 
r-.cntoonbn.re voorhoc1en L,'<lan optrad.en ; 

De pnticnt uor dt onrus tiG, cent ,~ pon Gn 
kl~nat s t eeds over èorst. 
F...ij ziet er vc.nl uit en voelt kouè cnn 
(door te ~oriîëro vnsoc onstriëtîë') . 

De pols l oopt op. 
Do tonsi~, dio ~nnvc nkc ltjk èoor Ge 
COD:ï,)ensnti1:1roncties nog even kc.n stijcen, 
bocint pl otselinG cm onrustbnrcnd, te dc.len. 
Zou 1:ren in c~i t s t r,~1iur.1 no c; steeds .niet 
(kunnen) inuTijpon, a..~n valt do blocdèru.k 
t o t onc~cr ,~e kri tioko wl'.crde on eon (;Oede 
oxyeenn tie vd vi t cl o weefsels te kunnen 
on c1.or houtlen ( 70 nn knik ) 

De patient v erliest het bemistzijn 
terwijl ernstiee po.renchynbeschadi gi n6' 
vo.n c:o i m1cncli 0e or c~nen optreod t (her
senen, nieren) ! 

Een. en c..nc1.er l ei 2.t snol tot de <lood. 
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Do kcnncrkon v t1. bronc1.woncl zelf. 

De bulc.ne1tkste punten uco.r oen op d i ent te 
letten zijn: loco.lisctie , diepte en uitbreidine 
v u vcrbro.ndin~. 
\10.. t botroft do l oco.lisr.tio bet1.onke non do.t s 

c. v orbr a.nc1inr; vel trnctus r espri r a.torius 
buitencewoon gevaa.r l tk is door oedeera
vorninc wel ke t ot v~r stikkin.:-; k2.n lei è.en 
( c~lottisoccleen, lon~oodecn) . 
Dit ko.n opt r eden door vurbrandin~en i d 
nonr.keel hol te , n--.nr ook in cle è.iepere 
luchtîree<m, <loor inaè.onen vo.n hete (;-O.ssen 
of oververhi tto stoon (im1ustrio , oor lo6) 

Dij cl.e ninstc vcr c1.enkin(~ in deze richti ne; 
noet nen trccheotonie uitvoeron (zie aldE..o.r) 
Voor de be!v:-.nr.clinc vn.n l oncoedeeo zij 
verwezen no.a.r de interne creneeskunde. 

b Vcrbro.ndinGen ch r~zioht loiden r ~latief 
sneller t ot shock do.nop a.ntere plco.tsGn. 
Dov Gn~iGn zijn dezo uitcra.nrd van t;root 
cosnetisch bolanc . 
Ueus , oof$l eden en oren 0o.nn er he t eerste e.o.n. 
Verlies vd oor.leden ko.n weer do ogen 
bedreiccm, ook o.ls deze o.nnvankoljjk 
gespo.c.r d uo.rC;n. 

c vorbrn.ndinaen vd !mnê'.cn lei:ien zeer snel 
tot functieverlies en tlo.nrc1.oor tot ernstige 
invc.licli tei t (verstjjvin6on en contrc.cturcn 
v <l (tOVJriohtj us, fibrosis v el pezen, uitval 
v d sonscbiliteit n~n ~e vineers enz . enz.) 

c1. v orbranclin::en in <1e c1cni to- ana.lestr cok 
zijn berucht c1-oor hun grote infecti~ko.ns 
ooeilijke verplc[;inc en slechte genezi nt;a-
tonclens • 
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:~!e~~!:e~t de diepte vd br&nèwon~ heeft de klessieke 
,,,

1 
. 1 

t, ~n 98:1':'St e, twcecle en clerde gre.o.cl voor de 
~- c <,mon~ ;_' r a ktJJk not stee els \'m.arde . 

\701J.S',7M,r ZJJ" n bJJ.. ~. . • 1 • in ,·· . , · c.e s11.ec1a 1sten a.n c~ere inc.lelingen 
, t .. ~)Jrui~. o . n . o.c ve r cleline in eriirlernnnl , o):)pervla.kki cr 
t.ern,.nl, c i ep dcraoal subcut""n 1 • , ü,.. en Rer.ien,,c • · 
. D: r.lgenene l)racticus kan zich e~hter "'uet d.e klass i eke 
1ntle l1nc heel Goed rel den. 

Is ackennerkt door erythecn en hypcra.enie · 
Geneest s pont a~n en is klinisch van wei nig 
bela..~e . Het neest bekende nic1..clcl is 11 zonnebranc111 

JJehc.nclclinc::; : clrooe poeclerèn. 

è.e t1=rncde{{r ea.clsverbranclinr: 

Is c-ek em.1erkt cloor bln.n.rvoruinc en oecleen. 
Ga0-t \'f[\t c'..ieper na.ar overal zijn noc intacte 
r os t en va n het stro.tUI:1 ~rnirw.tivun overeebleven, 
a.lsneclG c1..e di epor ~~elegen h..1,r,rfolli kels, tale- en 
zv10etklicrcn . 

Vnnui t cl~ze e;,1i theel resten lc.."..n het verbranête 
e1)i thoel wor c1..cn v ervo.nr;on zonclcr li ttekenvorni ng 
va n betekenis. 

In clc oncocor:rplicoercle e evcllen van zuiv4:lre , 
tvrnetlccro.udsvcrbra nclinr; is <le epi theliso.ti e in 
t\=ïee weken voltooi ~. 

Dij iets e rnsti0cr voruen zijn er eilnndjes 
van di epere verbran~ing, we lke va nuit de r a nden 
noeten epitheliscren. Dit duurt clireèt veel l anger 
(2- 6 weken) en l eic1. t wel tot li ttekcnvornine , 
Dij c o::1plicer e nüe infecties kunnen epi thcelresten, 
welke bij de verbro.ncling '\71.'.ren c;e spa..r.rét, o.lsno{;' 
te t.,Toncle 0aan, wac.rdc.or dv twee<1egrc.nct.sverbrc.nc1..i ne
ahw. overga.et in een c1ercloc.Tftads . 

de è.er<le1;ro.adsv0rbrandinr·: 

Is 0ckenue rkt door necrose vel voll e huiclclikte 
(full- thicknessburn). Afhankelijk v~ êard van het . 
verbra ndinc str~.una.. ko.n uen verkolinf; of witte necrose 
waarnencn. Het is vank n0eilijk üe cli epte vc1.. ver br. . 
te sch::.tten in verse c;cvallen. Dit kan oee- of teeenvcllen. 
Het blijkt sons pas bij de eerste verbandwisseli n~. De natuur
l ijke i:-;enezing· c~uurt lane, 0!.1.dat eerst het necr oti sche · 
weefsel noet uorclcn afcestoten en bovenèien ~e c~ithe
lisC',tie niet , difî~us verl oopt. (vanuit roste:renc~e cpithecl
eilanë!.jes) nc.v..r vc.nu:i:t cl& or.1cevcncle wonclranclen noet konen. 
Dat laid t tot lelijke retr aherenc1e 'littekens. 
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In clc 1>r,~ktijk zo.1 r,1en nocal eens te no.ken krijgen 
not conbino.ties. 
E~Gcnl~k is te cronocndc tuecdetTa.o.dsverbr andin~ net 
e1le.nc1Jcs vc.n (lieperc vcrbrnnè.inr; dr..C'.r c.l eon voorbüc.:lc.1 
vo.n. 

HUTJl!; OF 

De ui tbr~idi~:: vè. vcrbrandinr; 

s riecinal vc~ tweecle- en c1.~rdegrcaüs is vun bui tence\-roon 
c root belanc voor bc:1P.nc1eling en proenose . 
Een vcrbro.nclins vr,n 10-20 % of neer vo.n het toto.lG 
lichc.a.V-sopporvla.k levert 5evo.nr op voor shock en r.ioet 
c.1.irect beham~elc1 worden uls een latente shocktoest(',nd. 
---Ëon vcrbrnm1.inG vo.n 50 ~i of oeer i s voorÖÜc.fëro" 
ncnscn ncest al doc~eljjk, terwijl van joneere □onsen 
ncosta.l c!e helft overlijcï.t . 

Is oen bij ETote r anpen, bij de bohendelinc 
vc..n grote o.<'..ntc.llen verbramle 1>0. tientcn, goclwoncon 
een keus te naken, dnn cliont nen zijn o.anclaoht 
c.llcrecrst to concentreren Ol) c1ie patienten, wacrve,n 
het verbro.ncle lichr..:1.r1s01)porvln.k on{;ovoer tussen 
10-50 1; ligt. 

He t b1Jste ka.n non c!e ui tbreiding vh· verbro.nè.e 
oppervln.k sch~ttcn net hehul11 vo.n oen popscheno. 
(zie vort1.erop) • 
Anclors uoc t non zich behel:>en net c1e 11 Rule of ni ne" 
(voor volvo.s~enen 1) 

Hoof(~ ? % r rmp voor 1J % 
1 c.rn 9 % roLll) ['.chter 1.J % 

lUNE 1 been (' ~,,, nek 1 % -:; 
,I 

t:~<mi talin. 1 '" 
fü.-t is em.1ckk0lijk clna.rbij te onthouè.en do.t het 
o-:,porvlak vel hn.nc1.pc.ln vo.n c~e ~"'a tient on5eveer 
p~occnt vo.n zijn t otale liohnnnsop~ervlnk is • 

. 

een 

Het l)O~)schono. vo.n Lund en nrov,cl~r is. e;obas<Jcrc1. o::;_, 
het versch:i.jnscl , c1.a.t bij c1_e ont\71kke~l.n6 vn.1; hot 
kine! t ot vol,TD,ssone het hoofd re~o.t1.cf kleine-r , 
r.c b enL:n relatief crroter wor'lcn • 
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Hot P0 vsohonc._ vol gons Luncl. on nrom1er i s ceb.:i.soer d 
op he t v er s chijnsel , d~t bij èe ontwikkèl ine ven ki nd 
t o t v?l wa.ssonc he t hoof c! relc.ti ef kleiner, d.e benen 
r el n tief tTot er wor èGn. 

LEEFTIJD 0 j a.ar 1 j acr 5 jaa r '.10 j r 15 j ne.r volwassen 

J.. -½ vh hoof d 9, 5 % c, 5 % 6,5 % 5, 5 % 4, 5 % 3, 5 % 
n = 

C = 

, 

¼ v d dij .. 2, 75 % 3, 25 % 
van hei: 

4% l;- 1 25 1~ 4,50 ,; 1,, 15 % 

½onderbee n 2,5 % 2,5 % 1 2, 75 % 3 r; 3, 25 % 3, 5 % 

De anè.er o liohccnsdol en (ronp , ~rnon, voet en, handen 
m tes en eeni tc.lien ) blijven r e l ~tief constant in 
oppervl ckto on zijn in he t popsohenc direct net 
per ocnto.1! e s c ewr~cr èeer d. · 

Ho t 01p6rvlck vD.n hoof d dijboen en onder been 
ka n nen in verbc nd ne t de l e of t ijd in bovenstaand 
schcno. a.fl ezen . 
i l , Il en C eeven de he l f t ( l) vc.n hoofd, ~ en 
onderbeen nan nl cle voorkf'.nt /Sf de a.cht er ko.nt. 
Voor oiroulc ire verbr andi ni;cn <lus rte t twee 
v cr ncnic;,,-ul.di ten 1 

Het is do bedooline· het popschuor. in <.~o 
ziektoc~oschiocloni s vd pa.ticnt ov er te t r ekken of 
n,..'\ te tekenen en daD.r i n het v ~br n.nèl.e ~::,pcrvl o.k 
na.n t e {.;vvon. 

De 1-~rr-.o.dsver br a.ndin« t el t niet uee , ~e 
t we ecleBJ:'O.ll-dsver bro.n t'.in13 wor è.t c~eo.rceer <.~ , cle 
dor deé;TC.o.è.s zwart f ;enaakt • 
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. _.,, 

De conplicn ties vnn een v orbrc.n_clin.,.,. 
-- ----..!• 

n Locnnl 

1 s hock 
2 sepsis 
3 or ~n~nlo.~sies (vooro.l nie ren, l ever, bijni0ren) 
4 stoornissen in ~e eiwitbel ~ns 
5 o.naeni~ 

G infectie 
7 ongunsti6e localiso.tic 
:~ li ttekenrctrnctie en contractuurvor□inc 

( alleen bij uer dor;r~ndsverbranèina) 

SHoclr. 0 ,:i th ver ~i e pa o0enese vnn shock bij v..erbranè.inc is 
reec~s ui tvoerii_i {;csi)roken. 
De beho.ndelinJ kont later • . 

SEPSIS Dit is oen GOVro-Gsclc co!:t~,lica tie en frequ~ntc 
doodsoorz~ak bij n.ll e br f',nch10nc:en van enic;<:. 
bet ekenis. · 
li0t verbrande lich~~~SODJCrvlak is ~anv~nkclijk 
steriel ( ~~oor cle ve:rbrc..ncl.inc ) macr vornt een 
i toa.lc vocüin;;sboclcn voor bo.ctcrien. 

Loca.lc infectie tr0üdt zeer [,'000.kkelijk op 
en door c:e vorr.iinderr.o \/Oersta nd kont cl:aar ,7eE:r 
zeer c;er.1n.kkclijk br-.ctcrinenie en sepsi s van. 

Men c~i ent cle pa.tient do.n ook 1!\et 
"chirurcische usersi.s" t e he:hancle1-on en 
bovemlicn 1')r ophylectisch antibiotica. te geven. 

13ij tlc r.1inste vercfonkinc krreken ui tzctten. 

[I. )ven de br ~mclwonc1. zelf door afstrijken. 
b) bloedkweek 

~ 

Het kweken is no({ niet voldoen<l.e , ook 
resistentiebepc.linr•:cn 0p cle cekweekte 
n icro-or ev,nisncn zijn noodznkelijk ! 

Het r outine.:;·ewijs toec,_ienen vo.n 
o..ntite t r:.nusserun woré!.t in vree.lestijd niet 
meer noo CTz[:.kelijk CTencht, t enzij de br and
wonden vcrontreinie(,_ zijn ne t str aatvuil , 
ao.r è.e of m~st . 
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orgo.o.nlaesies 

<1e n i eren 

De nieren kuri..nen bjj verbrc.nc1.in0 op 
r.iccrclere no.nieren besch~dicèt v10rden. 
I n tei;enstellinc; tot cle vcrrmchtin. · 
Dlijkt het tubulusepi theel vulnera.b~ler 
te zijn do.n de Gloneruli. 
, De nierbescha.c1igina is patl~ologi sch 
(_en ook r,-ekennerkt door üe zt;. acute 
tuhulo.ire necrose ( 11 lovrnr- nephron" syndr ooa) . 

Deze ko.n c1.oor <',llo nocslijke pnthol ogische 
processen v eroorzr.[•.kt wor c1.en, cw.o.r bij 
brandwon t':.cm s:1olen voorr-..1 een rol : 

n ~noxie v h nierpa.renchyn c~oor c~e shock 
b bescha.clicinc 1loor uitscheidinf; van 

e rote hoeveelhec1.en eiwi tnfbro.ak
:1ro<1.ucton en o.nc'.oro noxen (sepsis) . 

De tubuluscellen zwellen op e~ wor~en 
a.f gesto ten. De tubuli raken verstopt. 

10.inisch vinc1.t min to0ncnenè.e oligurie 
tot anurie toe . Dc~alt ~e Qiureso bij 
vohmssencn hone,len 30 cc per uur (750 cc/c~c) 
dan noet men op ~assen. · 
Voor kinderen zijn deze unarc1,en 20 cc per uur 
en 500 cc per c1.nif• 

Worc1.t noc; cni0 e urine 1{cproè.ucccrcl, uo.n 
vinc1 t oen clt.>.o.rin sterk nosi ticve eivli treaotics 
en cylind(\: rs in het sen.inent. 

Er is ~6n lichtpunt in t1.0z0 □is~ro. 
1Iet tubulusop i theel h veft een cnorn 
receneraticvornocren en kan zich in enkele 
l'reken herstellen. 

Hct· is znak deze critieke teroijn to 
overbrugeen, zodat c:e ~mticnt niet o.o.n 
uraenie overlijc1-t, voorc1at cle ni eron hun 
functie kunnen hervatten. 

Voor de tho:r.a1)ie vo.n c1ozc nicrfunct;i.cstoornis zij verwezen nanr 
de interne e;enccskunde. 

n.) norstc~icet (eiwitloos , c::'.l orierijk), h) evt peritonea le lr.v0:50 
o) evt. 11kuns tna tice nie r 11 

Zeer belan{',Tijk is c~at non de toe te clicnon hoeveelhei d vocht 
aan1)cst aan cle üiurese, é'.ndGrs ontstaat l ontroc<~ecm. 
D:ij branclwonclpo.ti cmten k0.n cli t echt or bui ten{;cmoon moeil:ijk 
z:ijn, ontnt nen ook het vochtverlies door het verbrc.ndc oppervlck 
in rekenin~ noot brenGen. 

\ 



leverb ~sche,è.ii3in, · Wn t b t f 
v c , e re t ~1..,, ~rbeschadir;inr=: z:ij o:;:;cc~.l:i rkt 

. 
bijnierbeschc.diginc 

do.t over <le patho{;'(,nese vrninicr bekend is wc.c.r 
ï:c.o,r scrujnlijk evcn{l.ls bij de nfo ren een ' 
c enenede oorznl,k in het s ·)el is i 
1Jo sch~ ~ · · · 1 
· • c:,C.J.i...;1.ne vn.n hot ;io.r enchyn door c.noxie en 
t oxische p:•o,1-u.c ten. 

Sons zie t aen reeds enkel e è~gen nc. een 
crnstice verbront ine lovorfunctiestoornissen 
optr ec~~m, welke zelfs t 0 t c1..e dood kunnen leiden. 

In v er banc~ hi cr r.1oc1..e worr:t tcgem1oorclig 
e lke brcmfü1onc~beho.rnleline net s t offen '7el ke de 
leverfuncti e zou<.'..en kunnen storen,· ui t den boze 
t;ec.cht. ( t c.nnine bjjv . is een l evGre;if l ) 

Deha.ndelinr; 
iint betreft :lo b ehc.fü1..èline , ko.n 

ncm in erns ti{;e noeilijkhot1..en kooen wanneer 
ook de nier en bcschv..clied zijn. 
De l everb0sch~di i3in~ noet bchc.né'.e l d worè.en 
net eiwitrijk di eet , de nierboschadic~nc net 
eiwi t o..rn of 0i wi tloos diee t . 
Deze cor.1binc1,tio is vr',jwe l infä,ust. 

Dij r.nurie ri.oet nen de beho.nè!.eline v<l 
nierfunctie laten prcl~veren, bij olicurie 
hangt het a f van de ~rnst do.ervan w~t Tien znl 
è.oen : non r crsel c het di ee t op 5 eleiC.c v~n c1e 
urc.eni c . 

Wnt betreft cle bijnieren kan een e.cutc 
insufficientic of totale uitval van tle 
bijnierfunctie optretlcn. 
Dit is niet specifiek voor ornstic;e bro.nclwonè.en 
oaar k~n in ~rincipo optreden bij elke 
overnc.ti e e stress, rliepe shock, ernstif,e 
t oxnenie onz. 

Wnt érhouse en Friderichsen hebben het beeld 
beschreven hij uenincoc occenseps i s. 

IG.inisch vin~t nen het beeld van èe bijniororisei 
pijn in de costo- vertebro.le hoeken,_ 
hoofdpijn , extreer.1 c evoel van noehe:i.è., 
o issclijkhei <l, hrnkE.m, c~ia.rrhee, shock, 
verwarc~hei(l , c,)nR en al ga.uw de exitus. 

Voor de b i ochonische bevestit,"ine van c1e 
klinische è.io.{r,no so zij verwezen naar de 
interne ccm eeskunc~e • 
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Het No.-K evenwicht wordt verst,wrd en de 
uitscheidinr. vel 17 ketosterci<~en daalt of houclt 
zelfs ceheel op. 

De eenvou(~i Je, hoewel niet zeer betrouwbo.rE:: 
test is hGt tellen van het a~ntal eosinophiel en 
in het circulerend blo0è. (Thorntest). 
De bclmntlelinc moet bcst~an uit substitutiathercpic 
net cortisone (niet J,CTH); evt. ook DOCi. en 
norc.c1.reru1lino, alsoede een zorr;vulclir,e recelinc 
v~n de vocht- en electrolytenb~l~ns. 

Overlijdt de p0ti ent , cl~n vin~t oen bij 
ohcluctie bloec1in0en en necrosE:h .. ....,o.rden in è.e 
bijnierschors, sans zelfs volledicre necrose vo.n 
het c ehcle orano.n. 

11 s tressulceré:1.U 
.i.f en toe ziet r.i.en, vooral bij 

brnrdwonlon, acut e ulcera in èe tr. digestivus 
voor~l in lila;:,.,a en duodenum, optreden. 
Deze kunnen byzonder hefti(~ bloeclcn. 
Men kc,n er bijnn. niet to t;on tro.nsfunc:eren. 

In dut {;evi::.l i s mon [;eC..wonr;en cpore.tief in 
to Gr ijpen. Deze zoc~n~ande stressulcera worden 
mees t al Ec.nifest in c'-0 tweede week na het trauma. 

Men neemt (1.n.n t"...."..t in t~iepo shocktoestand 
hcc.rdjes v~n ischaemische necrose kunnen optreèen 
in cle L1UCO sc. . 
Door pcptische invr<":lrkinf.; VE>.n de spijsverteringssappen 
zouden Qnaruit de ncutc ulcora ontstaan. 
Stressulccra zijn ni0t specifiek voor br~nduond&n. 
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Sto9rni ssen in ~e ciwi tbal ans 

;_11 c br a.nè'_wonc~pntienten hebben con n0t~c.ticve e i wi t he.l ans : 

clcstr uc tie cloor c~e vcrbre.n<lin;: zel f 
ei\':ri tvcrlios door transsuüi:1.ti~ en exsucla.ti c 
verhoo~~e eiui tnfbrnc..k door toxischè 
en infectieuze invloe ::on. 

cl) onvolcloen tle eiwi topnnne door o.noxio e . l!. 

De nec;c.. tieve eiw~ tbalcns kan tot _h,Ypoprotei nam:dc 
(boter l1Y1Joproto1nisme J) leiden wa.t de wonc~({Gnoz inr; 
be 1 eDne rt. 

De pctient,kc.n zo in eon vicieuze cirkel konen, ooèat 
ook cle wcerst<'..nè te.1;0n infä ctü:s ufnoemt en het 
herstel v .:i.n clc orecnnfuncti es wor<:t vcrtr;;..agtl. 

De bes t o rn1.nfo r om clüzc t ocstant: te behandelen 
is enerzijè.s het ciwitver lies to beperken door oen 
eoccle branclwon cl1rnho.ndelinc;, c.lG0me0n en loce.a l, 
[',nt:erzijcls het ;:i,nnhcc1 vc.n eiïri t o_;_) te voeren. 
De neest effectieve manier om he t (',tmbocf op to voeren 
is t o~voor :per os: ven }.Jl'.rentera.lc toevoer cloor 
nic~del van inf'usen 0 . d . noe:t !!H.:n ni~t te veel 
verm:i.chten. 

Me11 e;cve dus zo spoot:i6 mocelijk een lichtvertecrbe.r.r 
eiwi trijk üi00t (knr nemolk, yo:_çhurt , lk".nc;op) . 
Een noeilijkhoid rijst ochtür bij cor11)licerencle 
nierbeschi'.clicine. Dij urc.emie 50.0.t è'.-e behc.nd(;linJ 
c:~c'.rvE>.n voor. 

ana.eaic 

a.) De acute a.nacnie t r eedt op door hP.enolysc. 
Dij ui t gebreicle vorbr~nèin~en worden r,rote hoeveelheden 
erythr ocyten cl.oor è.e hitte /j'et1..ooc1.. of 1.Jeschll.dir;d. 
Dovenq.ien treedt ho.~molysc oi:, oncler i nvloed van 
toxisch- inf'ectieuze factoren. 
Deze acute r,na,emie wor(1t vua.k [;Cnc.sker,1.. tloor cle 
i nclikkinL{ vc..n h0t bloed c.ls ondcr\1.eol van OE:ll 

lo.-re nte of nanifeste shooktoest~nc~. 
I~l s onc~orclccl vnn üa infusicbuhanc'.t:linr; v'.:l.n 0r nstice brandwoncl.en 
r.ioeten zeker c1o transfusies mot vers blotnl '11,orc.1.en {;enoend, 
ook al zou het hnenoi;l obinegeho.l tc n@rr.m.o..l of ,)ventueol 
vorhooc;a. zijn. 



is te bcschouuen nls een 
byzonc:orc vorm vo..n c:c hypoproteino.enic . 
Hr,or:1oclobinu is ook ciwi t . dat t'..~n[;evul.11. en 
hurstelc1. a ·<:t vrorclcn. Dn~rnc,r..st knn <:!.u 
Jme:mo;; oiosc (;os t oor cl "zijn tluor r cnminc; vr. n het 
b0 um1e:rl_; unz. 

De bchc.nC.olinc; mod c1.us b t~str.nn in h 0t r;ovcn 
v~n bl oo~trcnsfusies en ijzer nlsno~e eiwitrijk 
<1.i e:o t .. 

infuctio 
clnnr over is r <:cds bij clo sepsis sub 2 

ges~,rokon •. iülc brn.nchron<lun r100ton r:1ut chirurcische 
[',se~)sis hèh.:-,m~cl cl wo r C.on. 

,?_fl_f~sti_(~ l ocnl_iE~ 

zie bij bcoorc'.0line bro.nclwonc'.un ont1or he t hoof ·1. 
Loc[',lisc. tie• 

Littukonretractie 0_n c ontrnctuu_!'~~n in{~. 
Deze c omplico.tie 

tr~ucl. t .'.llcc.m op bij <.1.crclcc~ré',<'..clsvorhrc.nc1.inr;en là! n 
bij <li<: t weeclo 1; r o.c,c:sbr &nc'.wonc'.en ('.ie 1loor infectie 
ov1::rc.;·nl',n in f.o r ,1.or;r o.é1è.S . 
Do opitholis~tio r,10 ..)t v~.nr-.f c'.c rc.nc1.c,m k 01:.10n, wv.t 
zoor l e.ng c'.uurt on ::;ep::-.o.rc.l (;<10.. t I:1.0t clo vornin5 VC'.n 
{~a.nul['. ti1::\fC ef s cl. 

Er ontsta~n l elijke retrnheren~e litteke ns 
wclko c1c functie vo.n he t be:truffendc lichr.P.msclocl 
crnstit.S kunne n bclcr:1mcron (contrr:.cturon)• 

Het is 11.0rhr,l ve zco.k üi t t o voorkonen 11.oor in 
oen vroe g sto.cliun c'\.oor Bid.del vn.n hui<ltransplc.nta.tios 
in to criJpon. 

Zoc:rn hot n0crotische w0cf sol vol,1.otmd.0 is 
l~ocleaP.rkocrü -vut pQ.s na con wuek bljjkt- vrorclt het 
dorc:ogre,e,clsc,;o<:tol te v c'. brnnc1.w<mc1. {~ocxciclcercl. 

Het cl_ofoct worclt üOè.ckt not eon vrij huidtrç..nsplnntc.et 
( zie o.lclo.cr). Men noorat c1.i t de 11prir.1c.ire excisie" 
v <.:. brnndwoncl. In c1.o iclcr.le Gevn.llcn lweft zich c'..us 
0c on csr c.nu1o.'.tiewecfscl kunn0n ontwikkelen • 
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vervole) Men na.nkt (.;,.m schone, chirurc ischt: r!oncl 
•~lkc volkonu~ c.sc~tisch is an ~iroct wor ~t 
getlokt met een trnnsplcntaat (split skineraft) 

,.,. 

\7ncht nen c'.n.armcc te l::i.n.-: , wr. t in c"'.~ 
lH:rifcro pr0..ktijk hclC'.ns noe t e veel v0crkomt, 
<lnn vrordt hc.t necrotische woofsel aehe0l of 
t;0C'.C::el te lijk c,f t·0st·: ten E.:n ontstr.c t 0cn 
c·rt.nuloromi_ vwndo:;:i~crvlo.k. 

De ka.nsûn v r,n hot -..,,nsl r,rm vo.n uen trc.nsplcnt~a t 
zijn nu veel slccht~r : :c,norc'.en, onc'..:-.t 
e ra.nulc.ticwuofs cl 00n veel slechter e 
vocc7-.ine sboè.en voor oen trc.nsiüc,ntno.t vorot 
clnn con verse chirurc;ischo wond. Dit f oi t 
wordt niet r,,l tijc7-. vol ,:oûnrlo inr;ozien. 

.... Mo.r,,trccolcn voûr oorste hu.11) 

D Eic;cnlijk0 boha.nfüilin15 in het ziekenhuis . 

1fac.tre:eclcn voor t.:-crsto hul p ; 

1 Dostrijc1inc; vc,n l1ijn 

2 v oorkoraon V C',Il shock 

3 voorkonen vr.n infectie 

Wat betreft bostrijf'.iE[; v ~':.J2_ijn 
·------- -· noot r.ien (_;oecl onè.orsc!.lc:i:den 
tussen ['.Il[;'st, onrust en echte l,)ijn • . :,n::.;stic;o patienten 
r'û.rm tckuer c.lsof ze pijn hebben, t Grwijl de t in 
;orkcl ~jkhe it'. nccv:::.l t. 

Dozo 1111jjn11 vorc1..wijnt bij kr.lncren en .'.'..n<1.urs vrel 
niet bc.rbituurè.eriva.ten intrnvonous. 
Dij c1.roi;;;onèc shock iïord0n c'.e ;e.tientcn vm•.k onrustic;. 
Deze onrust noot bustret7-.on wor(1.cm door clo shock to 
behnn<:clcn on niE:i t c1.oor tooc1.ienen van se<~::'..tiva • 

- Do echte j_Üjn~C men (';or1;lst l)ostrijc:en n~~ norpl:i ne, 
O ....,,, ....... r (' ~. c1 

.... t non (:1 t intre.veneus t oe<.J.C;nt. . 
Ol) vo ... " ~•<• ·" , ••• . -------·--
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O1üossen 
vw,t or 

De morfin0 wor(l t t'.us intraveneus t oet;eclicnc1, c'.o 
pcri fc.:ro circulc.tic is hl slecht on ;ls mon subcutc.o.n 
zou Sl)Ui t 1.m blijft h0t ·p rcpcrt>,at e.ls een depot l i ;;cen. 

He t holpt do.n niet un is b uvcnè'.i cn c-0v~e. r l ijk 
ondo. t non c1.e noi(;inc; hooft noc; r.ioor t o spui ten. 
Wnnnctlr oinclolijk clc shock bcstre c1.c.:n is , kan alles 
t 0~elijk in ~c circulo.ti~ komon on 0cn ra~rfino intoxicatie 
voroorznkcn ( oorlocscrvcrin[J 1) . 

fil.nt1oron on_~lc ncmsen {;cvo men liovor ,~olantinc 
i pv r.1orfinc , nr. tuurlijk ook weer intraveneus . Men 
noot uen pé'..picrtj e of lebul r..r.n •1c: p~tient bcvesticcn 
mot tjjtl en <lc sorin[~ vtl inj0 ctic. 

Tenslotte zij nor, GCîTûzcn op hot feit, dc t l anc 
nic:t allo brancl .. ,oncl1)n.ticntcn pijn hebben. 
Oppervl~kkigc 2-r::rno.dsverbré'..n~inc zijn veel 
pijnlijker dan clio~>c 3- c ra.àclsbrnndwonè'.en ouclo.t in 
het . e :1r s t e e;cve.l t'.o sensibele zenuvrui t cirn1.en in de 
hui r'!.. no(;' intc.ct zijn. 

Da 0,!1.nwezii ·;hoi cl va.n pijn is clus uor 11.or <::e n 
1~-unstiG füm 0t:n onuunsti0 t1::k~n. 

in 1 L 

wat betreft het v oorkoo-cn vnn Jlhok 
zij or op 

r~ow0 zcn, <lo. t r,icn cllc pationten nut verbran:lingcn 
indien eni {:szins mof;(:!lijk ruim !1oet l aton drinken, ! 
ulles is f>Oo t: , koffie, thèe , lJoui11on, 
vruchtonse.:> , vmter, rna!'.r vnore,l ol ectrolytrijko 
c1r1:'.nken. Evt zc,ut- on bic1:'.rbonr,stn.blotten l c.t cn 
slikken ( 1 ó-20 6-ro.n del .of nor; ueor ) 
Men beve c.:l t wel ao,n de volr:ow1.c o~üossinc te Gebr.: 

3- /~ c;r~ Na. C 1 . (= a.fccstrckcn t heelepel) 

2~3 c:r. Mn- c i tre.o, t ("' •?t thool opol) 

2-3 c:r, Na-bioarbone,e. t ( = ½ thuel opel ) 

Men covc hior vç1.n zo mo{;eljjk 2"4 L to dri nken. 
Do meeste po.t:i,c:mten l usten he·t echter niet. 



•• ' 1 

De j_)ntiunt moet cormkkclijk worc~cn neerc,•c-:;lef,'<l 
d . - ~ t.:., > , 

zono 1t, c.0 benen wnt hocor vn het hoofd wat la.Ger. 
Mem noet 'i!Ckcn tee;on e fkoclinc, □fü',r dat wil nie t 
ZO(,:(;'Gn, <k .t men vmrmc kruiken noet [:;even. --

Th:"..r.rmoc veroorzae.kt non perifere hY1>ernumie 
on ~oorkruist men een van ~e voorno,anst~ 
c ompensatier eacties tecen shock. 

Wr.nncor bij dr ei genclo of· r.mnifesto shock clo 
~iokenhuisopnnnc op zich lo.a.t wachten, I:toc t non ook 
111.travencus vocht to c,1ienen. 
Het 11.ancçb sterk a.f van . (1.o beschikbnre hulpr,iic-1.c~elen, 
wc.t c1e bchE',ndelendc nrts in n, ·o,:l.5ov<'-llon ken üoon. 

Het beste is een intraveneus nnulc1.infuus net 
physiol oeisch zout of plasma. 
Hypo I s hebben vroini0 wo..nrc1e weaons de slachte resorbtie. 

\i{D.t be treft het voorkoncn vo.n infectie 
zij or op 

c owozen, dat men de kleren niet uittrekt, tenzij dit 
:0.et chirurrsischo o.sopsis kc.n c:~obeurcn. 
Lo..n t de ziokonhuisoj_,n:::.I!lo la.nee r dnn G uur op zich 
wacht en, fü>,n is <1.c.t wel nood:zmkelijk on c1.o br<'-nc'!.uonc'.on 
t G kuri..nen vcrbinGen . 
Men v erwijdert c1..o kleren c1oor zo ri:;oureu.s o~)on te 
knij_)pcn. Het beste is ~en c1rcor-~ steriel_ v~b<':!J,<1 , 
<'.n. t ck vcrbre.nc1c lichaamsdelen ruin en llcht clrukkend 
afdokt ( oorst c'.r oo{S steriel eo-o.s, c"lnn een <likke lanc: 

celstof of wnttcu, daaroverheen elc.stische winclscla) . 
Geen z~lf of genoes1Y1icldel0n op de brandwond èoen 1 

Wel i:m.u me n penicilline intrc.veneus tooüienen. 
In noodr;ev~,llon kan non zich behelpen mot schune 
ln.kens of hr.nc1clooken wel ke no{s Oj_)[.:ovouw~n in cl.e 
linnenkast liaecn. 
"f{cnneor men clcze openvouwt, ctrsG men (1eze bij 
bonacl.erinc a ls "steriel" beschouwe n. 
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.J De oi,·•:onl jjkc belmnc:clinR :ln het ziekenhuis 

Deze k&n wo1·c,_en. on c1.ervcr <luol <'. in eon · ... 1.--vnone o n 
l occlo behr.nclolin~- " l, 

Do c.l 0onGno bchc.nfüüinc; is c ericht on de vo1Jrkom1· n ·· 
on b t .. , · ' • 1 u es I'lJt.1nf; van é'.c re0cls ocrf,_cr cenoem1c com;Jlico.ties , 
shock, scnsis or••-..~nlc ,., · h t · · " .l , b "'' -~sies, Yl)Or,ro c1nr,or11e, 0.nr.0nie. 

Wo.t betr eft c:o shock nor; ho t voli.:;onde : 
I ~ ~e t verbrc.n~e o,~c~vlo.k neer tnn 15-20 i, (voor · 
~inc.oron meer (:o.n 10 o/o) ck".n worclt in i e<,_er c evc.l e en 
intro.v eneus infuus N'n-·clo "<~ ... ~ t ... G · • 

Men i.50've plo.snc. , bloocl on physiolu0isch zûut 
vol ccns ondcrstc.c.nu schcmn. 

intro.veneus infuus por oreo.l vocht 
10 % v erbra nd op~ervlak 

- - -
___ .. 

~ 

v ol·,,,r-.ssc n e ('75 k ·"' ) () 1000 - 1500 co per 10 % 2 - 4 L 

1 " 'r 

" V 

1 

jo.c..r ( 50 kG ) 600 - 1000 cc per 10 % r 2 - 3 L 

-
j o.c.r ( 25 ke· ) 300 - 500 co per 10 % 1 - 2 L 

j o.o.r ( 10 ke ) 
1 

150 - 200 cc por 10 % - ..J ... -2 1 L 

NI3 Dit schone. i s een ruwe schattin0 1 
Men r10e t de hoeYcolhcden nan de ho.nel van het 
klinisch beel(1. en met behulp van frequente 
b01)e.lingen Vü.n Hb , erythr ocyten en ev entueel 
l~~ea~tocryt voortdurend corri~eren. 

Wut betreft de locale behandeling 
zijn or verschillende 

methoc~es. l:..lle methoden hebben een ffêr:ieonsehn.l)l)elijke 
voorvmc.rcl.e n . 1. chirurrds0he:: r.sepsia ! 
0 neeconpliceerc~c 2-grl'.o..clsvcrbro.nclingen cenezon c.l tjjt'l 
wanneer non ze zoveel moA~lijk met rust lo.nt en infectie 
voorkoBt (als ·c1e ui threiclinr~ teno:i:nsto binn~n cle porken 
blijft) .. 
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Ni tre,sbeho.nç~o
linc;,. 

I~ tlc 
1 
chirurcische kliniek to Groningen houclen 

WJJ onc.~r bepaalde vc.:>rwc.arcl.en no5 steeès vo.st 
n~n c1e ni trasbehc.ndelin,-;, welke als volé;t wordt 
uitffevoerd. 

a.) bro.ndwondtoilet onder chirur"ische r.sepsia 
in de o~era~iek~ncr evt. ond~r sen 
lnchc:asroesjc. 
Dlnzon en losse epidernisluppen nordon 
'l-10r5ccknipt. 

b) ontsmetten net cetramide en wassen mot 
physiologisch zout. 

c) clepr,en eet nitras ar{Senti ( 5-10 % ) 
~edurende 15-20 ninuten totdat een bruine 
verkleuring van de br~ndnond optreoèt. 

d) n~akt onder de lichtboog. 

è) op znr,l vcrt~or clep:ï_1cn, eerst ol!l het kwaxticr, 
daarna mot lnn0ore tussenpozen, totdat een 
:iarde pikzwarte korst is ontstc.a.n, \7elkc, hot 
verbrande o:)pervlak "hernetisch11 afsluit. 

f) evt. barstjes on kloven, welke in deze korst 
ontsto.an, bij"erken met nntiseptium 
(bijv. raet "triple dye11 ) 

No.armnte <1.<:1 epi thelisntie ondor de kc-rst voortec..ne vindt 
wordt deze Op[;olioht eh "-fc;usloten•, 

No. tuee weken kan uen hele lo,ppen van c1e korst 
n.ftrekkon on blijkt clo u·.ve nieuwe huis eroné'..er te 
li0cen • .-' .. lleo'n op eil P.ncljcs vnn evt. diepere verbrcn<.linc 
blijft de korst vo,stzi tten. 

De ni trcshcho.mlelin{; is (~uschikt voor verse 
2- f;TM,t1svorbrnnc1inr~en zon,ler locnle complico.tie,s . 

Dezo buho.nclelinc is ui tc;rnc.rèl niet e;osçhi-kt voor 
verbrc.nclintcn c.c.n hot F,uzicht, ei rcul~ir~ verbro.nclincen 
en verhro.ndin0en in de buurt van huidplooien en 
ucwrichten. 
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do "exposure" methotle . 
Dij deze oethode îlordcn do 

brr.nc1.wonden niet vorbonclen ( evenmin o.ls bij 
dG nitra.sbehanleline) maar Mn ne lucht bloot gesteld. 
Het doel is het verkrijcren van een droocr 
won<J.op1lervla.k. 

Dr ooet e , koelo temper~tuur en inwerkinc 
vun licht zijn onJllllstia voor de crooi van 
ba.cterien. 
De v orpl ecrin~ is vrij eenvoucli(;. 
Do 1mtient wordt ops teriele l akens in boè. c,elced, 
de verbrr.nclo lichne.msdelen onbedekt . 
Do lromortemperatuur wcrdt cereeel ü: voor kinderen 
63 {sl'nden F , voor volvassenon 70 - 75 ~Ten.d F. 

Wor dt le ka.oertompcratuur t e hoo~, den eco.n 
de pa ticnten znet en en dat moet wor den voorkomen. 
Tocht moet tevons wor•.'.en voorkomen 1 
Dezoekers worden niet toecelaten, verpl eaöstera 
en doktoren kooon met mondlnp en outs binnen. 

In 2-3 ont s t a.at oen dr ocre afsluitende korst 
welke bij druk niet pijnlijk is . 

De exposureoethode hoeft dezelfde indionties 
en contra.indicati es o.ls de nitr nsboho.n<leling 
behalve w~t betreft èe l oco.l isntie. 
De exposuremethoc1.e wordt ook wel t oe1:;epnst voor 
brenc1wonden ai:m het aozicht, nek en peri neao.l streek. 

Idoo.~l is de nethode niet - het is oen afzichtelijk 
cozicht - n~ar in de tropen ko.n het oen uitkomst 
zijn (eocn &-r ot a nfsluitende vcrbnnden) . 
Ook bij erote r o.r.ipen , wanneer cle hulprailldelen en 
vorbc.nclmo.t orinal t ekortschieten ko.n men zich op <lE:ize 
r:innior bohol1)en. 

De bob..~n~olinrr met afsluitende vorbnndcn: 

Eerst uor clt het bra.ndwondtoilet· ui t eevocrd onclor 
chirurL-isoho asepsi s in do oper a tiekamer, zoo.la bij de 
nitro.~behnnteling besproken is. 
De verbrnncle licho.ansdelon worden ontsmet met ootr arnide 
en c;evmssen raet physiolot;isch zout . 

D..1.0.rnn worden stor ielo lo.j_)1)0n 11Ence+s :vl uksel" 
met s t eriele bonzooninoz~lf ecapplioeord. Nog beter 
is het ecbruik ven "optullo l,TO.S11 , na.n.r dn t i s cluur en 
niet ovorl',l hij de l1D.nc1.. n.--.c.rovorhoen komt een dikke 
lr..l',cr steriel e wr,tton, welke op zijn ";'_>l c..c.ts wor ,lt cahouden 
door s t evil;o elo.stisohe winc~sels • 
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Dit b ver antl moet èo brandwonden ruira afèekkcn, 
stevic èrukkend, mo.a.r niet snoerend zijn [',anceleed en 
volcloenèe mor;elijkheid bie den tot nbsorbtie (zonè.er 
ca.n de buitenkant nat te worden). 

Men l~~t èit verband zo la.nr mocrelijk zitten 
( 1-2 \7Cken 1 ). · ' 
Vervroegde verbnndwisselincr moet plaatsvinden 

nl als het verband. los zit of verschoven is 
b bij ver~oeden van infectie 
c bij hevie-e en ['.anhouc1encle pijn onc1.er hot verbo.nc1.. 

Deze verbcndncthocle is ~osohikt zowel voor 2-6T~ads- als 
voor 3-g-rv.aclsbra.ndwonclcn. 
De eerste verbnnclwisseline moet ook weer plaatsvinc'!.en 
onder chirur(iisohe asepsis op de operatiekamer, zonocli5 
onder ncroose. 

Zodra. bij de eerste verba.ndwisselinc;( en) blijkt, c1.a.t 
de 3-grao.cls5ebieclen voldoende tedemarkeerd zijn, worden 
deze ceexcideerd en e:;eclekt met vrije huicltranspla.ntaten. 

Dij infectie r,10eten de verbandwisseline:;en 
frequenter plaatsvinden (zonodiff dacelijks), waarbij 
zoutwo.tor-ba.den worüen toeeepa.st. 
Hetzelfcle [;eldt voor granulerende oi,pervlakkcn, welke 
mon uil voorbereiden voor Thiersohe plcstieken ( zie alclaa~ ). 

~ls' liter~tuur zij eanbevolen: 

1 De beh..1.nd.elinr;· van po.tienten mot verbrc..nclinr-;en 

UitCTnv0 van het Centro.~l Lo.boro.toriWl vc..n de 
Dloodtrnnsfusiedienst van het Neè. Rode Kruis 
Goed en aocc1koop boekje. 

2 De shocktoestand en zijn behant1.elinr: 

Voorlopic voorschrift no. 3303. 
Op .ae.nvra.C".g kosteloos verkrijgbo.c.r bij het 
Ministerie van Birui.enlo.ndse Zaken, 
o.fclelincr Deschcrmin6 ne..folkincr. · 

3 Frontchirurgie 
Voorlopi0 voorschrift no. 3307 
Op aanvro.o.B kosteloos ~erkrijebnc~ b~ het 
Ministerie van Dinnenl~ndse Zaken, 
J~fdelintJ neschermina Devolk±nc. 
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P L ~ S T I t K E N & P R O T H E S E N 

Onder .El,~iek verstnat mon in do chiru.rrrio 
de reconstructie raet behulp van levend weefsel 
of clthans net or~nnische stof welke nc 
"U b II k 1 ' o eu an \1ort en opgenorien in do levcnc1.e 
structuur. 

Onder J2_rothese vors~~nt men de r econstructie 
met behulp van oon stof welke indifferent is 
t.o.v. do a~n6~enzende weefsels. 

Do vorzonkon prothese noemt men ook wol 
"c.lloplastiek", wat dus eigenlijk oen vorkecrdo 
nc.a.m is" 

NB Beide methodes vullen elkaar ann of worden 
in combinatie toegcp~st. 
Voor oen ~antal plastieken naakt non Bobruik 
van tijdelijke prothesen, totdnt do plastiek 
is inrreg-rooic1. (bijv. 11 stent11

). 

Verzonken prothus~. 
Het meost bekend zijn 

indiffer ente metalen voor ostoosynthese 
(KUntscherpcn, clriobl~dige collumpon van 
Svtin Johanssen). 

Andere voorbeelden zijn vitalliuobuisjes 
voor vnntnnastonoson, galweBchirurgie. 
:Meer modern zijn vorschillenclc plastic
producten o.~. ivnl on voor ditzelfde doel~ 
Soomige fabrieken fabriceren dnnrvan hola 
aortabogen. Do toepnssine verkeert echter 
no6 in het experimentele stndi'UJ!l• 

De z6n Judctkop is een nncroracnkte fomurkop 
ven doorzichtig plastic, die vool crebruikt 
wordt voor de reconstructie van e0n misvormd 
heupgewricht •. De huicli0o ui tvooring is echter 
ondeuec1olijk gebleken zodl'.t raen woor terugvalt 
op ö.c oucforo mothocle raot do vi tnlliun 11 cup" 
volgens Snith-Potorsen • 

... 59 -



Bij c~o ovurbruC,'(;incr Vf'.n crotu clofecton in 
borst- of buikno.ncl nao.kt raen wel c;ebrui k ven 
nylon- of t c.ntnlUIJmntjes . 
Tcltijk zijn clc vcrsohillcntlo toGpnssineun on 
mouolijkhodcn. 
Stron~ cloorredenorencl zou raon zelfs hochtineon 
ve n nie t r csorbaar nntcrinnl t ot vurzonkcn 
prothe sen kunnen rokunen , ni:-,cr füm met con zeer 
tijdelijke functie. 

y oorvmc.r dcn 
Wil raen oen bepo.~ldo stof of product 

do.arvan cls prothese ku.nn<m 0obruikon, dan r,mE::t 
deze o.an bepac.l clo voorwac..rden vol ~oen: 

volkoncn inl ifforent tov do orncrovendo we0fscls 
homogeen va n so.nenstellinc (cc.vo potontir>,nlvcrsohil ) 
volt1..oonc1e duurz.,,c.r,1 

NB Wanneer de (verzonken) p r othese niet :'.nn deze 
voorwl".o.r den vol doet, wordt zij onder de vormincr 
vc..n eçn steriel abces uitgesloten. 

De uitwendige prothese 
Deze ~ordt van buitenaf 

een hot lichaam 5efixocrd on is d~~rvo.n door intncte 
huic1.. of slijmvlies goschciclen : 
kunstbeen, kunst3ebit, kunstoog enz. 
Boven~onoemde voorwnarden voor de verzonken 

<) 

pr othese 60lden nu tuurlijk niet voor clo ui t.1endigc 
proth~so . 
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Vormen ven plastiek 

1 hcteropll'..stiok, tro.nsplo.nto.tic vo.n dierl ijk \:reofsel 
op de mens , Dit lukt niet r,10t lovond 

weefsel , wel .I!le t sor.mit;e dode weefsel s (kelf sbot bv) 
M~n nElemt aan c~o.t het bot alleon els i..;erno.mte 
dienst doe t voor in(P"oei van nieuw oieen 
beenweefsel (Unbo.u). 

2 . honoioplo.stiek, trc.nsplnnto. tic vc.n r.1cns op mens. 
trans~lanto.tie van levend -weefsel 

lukt l',lleen tijdelijk, tenzij r.1en te c\oen heeft t1ct 
ecn- ciieo twcclin0en of ugo.ma"..c;lobulinnemio . 
Eon aoed v 1;orbcold zou de ecwono blocdtrnnsfusio 
zijn , ware het niet df',t r.1cn hier niet te t'.oen heeft 
mot een echte reconstructie. -
Men sprockt den ook niet van plnstick. 

Do oorzo.ak dat rle uoostc houoiotro.nsplo.ntr.ten 
vo.n levend weefsel ~islukken of o.lthans een zeer 
tijdelijk bestoo.n hebben zit in de anti aonc 
c i ccnscho.ppcn vt:>.n vrecodo licho.r.oseiwi ttcn, 
De e.ntilichr.o.r.irenctic is gcbonclen a.o.n clo aaL1t10.
crlobulinen, vn.ntln.i.r clnt cl.e ove.rbrcniine vrel lukt 
bij <'.5a.rnmo.alobulinr.enic cm vcrclcr ook bij ecmoiieo 
t \',/cclingon . 

Trc.nsple.ntatie vn.n cloocl_ w0cfsel, c~a.t nr. de trri.ns
plante tic kan wor<lon 6ercsorboerd en on0cbouud 
lukt beter (vo.v. ttra.nsplo.ntnton, beentra.nspla.ntnt0n). 
Deze weefsels vrordon vc.o.k in clroom;evroron tocst{'.nd 
bowa.crG (vc.atbo.nk , beonbo.nk). 

Te~enwoordi0 tracht men iets dergelijks ook te 
clo cn met huid. Deze vorkrijet raon vnn c~cla.vers , 
evenals trÖuvicns de vna.t- en bcentranspl~ntnten, 
wc.E~rvoor men doho1r's uitzoekt, die in voll e cczonc1heicl 
plotseline over loden zjjn bijv. door oen onffOVCl.l . 

Do hor.ioiotransplc.ntc.tio vv.n huid worc.1-t ui tsl ui toncl 
gebruikt in noodgcvo.llen bijv in gevallen van 
ui t r,ebréide clertlegro.ndsbrn.nclwondcn, war'..rbij cl.e 
pa.tiont zelf niet voldocm1-0 huic~ overheeft voor een 
eutotransplunto.ti c . 
De vrcomde huid slnn t 2..c.nvc,nkolijk wol ('..nn, ml'.r..r 
wordt no. i:::nkcle weken c.f(~ostoten. Dr.n ka.n clc po.tiont 
echter over do eerste kritieke periode hoon zijn. 
He t blijft na.tuurl ijk ucn procr.ir0 :.c.nc;c.:lecrenhoicl. 
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Tonslotto raooton noc eonoomü \îord.on -lo 
ho.22:,~vli~~r~1:P-splo.ntatios. Ook dezu dienen 
ui tslui t 0n cl r,ls stro.nicn, cl.0,t i1or ~t <;cr c sorboor<l 
on v orvcn($cn c1.oor hcornvlicswv0fsol vr.n c1.c 
pr. tiont zelf. 

3 l~ut o1ünstl,~ 
transplantc tio bij ~u pe tie nt zelf. 

Dit wor t1t buitont;cm,on vCJ ol coda.r.n h ot moest 
huirl. , nc.r..r o oi: b ot, f r,scie, poes v~ten enz .• 
. :.1s V()orbool c1 zullen clc huicl.pl v,stivke n 
wnr ücn b uspr ok <.m. 

Hui c1.pla sticken 

1 vrije nu t otrrmsplo.nto.tie VE',n hui cl. (f:r;co skin 8Tti.ft) 

a. 11 pinch ar o.fts 11 vol gens Rcvcrclin ... Davis 
b 11 r t:-.zor grnfts 11 volacns Thiorsch- Blc ir 
c 11l!,ull-thicknoss0r a.fts" volBcns Wolfo ... Krauso 

2 } o.n1Jlo.sticken 

c. ba sisl0,l) 
b ges t eel de 1(1.p 

N'B Do ba sis voor de huidtrD.nsplnntn tic werd G~lced 
door de oun~ Duitse chiruracn, 0rotendccls roods 
in <le voriJo ovu.,. Do Anglo-Saksische chirur acn 
hebben door een intelliecnte vcrncrkincr va.n hun 
oorlocsorvr--,rinecn, voornl uit clo t weede werelc1.
corloe, con cnorrac vooruitcro,ng ffCbockt. 

vo.ndanr dn t clc pl n.stische chiruraic tcffenwoordi c 
sterk Encrels ccorientoerd is , wD.t ook in de 
n~c racrcvin0 t ot uitine komt • 
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pinch r:rnft.s 

w<::lke mot co~~~~~ / 0 nc~e h 1J1nkjos huic1 (doorsn<:.:clo 1 cr,1) 
en met een vl"m;~h; vc.n _ot clonorbcc.l worden opgelicht 
1'T0.arnmto men· ~e hui? mtesdJe worden e.fgesnedon. 

l d me 0 nnald meer oplicht 
worcen e afgesneden rondjes a·kk . , centrum. .1 er vooral in het 

can!~t~ag echt~r beslist GOCn onderhuids vetweefsel 

h
. . en, zoa s trouwens bij geen enkel vrij 
uidtransplantaut. 

Rcver<lin heeft deze methode hot oerst ontwikkeld 
(in 1069) • Hij gebruikte zeer dunne rondjes. Lr.ter 
werd d7 methode gemodificeerd door Davis die ze 
veel dikker nam. 

Voordelen van pinchgro.lli 

nadelen 

a ecnvoudicre techniek 
b de rondjes kunnen zlefs 

aanslaan op septische opp. 
en aanerocien tot epithcol
eilandjes, die tenslotte 
conf'lueren. 

a lelijk li ttcken, zovrel op 
donorpl~ats als wond~cbied. 

b het epitheel dat tussen de 
eilandjes groeit is van 
slechte qua.liteit en 
vulncrabel. 

"ra.zorgrafts 
Dunne plakken huid welke met oen 

zeer scherp mos worden afgesneden. Deze methode is 
het eerst ontwikkeld -door Thiersch (in 1006) on 
lo.ter door vele anderen verder uitgewerkt. 

Volgens de oorspronkelijke opvatting van 
Thiersch moest men hot te dekken wondoppervlak 
eerst laten granuleren on daarop een zeer dunne huid.lo.p • 
loggen. 1/3 - 1/4 deel van de gemiddelde epidormisdikt~ 

, van plusminus 1~2 mm. 
Het bezwo.o.r van de Thicr sohc methode ~s do.t het 

getro.nsplantoerdc opporvlek later con dunne o.trofisohe 
huid hooft·, welke weinig weerstand biedt aan 
mccho.nische druk qf infectie en bovendien cosmeti sch 
niet frc.o.i is . 
Bovendien is een granulerend oppervlnk nooit aseptisch •. 
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vervolg razor...@::afts 
.. . . Hoc dikker men het trnnsplo.nta.nt 

SIUJdt, hoc mooior en hoe beter het uiteindelijke 
re sul te.at v10rdt, mE:.nr ook hoe groter hot risico 
va.n niüt ci.r.nslaan. Dat is logisch als men boclonkt 
dat de voeding van het verse, nog niet vustgegroeidc 
transplantaat uitsluitend tot stand komt door diffusie 
va.n weefselvocht vcnui t h.Jt tG dekken wondoi1pervl ak. 
Hoe dikker het transplanta.at hoe moeil ijker dat is. 

Tegenwoordig gebruikt mcn ,bij voorkeur de zg 
split skin gr::i.fts 11 volgens Blr:.ir, die een halve 
epidermistlikte heeft en i11dien eni gszins mogelijk 
direct wordt nangcbruoht op de vorse wond. 

Vertrouwt men de o.sepsis niet bijv. bij . 
granulcrende of D,cciclentcl e wonden, dan moet men 
het transplant~at in postzegels knippen, zodnt 
da~rtussen exsudatiomogel ijkhcid blijft bestnan, 
zonder dat het tra.nsplnntnat in zijn geheel van de 
ondorlnag wordt opgeli3ht en afsterft (patoh CTO.fti ng) . 

full thicknessgr nft Dit is een transpl antnat van de 
voll e epidcrmisdikte dat men gebruikt wannee~ hogo 
eisen nan de cosmetiek uorden crosteld (gezicht). 
Deze methode werd a0nv~nkclijk ontwikkeld door Wolfe 
en Krause. ~ns donorpl~utson zijn geschikt de huid 
achter het oor on van do binnenzijde van de bovenarm. 

Over het sajiden vdn eep_ vrij transpl antna t . 
Dit gebeurt mot het losse mGs voleens Thiersch, Blair 
of Hum.bey. Er zijn ook ingewikkelder instrumenten 
bedacht b:ijv. het Padge_t_~dermatoom, ter wijl het 
l aatste snufje een soort cleotrisoh scheermes is , 
het electrodermnt oom van Brown. 
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fü:Jt fixeren va.n 0ell__Vrjj _t_~s,:pl_o:,_~tr,at ou~-~9.E.2.• 

He·t beste is . con zo0r g0l ijk:mr,ti[$c druk ovor het gCJhcle 
oppervlak. Dit lmn men zelden r.llcen· mvt con drukkond 
vorb2-nc1 b er ciken. · · 
Men gebruikt polottcs vnn s1)ons, trypc,fl o.vinowr.tton of "stont", 
welke men met hochtin6·en fixucrt · 
Stcnt i s oon pl nsticsoort, vrulko.in wo.rm wr.tor zacht 
wordt en den op zc.chtG bootsoorkloi gelijkt. 
Do.nrmoc ken men 00n nr.u~k~urigo ~fdruk vr.n hot to bcdokkcn 
wondopporvlc.k mr,kon . D0zc c.fdruk lf',c,t man wcor hr.rd '7ordcn 
in ijskoud wc.tor . ije:n he:e;ft clc.n 00n soort stempel 
d t . . ' o. pr<;cJ.os in on op do woncl pc.at. 
Dno.rover spc.nt men he t huültrnns1üo..nto.c,t on, fixeert hot 
geheel op de ,wnd. il!c. 0Jn '\îook kn.n mon deze stompel 
wegnemen, do huid is inraiddols vnstgogrooid en blijft zitt~n. 

is E:on huiclvotlc..p, vrelko vnn de onclorlnr.g 
wordt losgosnedcm om i;emobiliscorc1 te kunn<.m wordon, 
maar dio voor do bloedvoorziening voorlopig r.~n een 
brode bcsis of c.nn 0cn stoel blijft vc.stzitton. 

Men spreekt va.n c e:m locl'.12.- of }>~_islo.,E_, vn:mneer de 
hui cl-vu tla.p wor dt gemobili seerd vr.n oen dec.l va n cle 
huid , &~ t c..ah hot wondgobied &Tonst. 
Men sprc0kt vo.n (:en fil3Steolcl_E?__}!:.P- wc.nnoor clonorplnc.ts en 
wond5cbiod niet r.cn el~nr.r gr enzen, zodr.t hot tro..nspl cntcat 
oen ov0rbruggonde stool moe t hebbvn. 
V/D.nnoor het trcnsplc..ntr,nt is ingugrooid, kim de stool 
worden door ge sneden on tcrugcr~lced 

He t spr eekt v o.nzolf 1 dnt longtc en brocdtc v~n de 
l a.pplo..stick een b cp[>.,,ldc vcrhoudincr mootcn hobbon, wil de 
bloedvoorziening geen gevr.c.r lopen. Deze 
vurhouding v,orclt bcpcrüd door de vcscull'.riso.tie 
vo..n het donorgobiod. 

Over ho t a.lgemQen ko..n men zccgon dr.t do longto vr.n 
oen lep, de brc0dtc ven br.sis en steel niet meg 
ov e:rtrcffcn. 
~4an hoofd e n hc,ls is dq bloodciroulc.tic echtc.:r z0 
intensief, dct ~n· in dit gobiod wel lc~pcn kr.n 
mobiliseren wo.nrvo..n de lungt o 2, 3 on con ~nk~lc m{',o.1 
zelfs 4 me.o.l do brccclt0 is. Ook kcm mem [;·cbru:i:k .. 
maken vc.n he t o.rtcricvorloop door de lr.~ zo to s~den 
dat de nrterio· vin de stuul in do ~~P uitkomt, b~v 
voorhoofdsl~p m0t ~rt 0rin tompor~lis. 

' 



Wil men oen ll"-ngc l~p m~k0n vGn ven 
ongunstiger donorgobiod da.n r.ioct men "vcrtr o.gon" 
( dela?iz:ig the fl('.p) . De la.p wordt bij (S; clc0l ten 
rrumobiliseorcl en d('.c..rnc. ,·,oer in situ g-ohocht of 
r.c.nvo.nkclijk c.ll_ccn ornsnu<len, zoclo.t <:'to blooclvc..ton 
in do steel zich boten• ontr,ikkolon. 

Nc. oen of enkele weken k<'-n m1<m tenslotte clû 
l ep in zijn geheel mobiliseren, zonder gcv~nr to 
lopen dc..t daze necrotisch worclt cloor onvol<loonde 
circulo.tic in do stool . 

Eon ~cstccldo lap kun_mcn zelfs l<'-ton wanclolcn, 
bijv v2.n de buik vi['. do onc1.ornrm nr:.c.r het hoofd. 

.. 

Vo.n oen de<.l va.n ao buikhuid worclt u,.m buislc.p 
gomc.c..kt, di e c..r.nvr.nkeljjk o.l s e:en hcngsol a.c..n de buik 
hr.ngt. 

Na 6 weken m~o.kt mem hot ene ui tdnd.c 'v0.n deze 
hengsel los en hecht c1i t a.r.n cle ondero.rm, nr.nnGcr de 
nieU\7C: insertie o.r.n de ondore.rm voldoende 
ingegroe id is en f.,OVasoulv.risoord, wordt het D.1:'.n 
de buik zittende uitcindü losgesneden. 

Do buislap, die nu ~ls oen stcol op de 
onclcrc..rm zit kan door bm-,c<;en vo.n de onder arm 
worden vernl~~tDt n~~r het hoofd on dnnr voor 

~ . 
reconstructiedoeleinden word0n gebruikt. 

I..1s de insertie vo.n het hoofcl volcl.ocna.o is 
g0ve.sculc.risecrd. on ing0groeid, k.."-n clc sto0J. weor 
worden losf;esnea.on vr.n clc c.rm • 
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OVER I N C I S I E S E N SNEDEN 

Vaste orientatiepunton 2 

' 
0 Cl 

111 1\~ 
- _o 0' "Il! lil \ 

\ 

NB 1 

proc. xiphoideus 

onderste ribbenboocr ·bdz. 
bdz 

spina iliac~ anterior s~perior 

synphysis 

De naYel is 6oe11. ";ast punt, 
o.1 "7ordt di.t vao.k uls 
zodaniü aangegeven en 
gebruikt. 

;., N 1. T O M I E 

De buikm:1.nd wor dt voor het 
groot ste gedeel;3 gevormd 
door drie spiermo.ntels, welke 
ventraal en dorsaal overgaan 
in peesbladen. 
De spiert1antels zijn (van binnen 
naar bui ton) : 

1 ~so.oblicuus abdorainis ext. 

•Jen 10.ag van wa.aicrvorfili'g 
uitstralende spiervezels, die aan 
de onderste ï of O ribben 
ont-sprinJen. 

2 M.oblicuus o.bdora. internua -----·---
een laag van waaiervormig 
uitstro.lende spiervezels 
die o.an de bekkenkam 
ontspri.ngen. 

3 M,trn_nsversus abdominis 

' 

een lnag v. dwarse spiervezels 
die aan de onderste 6 ribben, de .fascia lumbodorsalis en 
de belckend.am ontspringen. Loopt in he~ onderste deel sa.men met de 

m. obliouus internus • 
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De peesbladon van deze drle spioruantel s 
omsluiten beiderzijds, ventraal en dorso.al 
een longi tuclinnl e spi erlo.ag nl ventraal c1o 
xectus abdoEinis en dor saal de- M. erootor 
trunci. Zij vamen ventraal de 
vaeina ~, reoti abdoninis en de linea al ba, 
dorsaal het oppervlakkige en diepe blad 
vd fasoio. lunbodorsalis. do vaeina. m.r.abd. 
bestaat all een in het oranialo ~ doel 
vd voorste aponeurose, aangezien in het 
caudal e~ deel de dw~rse buikspieren met 
hun o.ponourose oppe:rvlakkig vd rauso. roctu.s 
a.bdomin:ls li~gen, zodnt hier yan oen schede 
e;een sprake meer is (linea senioiroularis 
DouC5·lasi) 

Vraae; 1 Gaat U een~ na , wo!ko structur en u 
tegenkomt bij een inoisie op 
verschi llende plaatsen vd voorste 
bu:i.kwand. 

Innervatie on oiroulati c De zenuwen lopen 
dwo.rs (seu1:1.0ntale 

innervatis) . Zij konen vo.n links en rechts 
rar:d a.nteriores vd laatste 6 nn clorsnles.) 
De bloedvaten hebben niet (neer) zo'n 
wctraa.tie verloop behalve in de reotussohedo 
( artoria opi 0ro,s trico. sup. en inf.) 

Regel s bjj h_e.t opcnep. vd. buikholte . 

1 vork:r~gon vo.n eO_l'lJ;Ocdc toerpmgswor~. 

Eon grote i noisio geneest even sn?l ~ls 
een kleine inoisie. Een arotc ino~sie 
heeft echter het no.deel van meer spanning 
op de rrondra11dcm bij h.:it s lui ton. ) 
(evenredig uan het quadro.at vd ~on5te 
Eventueel stounheohtinaen ffebru:i.kon 
( zie aldn~r) . i h ~t 

Een (te) kleine inois e 00~ ~ 
noe Groter nadeel van onvoldoende t oegang 
tot de bui~or{S'lncn. 
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2 Vo~don van zenuwla.esies en (invoel 

3 

4 

va.n Yll.ll.tlaosies in de builrno.nd r.ü.Ondorlo na.~3) 
incisies ~ hl • ver a.nffse .. <lor o. ve zo dioht coeol jjk bjj do 
ncdia.a.nl)Jn4 

~ovocl mo,{"2._lijk a.rf1tomia.2,h J?raepo.r~ 

Spi eren on pecsbl aden zoveel nocrol ijk 
in hun vezel verloop spl:f.j ten. 
De rdsselanedo i s i n dit opzicht idoaa.l . 

Ann het ei nde vd opcrotio nau\7keuri.,. on 
anatomisch hechten ___ :J.2.. __ _ ----.._.;....: __ . 

J,l sof hot een hornia.
opora.ti e wo.s . f,ls hechtnatcria.al •··ebruiken 
,:rij noes t o.l ca.tesut en chroom oatc,rut, 
hoowel voor str en0 a.septi esche opera.tics 
zeker linnen c-cbruîk t l!lO.IJ uorclen. 

De ovorl nnffSO i ncisi es. Deze wor den altijd dicht 
bij do mediaa.nJ.ijn aelecd om zoveel moüol ijk 
vd sec,.rinen-!;ao.l Yerl opende zenuvron t e spo.l'en. 

1 cle raedia.ne ondi;::-buiksnede en mediane bovon
buiksnedc zijn wat do.t -betreft hot 
r,,.mstias~e . Vooral de nedi ane bovenbuiksnede 
heeft ooht er het na.deel, c.lat do buîkmlnd hi or 
naar uit een s l echt ~evasculo.riseerd poesbl ad 
besta.at (do linea. alba ), zoful.t de kans op · 
opens..J2Fi l'lf;)O_!! vd buik on hernia oioatrioa. hi or 
het ar ootst :ts. 

2 de transroo1a l e i nci s i e (in het vezel vorloop 
door cle muso . rectus abdorninis) is wo.t da.t 
bÖÎreft vrel 1Jttnstit;;er, hoewel bij de laneor e 
inoisiea het ~odiale deal vd ffeha.l voer do r ootus 
wor dt aoclcnorvoer d en ten erondo 
aaat . 
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3 de para.rectale· · i ·-·---~n_~_I:)~ is in onze kliniek 
aobrtkelijk vo?r nppendectomioen. Het is een 
~:e~c~n~~~o!r~~:i~ w~a..J_ïbij de rechterreo-;ussohedo 
die erin i t c ec wordt ccopend en de spier 

z 'no.ar medi~a.l Tiordt eeluxeerd 
Zola1v• clc snede ko ... t . b • , .., · ... is, estaat ucini'·· 

~ova.o.r_ voor denerva.tie yd nuso. rec-tus~ .u 

Een seünonto.).e zenuw mc,c~ trouwens ti tvo.ilen 
(

11 ovcrlo.ppin',•" t d o no e nanarenzcnde se(.,î:1.onto.le 
zenuv,-en) • 

De . clwn:,:-se :~m.cisies -------------- Deze zijn over het alGoraecn 
. spo.rend voor de zenuwen, mco.r meestal moeten 

een of meer spiergroepen ch:10.rs vrorc'l.en doorcre
snoden (dwarse bovenbuiksnede ribbeboocrsnede) 
Mees-rol vo.lt hot mee 1 ' • 

. De doore-esneden m"rcctu.s o.bdoninis 
ret:r.o.heeri, wei!?.iff c'\.oor de aanwezie;heid vo.n de 
insoriptioncs en knn bij goed hechten in zijn 
funotio worc1Em hersteld. 

Op o.ndere plaatsen vd buikwand worclt al tij cl 
mo.o.r een vo.n üe elkaar kruisende spie:maantels 
(musoulus obliouus abdominis intornus en externusJ 
doorffesneden; terwijl d~ m. tro.nsversus abdominis 
ui terao.~d in zijn vezel verloop wordt B'ekl:he:fd. 

De pfo.nnenstiel ... incisie is con dwarse, 
licht a0bo5on onderbuikinoisie door huid, suboutis 
en fo.soieo De mm rcoti worden oohter niet crokl±efd 
ma.ar no.ar links en rechts uit elkaar aehoudon, 

.l)e vli\sselsneden 
-- ·~-Dit zijn alle inoisi}0s wao.:.rbij 
elke ano.tomische la.aB' in zijn eigen vezeiriohtill8' 
wordt gekliefd, Het klassieke voorbeeld is de 
wtlsselsnede in cle :i10ohtoronderbuik voor 
o.1Jpendcotooie4 
Go. zelf· eens na welke spieren of facies men hier 
a.chtereenvQlgens te~enkomt 011 :lin ue:iµce :rJiohtines 
deze worden crospletan~ · 

Voor aroto operaties is deze snede eoht~r 
ongosoh~kt, omclo.t de ~Jeffo.ngsweff betrekkelijk klein 
is en ·de snede moeilijk kan u.orden verlenffd, 
althans niet o.~s vrlsselsnede. 



_po sjeu.nhecht:i:.__l'lli 
Mot een zeer Grote nc.r.lcl 

wor~t een dubbele d:t'aad van zeer stevicr 
nateriaal ( za 11nannazijtle") ,cl.oor alle la-gen 
vd buikwand a olmald behalve het l)eri toneu.m. 

Men steekt in cloor de hu~cl enkele era• s 
lateraal vd te sluiten uond en kcat onderin de 
wond naar extraper!toneaal weer uit. Met 
dezelfa.e naald aa,2.:t; men verder in de 
te6enoverl i a0ende wondrand, maar nu in 
oB0ekeerde :richtkncr. 

lli. t ko..n men op een, twee of drie 
plaatsen herhalen. De clubbele drr.clen la.at nen 
zolang licü"en. De wond word'b eerst op de 
gewone ,njze eosloten (peritoneun apart) 

( huicl ap~-rt ) 
L.ls a lles klo.ur is v,orden clo dubbele ch•aden 
D.nn de ene ~jjde vd wond over een (SO.asrolletje 

0eknoopt . Da~rna trekt non de dubbele clr~den 
aan de anclere zij<le vd wond stevis aa.n en 
knoopt deze eveneens O'll'Or een 5ae..srolletje. 
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GO PER T I E S 
\ 

Voor een [;Ot:d be ,,. . . 
op0r c. ti0toclu1ieke:n 

0
~ ae 1~r 1

1 ? vr.n ce vorschillencle . mor"' lJkt: r,•,·vol 
mc.D.gre s ectics is hot noocl ~k 1·· u" g.::m vun 
on physi olocrischc bc -•:rip .z,, te !Jk cnk:1° l':n!' .. tomische 

ü pen c rocnp1tulercn • 

.f.n~ tomic zie tekening 

1 cc.rclin 

2 funé!.us 

3 corpus 
I 

I ( [',l1trum 

5 él.uodonum 

Men dient zich to realise
ren, dnt te Grenzen tussen 
de gonoomdo mc.t'..ggebicdcn 
nn~tomisch niot zichtbc.c.r 
zijn, jn , ~~t vc.n grenzen 
no.uwelijks s11rnke is. 

Het zijn GGbiodon va.n physioloaischo nctivit0it , di e 
ge l e ic!oljjk in elk::..ar overgr,2,n nn wc..:i.rvan de 
uitbreiding individuc~l sterk knn varioren. 

De zuursecretie 
1.ir .. ~gzuur kc.n door raucoso. vd gohole 

mnRGïYO.nd wo;i.·clen [',fguschcidon, r.K' .. c.r niet overc.l in 

dezelfde mc..tc . 
Do mucoso. vri.n het Emtrumgebied heeft de, st0rksto 

zuursccrctio, zodat hvt r.ntl'Ul!l v1cl c1o zuurfc.brick vel 
m~~g genoemd ,1orcl t. Zonder in te g<1..n.n 01) de etiologie 

vr.n het ulcus pûpticum willen w:ij er toch op wjjzo11, 
c1E', t het mo.ag zuur ,ll'.c.r '-.e:n .:;rote rol in spcolt • 
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De moes te me,c.gopcr c tics zfn d 
dez e zuurproductio .zoveel J mo v~1-·r"n ~ok op ~urioht 
dwz in i eder gov D-l h t " t · fS lJk u i t te soho.kulc.:n , 

~- . e •·11 rum t o reseceren. 
i •.c:esto"l neem~ r-ien ook een dool vnn het 

corpus meo , wnarblJ men des t ac "O 1 . c meer nccncomt nc;arn~t c 
- I.."> vom <.:n ZUU:t'îrr.nr dc!,1 hoger wr.r en. 

De r esec t i e kan o.ldus v.:-.ricren van 2/3 t t 
3 / 4 deel vel nnc.e-. 0 

Dit is t"en 
profcrment dc.t voornnme;lijk vror dt o.f aescheid<.n 
door het pylorusslijravlics ~ Prne- secr otino 
wor dt door mc.ngzuur eco.otiv c.:c. rd tot socrotino 
dn.t la.nes huoorc-.l u itCf; do mcnas[',ppcm pancre<'-s" 
secreti e ~~nzct . 

Hot is dus zi~nk bij con m:-.('.gsootio 
oolc clo pylorus wog t e ncrnen om de zuurpro~mcti c 
vd proxi mo.lo mno.gatomp zoveel mo{sclijk te.: 
r emmen. 
Terloops zij vc rrnc:lcl, dat dit oen dor r ulunen i s 
V1t1"uron 1~10 11 nou t e: 11i-'.nc1·on ti t i s ot'. bcho.ndcl t met 
neussondo en zui e<.l-r ninaffe. Door de ti,.o.éJ lcoe 
t e houden tracht r.i.cn zovüol oogclijk de 
::-.c.nzcttinrs v nn p r osccrotinc tot socr ntine 
t orren te ~c.o.n un liot pnncren.s tot rust tl) 
brengen. 

Vorminn· v~~Lin t:ri~_sJo f o.oto:iz_. 

Dit krl-n wor<.len c.faoschci c.lvn cl.oor het gehele 
mc.n.gslijmvlics mo.nr voorr.l in het fundusgoê'.u0l t o 
v d mno.g. Zon.ls men \îect lei dt he~ ontbrukcm 
vo..n intrinsio f~ctor onherroopclJJk tot 
pcr niciousc nnn.cmi e cm do.t ~cvn~r clr ci ct d:1.n 
ook bij cllc: rcsco tics u~nrbJJ men de "" . 
gohcl e r.t~0.6 of het proximo.lc- deel vel ti.,,,(, 

opoffert. . t 1 b .. 
Dit soort rescotics ffordt ~c0s n . JJ 

rio.o..gcc.rci.noom uit[Jcvocrd wo.o.r bjj loco.li~ntiü 
en ui tbrcidinc v:-.11 hut Gczwûl , de opcr ,,teur 
nie t veel kmJ.:s l l~ tun. 

Kev~ 
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Het v 0rr0dc:rlijku is hicrb'J' -"n t i ,,. 
- u,. n vi..l'l normc..lc.: 

l uvc.:r con depot vi t r.mino B12 r-..a.nwczi n i s , volc'..ocnci.r. 
voor enkele.: jnrcn. u v 

Hot k['.n nc. zo I n opur c..tic jc..r1.:n dur en voord·•t , t · , t 
kl h t 1 " t '" P· · J.ü n 

['.C on crlJe c:n het hoeft lo.ng cccluur d voord::-.t 
n c:n he t v c.:rb~nd mo t de.: oricrc..tie: hc;cft iniezi on. 

. D0 huiscrts cloc t ve:rstc>.nc.lic bij zijn 
pc..tiontvn nct _to~lo mccg~xtirpC'.tic of nc.. r esc.:ctiv 
vn.n h C"! ~ proxirn~lu è<Jvl vè. rar.ne (oo.rdic.on) h,it 
clqJot in du l0vcr c'loor r0a(.l r.tc..ti rro i njootios no t 
vi to.minv B 1 2 op p<.-il to houclon. 
1 X per wuck 15- 30 g:--.I!II!lc.. B12 of 11 - 3 co pur nc>.ernon forte . 

H0t zc..l dui delijk zijn, da. t ï)Crniciuuae 
c..nl'.cr.1.i c nit; t OI)tr eedt no. de lil,\fOno r osecti()s vol{S. 
Billroth, mr.c..r voll~dialwi dsh."..lvu zij op5l.mcr kt 
d~t deze r e s ecties wel kunnen l eiden tot 
hY)') OChr,2E_C_!::9E;_Cmi c_._ 

1:cm n uümt c..,.n clnt ck oorzr.::-.k is {;-.:l c.:ecn i n 
c0n rcsorbticstoornis -vr-.n ijzer uit hot voedsel 
door ontorckcn -vr-.11 r,1r.agzuu:r: (voöru, . .:~r dclijk\. 
ijzcr dcii.c.ioJ1tic) ... Jk :fcr:rïvorr,i in liet vocds0'.L 
r,1oc t omk:r invl o0a w.n .nc.ngzuur n cttdoh oneuzct 
in àu rcsorbcc~bc.ro fcrrivom. 

l{yp-Ó c hromé ~"):<'liö u cn-Jl:"',Ï I:ln!',CT c s co tics J..10.:! t en 
dus wor den buhc.n.d<;l d of voorkoncn door to"'c1icncn 
vo.n f crropre:1,>c..rnto.o.. Hr-.rdnckkigv vomon kunnen 
worden b <..h..:.n<lclc'l nL t p['.r cnt cr nl c., ijzortouvoor : 
2 X per ,reek 100 mcr _i . m. t ot 2 6r P.n i n totr..nl 
(d. i . 20 inj ectie s i n 10 Ytckon) . 

H<.: t ulp~~J.) ti2Er1.• 

Hicrvo.n kent raun in volaorc1c vc.n (c.fne;~unclo) frc;q. 1 

n ulcus pcpticum duodc~i . 
b ulcus pcpticuo vontncull. 
o ulcus pcpticum jojuni 
d ulcus pcpticum ocsophat3i 
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Ho t ~ous duodc1?- of vontriculi k~n spont~nn 
optree.on onclur i nvlocè'. vr,n cc;·n complex vnn 
f c.c to ren, """""'l.ro1-, ,riJ ni0 t zull <m in~---.a.n 

w71 zij hie;rbij Ol)6Cmcr kt , ~:,t ~ lil<! t 
ulcus p optiour.i h0t oog hebben op het chronische 
ulcus . Het acute ulcus heeft een ~ntl~rc goncoo 
(st~cssrca.ctie ) ccclr~~gt zich nnder s (bloedt 
c.lt~d hcfti&) en korat l ~nB zo v~~k niot voor. 

Hut u l cus pepticum j<:juni kont vrijvwl ~llccn voor 
[',1S cor.11"llioc,tic: n~- tlO.t'.IJOperQ.ti o en c1.1.n rilCcstr-1 
door c0n tochnischc fout. Do ~~neTcscctic is niut 
zuive r gcno oc gc wvc st, zoclr,t de zuurm•,nrden t o 
hoot; zijn gebleven. H0t jojummslijovlies is 
dccrvoor zeer i~voolicr CJn er onts~~nt con j ojunitis 
of/e n een ulcus pcpticum jejuni . . 

Dit is ook c,on vc.n de redenen ,1c,.o.ron do 
oc nvouclicro gc.stro- ontor os t oni c c,ls bohn.ndolin.ff 
vc.n ho t ulcus cluoclcni csohcol in onbruik is ($orc.r.kt • 
Pa.ticnt zou or een tuoodc ulcus bijkrijgen. 

Voor he t stcnoser ondc mr,:-.gcarcinoom vor(lt 
de go.stro" ontorostomio nls pt',llio.ticvc r,\O.{',trogcl 
w<.:l toogcpcst nr,nr bij mr.r,gor.rcinoom zijn do 
rnnn0zuur,1c.r.rdon l c.r,cr of nul. 

He t ulcus 1)012ticum 00sophnfil.. 
- - --- korat voor in nllu 

aev~llon vm.n.r bij hot slui tingsBocho.~isn~ v d 
cc.rdio is verstoor d , zo(lr.t hot zm;o nn~.a-sn.p door 
r oeurgi to.tic in clo 00soph.o.crus k~n konen 
( hi~tusbroukon, c~rdi~rosooti os) . 

t . t ~"nr"'don zoveel lt1cn noot clozc pr, 1cn on --~- .. .. 
rao&"C l ijk de horizont~lu houdin~ tu vor Ll)Jdvn 
(h~lfrochtop al e.pon cnz) . 

ul )opticum duodoni ut 
Bozicn wij th..1.ns hot cus 1 t iculi zit 
vontriculi w~t n..~dor . Het uJ.cus von :""'rb)J" 

11 • curv"tuur, w, ... 
bijn~ c.ltijd c.c.n do c c~n~ do ~ichting vd pylorus 
do froquontiu t ~cno 0 m inin de pylorus zülf) 
(mc.o..r bctrckkol]Jlc zcld~n typisch dr.t oen. 

D0zc locc.lisc.t~o s ... zo~ kleine 
r..,,, lri.t n1ut ~.n c.e ) 

ulk rnc,C',o ....... o':1-s c' t .... t ouwen ( cl',rcinooo • 
curve.tuur zit, mou ,, .. n r 
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HC;t ulc:1s duocloni i s niet zo wotna.ties 
gclocr.l1sccrd, mn.nr men kc.n Tfol zoe~on dc.t 
do duodcnumulcorn r-.1 tijd in h.:.t ·pro:x:imuio 
deel v~n hut duodcnun zitten. (Dat is 
logisch, oodat verderop het zure mncgsnp 
"ordt eeneutrnliscer cl door do nlkl'.lische 
do.rr,1- en spijsvcrteringssnppen) . 

]khl-,ncl.clina: vh ulcus duodcni_Jvcntri~) • 

De behD.ncl.oling lmn intornistisch zijn of 
chirurgisch en bci~o hebben hun indien.ties. 
In hot o.lgenoon kl'.n r.icn zO(mon dc.t oen mo.o.g
lijdor eerst conscrv.'.1tiof behandeld wordt , 

wc.nnoor het ulcus ondnnks goed geluide 
kurun niet gcmoost , of stocds wc.wr r1.1cidi
v ucrt komt de resectie ccn ·bod. 
--Verdor is non het u~ns dat oporo.tio 
wensol ijk is wnnneer h~t ulcus canlciding 
B~~r Geven tot cor.ipliontio~ t 

bloeding, porforo.tic of pcnetr-.~ti1.1 1 
stonoscrine. 

Tonslottû verdient oporcticvo b~hcnd. 
d~ voorkeur bij vcrdunking op ~iJ.;nitcit. 
l'Ion ll:a t zich dc.nrbij 1 cicl.cn cloor clo 
volcr~nclc cri toric. ( uc:lko v~nzclfsprokcnd 
nie t ~bsoluut zijn): 

u) 

b) 

c) 

d) 

' 

ulcusklr.chtcn welke optreden na. 
het ~O ste lcvensjnnr. 

ulcuskl2.chten welke crep.-.t~rd a-.c.n 
met hypo- of ~ohylin enstrioc 

elk ulcus da.t niot in de kleine 
curvn.tuur zit. 

olk ulcus dn t nc. drie ,1okcn no5 
steeds ceen VGrbctorin~ vortoont 

JTOCd uoloi<lc fill'.l',alcuur. op oun t.> o 
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De crrondl cgCTer vd nc~achirurc;:i.o is Billr oth en 
do t wee crrondvorncm vo.n nc.neo1)orc. tios ( voor hot 
bc.nc.le ulcus) worden nog stoeds nr.r.r hem gt:noemd. 

Zoo.ls r eods eerder ui teongo:rnt ucird, =loet 
uinstc ns de pylorus on het o.ntruo vd o.:i.o.c; word.on 
gereseceerd noestnl not oen ~rotor of kle iner 
dGcl vc.n het cor pus C:rbij (r.fha.nkclijk v i.. hoocte 
v d n0.cczuur ,·m.nr don). Dn~'-rnc. noc. t do continui toi t 
\/Or den her s teld en da.t ko.n op twee nnniorc.n. 

Wordt du proxinnl o nco.(P.•ost go~nn.stoooseerd 
oot het duodomu:i , den spr eekt non v.:i.n Billroth I 
opor nti o. Wor dt de proxinnlo ncngrost goanastomo
socr d n e t het jcjunun, do.n noent ~on dc.t con 
Billroth II op~rnti 0. 

Op deze twee grondvornon zijn t nlloze 
modifi c~tios bedo.cht , wao.rvnn de b~kondste zijn 
clie vol~cns Hofmoistar en di~ volgens Polya • 

....._ 
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\ 
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:B'L de T!l!1.0.1Jresecti (l vol"'ens Hof""oi t 
- , • ,.., 11• s or wordt 

de r~secti e zodanie ui tguv-oerd , dn.t vc.n het 
resterende deel vr,n do r~ote curv~tuu.r 00n buis 
kan '7torc1~n gevormcl1 c1ic ê.ls m:-..a.gbuis bekend 
stGnt (zie tekening). Deze nê.CGbuis kan · 
cnd- to-:-ond cc.n c1e du.od0nurastonp worden goheoht 
(Hofracistcr- BI) , rao...~r ook end-to- sido ~nn oen 
jojununlis (Hofuuistcr-BII). 

B~i do r,11:',nf;r.osec:!?j._e volr;cns Pol;rr, '7ordt do or..ç-,g 
op de gewenste hoogto chmrs 0fsczet on do n.ldus 
verkregen stonp ond- to-side nun oen jojununlis 
gehecht (zie toko nine;) . 
Het is duidelijk clr,t do methode ven Polyc 
zich nie t good l ucnt voor con BI omdat het 
n~agstoma vcol te wijd is om ê.an hot duodcnut1 
t e unnstomosoren. In onze kliniek wor dt dat 
echt er niet c.ls een nacloul (!Ovoold , oradnt wij 
z0ld011 of nooit con BI opor0,tic ui tvoercm. 

Do operatie ven Polyc hoeft het voordeel dat 
deze technisch veel ounyoudi aor is. 
Do raodificn.tic volgens Hofaeistor is in 
(SOOcfonde hn.nclcm echter te prefcruron on wd 
om do volrrcnd0 redenen : 

a) do gehele kleine ourvatuur kan tot 
ü.l:',n cle oosopho,e-us worden wem~onol\cn • . 
Dut is vnn belanG voor ma~gulcernt die 
i mmers juist in de kleine curvl'-tuur 
zitten. Ook nntrumcnrcinomen vn~ du 
mang kunnen beter volgens Ho~moistcre 
gcoporcercl worden oudo.t de r.fvoorond 
lyr.1phouog<m voor een groot c1col clc 
kleine cu.rvatuur volöcn. 

b) Vole;ons de techniek v~n Hofr.:tois~er •t 
h t stomo. ven do ra~aGbuis ne kun mC::n e 1 ·ril 

"d f zo no.uw nnkcn [I, s racn \ 
zow~ o cl' h~lon cnnpnssvn. 
0n "~11 èlc omstan 1ff vC 1..n d ,.,, . . l ' i u.. n 
lftcn hoeft dnt vollconcn 1n cc t'om; 
· 1 oen nruw s •• Men tr0,cht "cl c.oor · 1..,•.'nismc t e 

. . hot pylorusr:1ecu ... eni gszins 1 n t i cmt ninclor 
benac1oron w0,nrdoor ç c 1>" kr'J·,.,.cn 

hij sclon11 zou - i,, 
n c°!.UL1pinc;vorsc n . 
(zie lr,tor) • 

' 
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Do joju.nunlj..!L}>.ü.]3II oporatics 

. De jojununli s no .;t. zoo.ls cozo0d 
sido- to-ond _-,,a_n de; n~~as t onp wore.cn 
ecnna.stonose::rd. Uu is het zo , dn.t hot colon 
trc.nsvorsun mmrs door het voorste ecc1.cel te: 
vc.n do vrije buil~hol te loopt on c1.".t hC;t 
bijbehorende ncsc.colon :--.hw <::on soort soptwa 
in de buikholte vornt. 

De raua~ liBt orbovon, het jojunun licrt 
t:ronder. De kortste: WO{S vel jèjunuralis nc.r.r de 
n~ngston1> ïs dc.n ook tlm:i.rs cloor het nesocolon 
heen. 1'.Icn r:,-;et dus oen 1,::.1.t in he:t nosocolon 
maken wc.~rdoor üe jcjununlis v,ord.t op
i:;etrokkcn . l~en Si>roekt clr.n vr-.n een r etro
eolische unnstoooso. 

Men k~n echter ook de jujununlis voor 
hot colon trr'.nsvcrsU!,l lr..ncs n:-.r.r bove:n brengen 
en cnn de n~['..ffStonp hocht~n (~ntecolische 
['..n~stomose) . D<".t h<.:~ft hot nndeol , d~t rnon 
oen oowe6 raoet uc.k~n en tie jo jununlis dus 
lnngor noc t non6n • . 

Hoe l rmger c.1.c j c junuolis hoc c;rotor cl<.: 
kans op stfl,en:-..tio in c'lo c.r.nvoe:rondo lis 
(afferent l oopsyndroo) . J)a.t k~n zolfs leiden 
tot opcnsl'ring0n vrm nu bliml eosloten 
duoclonunstomp. 
In lichtere 0cvc.llon k~n de stnan~tio ven 
g~l en pcncrc~ss~p tot c.llc ooi~l~ko 
v oedinGsstoornisson l~i dcn. D<~t ooct men 
voorkoocn loor oen overl oovje te n~kon 
tussen c.r.n- en n.fvoor cncle j cjununlJ.S 
uol kü bekend st..~a~ els de Braunse o.no.~tono_E 

(zie tokening) . 

1 ) crcstr o- jcjunostoni o 
vol c:;<.:ns Polyc. . 

2 ) jojuno- jejunostouio 
vo16ens Brr.un 

.. 79 ~ 



~c_c__llv.9_u5li_C,<.:_f~sj;ro-cntcros·tonio 
m-,, clko ,nr..._..._Gr esectiCJ noot è.c_c_o -t. . t . 

t 
.. . n inui ei t 

vc.n h <.:.! sp1Jsvortorinüsk.-,.nr.r.l worcle:n 
hers t eld c1oor r.1i ddel vrin o'•n r.~ 3 t t . · "' .,;•• ro-on cro-
s toi:11.e • HCJt r:<:dischc sprnc.kc,"V bruik bronGt 
ucht or no t zioh r.100 omlor cl0 nn.c.u t"~-stro
ontcrost oni v rül o,:m c.lo ovorloopjos ' to vcrst~.r.n, 
zonder c1.r. t -.: c.: n r os cc tic vr.n oc...n cl.col 
vc.11 clo rac,r.e hc,oft pl r.r.ts~ovondcn. 

De i.F'-stro- onturostoniu uer d vroo JCr 
z0or vvul t oo~~p~st ~ls chirur6ischc b~hr.n~(JlinG 
v oor ulcus ~uoc.leni. 

Zoc.ls wij roccl.s ut:rc1or hcbbun uitt:<:n(s-czc... t 
is c1cze b0hr.ncl<.:linc obsoloct eeuordcn, 
w<:0ons e;ovr.r.r voor ulcus pupticur.1 j cjuni. 

Toch is <.:e n bc l r.n(.;rijk indice. tio(rebiod 
ovcr gublcvon n1 do p~llinticvc behr.ndcling 
v~n 00n s t onosor ond c~rcinoon in hot dist~lu 
GOd~0lto vr.n do rnc.ccr, dnt overigens inopor~bel 
i s . Vri..n 11r,r,azuur heeft rJon nu BCvn l a.st 
(r.chylio) . Ji:t<.:n lcn.n cle rino.stornosc no.ken 
i n de voorur.nd of in de r.chtcrvm.nd vc.n do 
u r.o..g, n ::-..c..r in iecler (jovo.l zo hoocr nocrelijk 
bovon hot tUL1or sobiod (resp. G(',s.tr o- e:ntoro
stonic nntorior of post orior. 

De jejunumlis knn men ook weer r utro-
colisch of c.ntocolisch orahooghr.len. 
In t hooriu zijn or Qus vier moGolijkhodcn: 

gcstro- ontcr ost ooi n r otrooolicn nntorior 
' 

BC,stro- cnt er ost oai ~ r ctrocolicc post. 

tro ent" r os toMi~ o.nt ocolico. nntorior cr~s - v ,~ ~• 

g~stro- cnt c r ost oni a nnt ecolicn pcstorior 

In de pr c.ktijk heeft mem no.tuurlijk. ~lloon 
to r1r.k on r,wt de eo.stro- ont orostou1.-. rotr~--

. d anstro-cntcrostomi n 
oolica post orior on o o-

r.nt ocoli o~ ¼nt orior. 
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Het i s c1uidcljjk, dr. t do cntccol' h , 
t t . l.sc c u'Cstro-

cn cr os oni c oolc Wüor r~coab . d 
net de Bro.u.nse t .., J.n<:,er noot \fordon 

nnas owose tusson r.cn- on 
nfvo0rcndc j oju.nunlis. 

Het ulcus J20l)ti_':)~ jc_j_uni. 
In of voorbij do 

o.nc.s~onoso knn.ulousvoroi n~ optreden door du 
poptis~h~ ~orkincr v~n spijsvcrtorinrrsscppon op 
een sl]Jmvli es , dut nio t dr.r.r r ... 1.n crowond is. 

Zo kent n on bohr,lve he t ulcus poptioun j ojuni 
nn 00n t o zuiniüc BII r esectie of na ~onvoudi cro 
go.s tro: ontor o~toni e, ook no ti het ~leus poptioum 
duodoni Ck~t zich voordoet ~ls ~en rccidiofulcus 
na. con t o zuini{;o BI r osoctio. 
Op soortcrol ijko wijze kan door re6'll'rri to. tio vc.n 
mo.o.gso.p of êlnr mso.p een ulcus pcpticun ocsoj_)hc.ei 
ontsta.en. ( zi e r cflux--ocsophnGi tie) . 

Het ulcus pepticun jcjuni Beeft typische 
ul cusbezwn.ren zoals wij deze konnon vc.n do eo\lone 
mo.ngzwcer net dezel fde raoeclijke cevcr on : 
bloeding pcrfor ntic of pcnotrntio on stenose . 

De thcrnpie ken oonscrvnticf zijn evcnnls 
bij een mc.o.~zweor (rust, dioot, nntr.cido. onz) . 
no.o.r a.l s de r.l iscmcnc t oe s t r.nd cli t tool ~ t liever 
chirurgische behnndolincr (ruiracr o ~o.cerosoctio 
me t juiste nnc.storaoscring . ) 

hot c1wnpin{~synclroop . 
Dit is een cigcnc~rdig syn-

b" d b'ectieve 
dr oom vc.n vecot ntiove r.c.rd, wn.r.r lJ o su J -
bcz~ar cn sterk op de voorgronn s~~nn on do 
objcctievo voi•schijnsolen v c.c.(S bl]Jvcn . .. 

De klnohtcn treden uitsluitend op b]J 
v~ticnton di o vroeger geoper e0rd zijn n~n de m~ag 
en wel 10 minuten ongeveer na de analt]Jd. 

. ~t· t en hebbon vool l nst, nndoron 
SonmiBC P•· i on E ·· dus sterke 

weiniff of he l orao.o.l niet. r z~n do nerd vo.n hot 
individuel e vcrsohillun on oo 
vocds0l spcult con r ol. 
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Volle zoete molk of ., 
zijn klnl'.rgct1a.1.lct hn~)r ~ohton Wülkc., clc.nnnoe 
zuremelkproducton 1 

1 (;'OVOn veel l nst, tcrwjjl 
f k zoo. s karnemelk h 

o crnenclksop~p voel beto , yog urt 
De klo.ohton bostno. ·t r worden vordrncon 

vol gevoel i n de m~~ ntui oon cospannon 
,.,.gs r eok "on G 1 zuo.kto of flf'.uwtc een 1 , '- · vvoc vnn 

mi ssclijkhoi cl, dui~olicrho~~TJ 
0

~
0V~~l in de __ bonen, 

v cgeto.ticvo r ei:i.otics ; zweten n. hno t~gcl]Jikc 
coneestics e t c . ' e r opp neen, 

~cnhbetlnnet-~b"k konraork voor do difforcntiol c 
is e on - -~c..!'!. . ..!9-....~• cliv.~noso 
. Do klr.cht en verdwijnen raocs tC'.l opont o.r.n 
i n ee~ hn.lf_uur tijds om bij do volcronde 
rao.al t]Jd opni euw op te treden. 
Omtrent d? pathoGcnose t as t men in het duister. 

Zeker . is, _a..~t de opvatting over te, snelle 
ontlcdieing in het jojunum ( dunpi nc.s, 
Sttlrzcntloorunc-) t o simplistisch is . Geeft 
non zo'n pnticnt bij oen r ontr,onologisoh 
onderzoek bnriump{l.p to drink1:n, do.n ziet nen 
de duraping voor zijn ogen e0bouren on toch 
heeft de pnticnt d~n aoon l nst. 

Zoc.ls gezcc~cl is c1o nnrd vnn he: t voecl.sol 
ook bclo.ngrijk. 
Het syndr oom komt voor~l voor no. m~agrcsecti es 
volgens BII ... ncr kvm.:a.rdigorvTijs zelfs frequC:lnt or 
do.n nn tot~lo mo.o.gcxtirpo.tie- mo.nr hot beol d is 
ook no. BI operaties lnng niot zeldzo.n.m. 
Gelukkig hebben betrekkel ijk wci nicr po.ticnten 
werkelijk ornstiee lnsten. 

Do bchnndelinCT moet gericht zijn op het 
vcrr.rljdon v~n die spijzen, wnarvan de ervnring 
l oert, dat zij he t clur.1pinoyndroora kunnen 
opwokkon, volle zoete ncl k cm do produot on 
do.nrvnn a fgeleid, sons eiron, chocolade of nnderc 
voadingsstoffon. 

Voorts is het wenselijk dr.t de po.tiont 
frcquento kleine manltijden öCbruikt on nc do 
hoofc1mcaltijd oen hnlf uur rust noemt in 
lic;gonde houclina. 
Men kan clo pr.tiont gorust stollon, dat hot 
zioktobuold hoewel ono.nngcnanm, t och n~~t" 
ernstig is on ~~t hot op don duur gelc1delljk 

verdwijnt. 
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Post- ~liracnt~iro hyp_o...a:lycncmischc b'• . _ " zwl',r on 
Deze bezwaren boruston op ~on abnorncnl -
vnn de bloedsuikercurve (lnB" curve) ·~,~tvo~loop 

t · k · t , "'·· n,, oun mnnar c s ec l.û a.n O!J reden doo:r- oen plotsolinr· t e 
gr oot aunbod va.n koolhydr at0n ~o.n de dun d~ 

d t t t ne .. ,rm. Duur oor ons ~a. ocrst a limentnir e 
hyperglyco.ctlie ~sn ~llo hoge top) , \Telke dnnrnr. 
door compensatoir insulinisme verkeurt in ucn 
pos t a li~ent cir ~ hypoglyca00i o (diepe dnline tot 
onder normn::i.l) . 

Do geopereer de nanw~tient ken dnar door 
1 ~ - 3 uur ~c. de :r:m.c.l tijd typische hypoe;lycao:r:iischo 
klo.cht en kr]Jg<m, walko verschillen ven hot 
dunping syndroon doordat zij l a ter nn. de I!l(l.a l tijcl 
optrodcn on v erd,~jnen na hernieuwde vocdsclop-
narno . De bc zwa.r on zijn mcest E',l licht vl'.n n.~rd en truclcn 
voora l op bij lichn.nel ijke inspo.nnin6 nn. d.c hoofdnn.<'.l t ijd. 

De behandeling i s eenvoudi g en bostei.o.t ui t 
he t v oor s chrijven van kleine fr0quente manltijdcn 
en evt . hot tussentijds nuttigen V<'-n oen pcar 
suikerklontjes . 

De totale ma,a.gcxti rpa tic. Hoewel deze ingreep 
tcgenwoor<l.ic in technisch 

opzicht zeer good ui tvo0rb:i...1.r i s , is het indica.tieacbiod 
b eperkt coblcv cn tot die m~nGcr..roinoncn, 
welke door l ocalisati o en uitbreiding op goun 
enkel e anc1ere wjjzo v erwijdcr(1 kunnen worden. 

De pri.Lmirc morta.li toi t vcm c1e total e 
maagextirpn tic i s roods r..r-,nnorkclijk horror dc.n 
van de g0~on e Billroth-rcsocties, nn~r vooral do 
ernstiae mor biditeit rnckon do indicnt i e tot een 
geduongcn keus tussen kwcdo zaken, 

De pc tien ten cli c zond or no.o.cr moeten l even 
· tl t Z" wordon worden ma.gor en verliezen hun co us • JJ 

t ocnenend a naeni s ch a.ls T.1en nic:t voortclurcncl 
r ecrul e r end optreedt rac t vi t a.n_inc B12 en fcrr o-

prepnra ten. t, o. t i c 
Ee n ornstiec stoornis nn tot~l e nnn5ex irp t ~nat 
. ( t) ~.. epsi0 welke on s Il(.> i s he t optreden vn.n YC c...,sp ' . t a.llc 
door een coraplox van f~ctor un, welke 111~

1 
. 

b okGnd zijn ma.ar w~~rbij zekor een rol spe on ' 

::,. u i tvo.llon vd humora l e rcQll.~tio vD.n 
ga.l- cm pcmoreassccr ctic 

1
. vh voedsol 

b onvol doende raoch..1.nischc knoc inr, •· _ 
· ,. me t do sp)JS 

c onvoldoemlc vermenging.' clc bli nde 
v ortcri n 5ssappcn die uit _ d 
duodenunstomp wordon nr.i-iecvoor • 

. \ 



Uit d e Combizym - literatuur: 

Enzym-chemische onderzoekingen: 

«Na toevoer van dierlijke lipase trad een signif'c t 
· 1 1 an e vervroeg· 

maximum a smede een snellere vermindering van het t t 
1 

•~g van het reso . 
k · Ik f d 1··k O aa aan l1po"d rptiean in e a zon er IJ geval van de S in duplo u·t d I en op. Dit effe t 
Combizym gereproduceerd worden.» 

1 
gevoer e belastingsproeven m:t 

Redetzki en Gronow (1. Med. Afd., Alg. Ziekenhuis St. Georg H mb ) KI" . • 
, o urg , • tnosche Wochenschrift. 1951 N 

' • o. 29/30 

«Na de. Combizym-medicotie trad een duidelijk waarneemb h . 
1 r . . . . . are ver oging va d ase-, ,pose- en trypsine-ocl1v1te1t in het duodP.numsap op.» n e omy-

Vinazzer (1. Med. Afd. Stedelijke Polikliniek, Wenen) «Wiener medi~· · L W h . 
, .on,scne oc enschnfh , 1955, No. 2 

Algemene spijsverteringsinsufficiëntie: 

«COMBIZYM is als causaaltherapeuticum zowel als substitutietherap t· .. 
d d . 1··k . eu icum van b11• 

zon e~e waar e, een ~anz1en _'I e vooruitgang en een verrijking in de behandeling van 
stoornissen van het spqsvertenngskanaal.» · 

Euteneuer (St. Norbert-Ziekenhuis, Berlijn-Schönberg}, «Münchener med. Wochenschrift», 1939, No.21 

Spijsverteringsstoornissen bij galblaas-, lever- en pancreasinsufficiëntie: 

«Voor de behandeling van stoornissen van de vertering is Combizym uitermate doel
treffend. Het toegediende pancreasenzym-bevattende preparaat zal bij verstoorde pon
creasfunctie enerzijds de in te geringe mate voorhanden zijnde hoeveelheid pancreos
lipase onmiddellijk aanvullen; ·anderzijds zal, wanneer bij een eenmaal vastgestelde 
hypofunctie van de uitwendige pancreassecretie een nawijsbore en gedurende langere 
tijd aanhoudende verbetering van de klierfunctie optreedt, een herstel van het organisme 
door de toediening van het enzympreparaat intreden.» 

Kusche (Med. Polikliniek van de Univ. München), 1Med. Monalsschrifl•, 1952, No. 3 

.. . • b.. h · he poncreasstoor• «Wq hebben door onderzoekingen van de vetresorpt1e 11 c ronisc .. . ch 
. .. . k" C b. k antonen 811 chron1s e nissen herhaaldel11k de nuttige wer ing. van om 1zym unnen a · . h t-

. . . d d" potholog1sc e ve pancreopath1e openbaarde zich een verbetering van e voor_ ,en d t 
I 

cerine 
resorptie, gemeten d.m.v. telling van de chylomicronen en bepaling van e me 9 Y 
veresterde vetzuren alsmede de absolute troebeling van het serum.» 

f ,. d. - tliche Fortbildvng•, 1955, No, 3 
Schetller (Medische Universiteitskliniek, Marbvrg), «Monatskurse ur ie orz 

Postoperatieve spijsverteringsinsufficiëntie : . •n het 
. operaties i 

1 · d therapie na • «De fermenten zijn eveneens waardevolle he pers tn e . de vet• en eiw1tver• 
d 'k ··1 · ·· h'er stoornissen van k ·· een gebied van de galwegen. Zeer I w11 s zien w11 1 Il werd dan z•r 

· · Id d Ook in deze geva en " n een tering, zoals reeds in de aanhef verme wer · . . toond. W•r zoge d 
g root aantal patienten de goede werking .van Combizym aanlgbeetere benutting van e 

. · ·· een vee aanzienlijke teruggang van de rottingsdyspeps1een en 

voedingsmiddelen.» 
951 

No, 10 
. . . • . . K I h ) Therapie der Gegenwarl•, 1 , 

Dmger (Nieuw St. Vmcenllus-Z1ekenhu1s, or sru e , • ~ 

LUITPOLD-WERK MUNCHEN 

. ~-c Alleenvertegenwoordigers, 3 _ ~rn••• 
Weteringplontsoen 

Will-Pharma N. V. 29 

Het ~ovol0 is een n~nif . t 
w('..nrbij zich onder in~•l 

0
~ 

0 of occul tu v0tclic.rrho1;1 
t ·• oocL V[ln hot h vc zuurCToh~ltu on de v• n ' ver oo~do 

seoonclci:ro ont<.:rocolit?r,.nckr dc dcrr:1flor~ o<.:n 
B . . is ontwikkc:l t 

ovcnchen troelen r osorbt. ~· 
vo..n vi tm:linos voo:rr.l (l ticstoorni.ssun Ol) 

• c vo onlosb~~c k cnélcro tcr · .. 1 ~ , .... , nl'¼'.r oo, du 
. . . r WlJ e:0n voortdur.::nd v urlios van 
c~loiu.n ku n ontsta~n foor b" 1 • ' 
tot kalkzci)on., · ' i.nctina r.r.n (lo vctzurcm 

In ornsti0c Gcvo.lh:n kr..n t 1 ons otto 0~n voll odic synptor.w.tisch s1)ruwsyndroorn t t on s 0.:-.n u _,t ondc.,r
vocc1ina, oeclocr,1 en n nncmic. 

De bohr.nc1~linff - beter voorkor.1inr.· .. kr.n cllüun 
tou[',tisch zijn on in prine-ipc bostc.n~ uit hot 
voorschrijven v~n vun lichtvtrtocrbao.r 
v 0 t a rn c1i oot in kl0ino fruquonto r:w.c.l tijélon oot 
extra. ·toevour v~n vita.1,linos , voorr.l A c;n D, .11r.n.r 
ook B-co1:1plcx on C. 

Do urvc.rinG hcûft 6Clûcrd dc.t extra toevoer 
per os vc.n go..l en pr..ncrcasfcrmonton in <loze 
gov[l.ll cn weinig helpt, wol ziot r.Kn c,nig rosul tao.t 
no t nco-hombroolinj cctios. ' 
De Hcrkin0 èl.ar:.rvl'..n b erust wc.r,rscrujnlijk op oen 
c,,unstigo b oinvlocclin:3 vr.n h e:: t c iwi tuotcbolismo 
(oi witspnronG effect) . 

Gomi.kkclijk is hot eübruik van O0n 
ckpotpr e}?o..r n,.t bijv. tostost0ronph<.:nylpropionc..et 
TPP Or[sc.non, wc.r.rvD.n mem 1-3 r.mr.l l)Cr ,rook 
25 mer. kcm injiccron. 

Mun heeft 0 otro,cht cloor r:1odificv.ti0s in du 
o·)t;ratictoohniuk vnl in clo wijzû wfUl.rop <1.c 
c~ntinui t-:i t in h0t spjjsvcrtcrinBskr,nnn~ no. l10 

m<'-o.gcxtirpo.tio horstulcl worclt, vcrb0t0r1n::: in cl.o 
toost~nu te brunccn, Hot uns tot voor kort 

. . . d h" ... , 8 o·) •on of nndcro ecbru1k0l:!Jk o oosop ~.g.... .. .., . . • 
rnj z;c t o f',nr-.stouoscron mot hut J 0J':11tUL\ • n, et c.cm 

h""l l ·cjunumlis cocomb1n0crd ... hoog opr_::o , ,,, c.o J 1 ,, .. boon v.:i.n 00n 
Br~unso r',nD.Stonosc met hot ri.nuo 
Rou.x-Y-lis ( zie t0lccnine;) • 

.. 04 ... 

symp-



---
1 

2 

3 

O os ophO.(:;ilS 

jcjunu,ü 

cluoclonur.1 

----~ ; 
/ 

_ ---'-~u;;.:o.~o.;.l(~to~x::.;t:.:i:.:r:.1:P:.:::C.:..:t:=i~o J_<::,_s_o_11h0:.~ ... J,_· c;;.lJw..
0 

un=o:::..:::.s.;::.t~or::.:.1:::.i ~o_n!!~::::.'1.~to_ta.l 0 

voliI_~~§.o y ... ;aethode ven Roux. 

To{Somroordi[s trncht r.Hm de passri.i:;cnocrolijkheicl door 
he~ cluoclûnUB to behouden, in de hoop do govroc.scle • 
S))JJSVC:::rteringsstoornisson to voorkoncn. 

Men ken ünt bjjv. doen door het c~ofcct tussen 
00sopho.e;us en cluodonur.1 to ovorbrU{;gcn door 
tussonschü.kolinB vr:n con, not behoud van zijn 
t\cscmtor itw c~oisolo0rd<.; jojununlis, "cllco ml:lt zijn 
one uit~indo ~Dn do oossophceusstonp, not zijn 
r.ncle:re ui toindc a.cm de duodc::1w1 stonp ,;rorc1t 
r;or,riastomosocrd. Dit is toohnisch z<:Gr goC1d mogelijk. 

Do toekonst zal echter nootcn leren of de 
vorbct oring vrm clo s-;1ijsv0rtcrin~ .:',ic 110n op d0zc 
rao.nior ken kri.j(;on, i~cl.crd..1.r.d o.cn c1c, v...ir.vc.chtinGon 

beantwoordt. . . Bcdonkvn wij cchte:i· , dr,t hot vorsohil in physJ.ol ogisch 

o~)zicht t usson do BI- on üc BII nr ... ".ö ~ • • Trij ven ~a 
ook niot bijzonder croot i s, dtm noi;cn hti 
in{)oschi:i.kold.o jojunur.iliS ovc.,nr.1in grote. verwo.c n[!on 

kocst vr on. .,, 



. ' 

Dozu opcr ctic: h1.,oft twoc grotv ncclclcn. 
Het eerste no.dool ia do.t hot sl uitinCTsrac:ch~nisoo 
vo.n clc: ca.r clia worè':.t opecofford, o□dr.t h0t hi0r 
gclocc.lisocr ck or,l'ci noou noot wor clcn 0c.:r0sccoord. 
Dn.c.r is nu 00nnnc.l niuts r.r.n te: cloon. 

De lJr. t i ontun hc:bbcn clus nc. c~c r c,scctiê 
crroto kc,11s O}J ocsophcöi t i s , r.10t nc.r.w 
con ~~.::.2._c_s_2l)hc.ii!_tft.._!• 

Het is zo, dr.t dozc roflusoosophCGiti s 
crnstiescr v orraon zn.l nc,oe:n, nr.c,1•na t(; de: 
p r o.c- opcr n ti0vo zuur Yrr,o.rc'..on ho6or zijn. Inners , 
do pylorus on hvt cntrum blijv0n c0spr.~r ci. 
Wol iswo..0,r c.;a.c. t r:1c,~aco.r c inooo nous to.l 1Süpr,r.r d 
met o.ohyli c onc.r n~t i s bij onr diccr.r ci noon 
nio t n.l tijd hot c;c;vo.l en bij cr,r cinoom i 1; h.. t 
d i stal e dc0l vo.n do oosopho.ü-us zokur niet 

... 06 ... 



/ 

Daar kont noG bij dnt d 
opcrcti1.; lnn•· 1 • ' t <, c zuurwr.n.rdvn voor do 

<· li ll.(; r.l tijd b •M"ld 1 
ondc-. t he.. t cr.rcinoon d "'J.'C..<, KUnncn nordon 
vcrhindvrt. 1ion kont ~ soncl"-e;u vnn clc !Jr,.r,G 
v oorbij . · vr LK t clu nc.nBsl nne niot 

Dit is do.n ook ~o rvdon dnt 
c.nnt nl klinieken ook voor h t'"· vv~ groot 

... • G or.rdio. .. oc sonho.cru.s-
c ... rcino on o"n toto.la D"'n•,cxti t· . J.' , d.., n1 a <A•u rpn 1 .: ui tvocrc:n 
on ... c~ .o voordolc-n di C: dr.nrr.o.n vcrbonc1on zijn 
Hv t blJ.Jft <.:on lwus tuss1.;n lmnclc zo.kon In c,io 1 

acva~l <.:11 '7"-t.rin voor ·c1c oporc.tiü boku~d zo~ zijn 
dc.t 1nclcrdnnd ve:n r.chylic bostr.c.t, kr.n non 
n~tuurl ijk rustiG do tochnivk vd anr.cbuis vo16cn. 

De r cflux- o_esophe~ijiis is von peptischc ocsopho.gi
tis die zich kr.n ontvrikko-

1 cn no. ui tvnl vnn hot slui tincrsnocho.nisno vd 
c c rdi~ , wac.rdoor spijsvcrtcrinessappcn t 0ru5lop0n 

~ in de o<.:sor,hnc,ru.s on hot slijt1vlius nr.ntns t on. 
De imrnrkina vrm zuur TJfü'.asnp is hot ere-sto 

nr.c.r ook d o nlka.lisohc do.rnsnppon on vc:rcluru 
spjjsvvrtorin{3sfurnontcn kunnon clnt wol doun. 

Do p<.:ptischo ocsophneitis wordt socond<'-ir 
g·cinf oc tc<.:rcl vr<'.2.rdoor cC;n chronisch prolif 0rorond 
ontstckinesprocos knn ontstmm c:n strictuur
vornine optreden (zonclcr dat c1us c1.:n no.licrn<.: 
r ecidief in he t spel is) . Ook perforotius en 
hefti g<.: bloedin5cn kïllUlon optreden. Mon noot dnnr 
nie t licht over donkvn. 

De p~tiont hooft opnieuw slikklachtcn not 
r otcntioboz~nr cn, ~fhunkclijk vnn de grnad van 
stenose en not oen pijnlijk brandond gevoel 
nchtor het stornun, tocncaoncl. bij bukken of rusten 

in li(m·ondc houdinr;. . 
Hij moet dan ook tr('.ohton dczo_hou~ina~n ~over-
r.tijden bijv trachten to slnpon 7n ru.lfz1 ttundo 
houdinP-. Hij r.1oct c1n.r.rbij oen d100t houclon dnt 
• u nk 1 opzicht nrikkclenc1 fler kt on 110. 
1.n geen c o J.' k 1v, 

elke r0eur~itatic ~ir0ct g~ks~~tca:ruik van 
schoonspool 0n nut wc.tcr;n oradnt dnn.rcloor oen 
kc.uv,gon is cnn te bove~ · door de o~sophr-.GUa '1orcl t 
constcnto spcckselvlotc t~ndic dit soort 

d h 1 non cl.oo vors " . h on er ouccn. 1 t·cro .oosophngosoop1sc o 
pr..ticntcn onder r ueo ~0

• ~ontrolo te houd011. · 
of/en rocnteonolocis~ 0 ioct oosophae,osoopisoh 

Bij striotuurv~r:1~ t~ur.l r c:fugiuo ko.n hot 
uordon opgCJrokt. b~.1 1 \Torclon C,'ür osec00r d un uvn 
putholoeischo G0 iocrdun aunankt. 
nieuwe nll('.stor.1oso \IO 

... OT ... 
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· D- A R M· 0 · P E R .Pi T I E s 

narmnaden 

De darmwand best~at meestal uit drie la~en nl: 
mucosa, muscular1s en serosa. 
s~mm.1ge delen van de darmtractus zijn echter 
niet bedekt door serosa: oesophagus 
retroperitoneale deel van het· duodenmn en rectum, 
ook delen van colon ascendens en descendens. 

Aanaezien het gelukken van een darmanastomose 
voor een belangrijk deel berust op de verkleefkTacht 
van de serosa van de darmuitei nden , is het aanleggen 
van een betrouwbare anastomose in zo , n serosaloos 
gebied veel moeilijker. 

Men onderscheidt over het algemeen drie soorten 
darmnaden : 

a) 

b) 

eenrij i ge naad 
gaat door alle lagen heen 
meesta instulpende naad 

tweeriiige naad 
instulpende alïesomvattende naad , 
als a).Daaroverh~en een overhechtende 
sero. . ~-•'"!cular1s-naad 

) Drierijige naad sa 
c mucosa apart,muscularis a~art en sero 

apart . 



a} 

b) 

c} 

Principe van de instulpende naad. 

se ro..s q 
"""uscvfc<1r,s 
I'\'; U C 0.S!!:( 

De verschillende anastomosevormen 

'5Uit to side 

end to side 

end to end 

zoals men ziet heeft heeft de end to end anastomose 
door de instulpende naad neiging een dia~hragma 
te vormen. Bij een nauwe darm geeft dat niet 
maar bij een nauwe darm wel. · ' 
ook is .de end to end anastomose minder geschikt 
wanneer de darmuiteinden sterk verschillen in 
lumen. 
In al deze geyallen le~t men liever een 
side to side anastomose aan. Daarvan kan men het 
stoma net zo wijd maken·a1s men wil, terwi.11 het · 
lum.enverschil gèen invloed heeft, 

i,ren kan dermuiteinden side to side 
anastomoseren door ze eerst blind te sluiten 
( door ins tul'pe n in een beurs naaä) en ze 
vervolgens naast eltaar to 1eg~en (zte d) ene). - z.o.z. 

- J9 -

,. 



d) Isoperistaltische 
anastomose 

e ) Antiperistaltische anastomose 

get lijkt physioloRisch oen iso~oristaltische 
anastomose t e maken maar in do i>rakti ·k 
maakt dat niet veel uit. · J 
Jliren doet het zoals het uitkomt. 

De :plaats van de anastomose 

Deze heeft de operateur maar RC:deeltelfjk voor 
h e t kiez6n aangeziE:n hi:i nu eemnaal t?esteld wordt 
voor een bepas lde localisatie van het -patholo.!!ischc 
:procGs. 
Drie f &otore n doen hiûrbij h'!.1 n invloed gel den : 
a) d e al of niet aanwezighe id. van serosa 

BJ.J caraia - or ocsopnagus carcinoom bijv. 1s de 
opûrateur gedwong0n na·d~ r 0soctic een anastomos6 
t ci mnkcn mè t do s erosa loze oesophagus. 
Zo&ls gezegd is dat veel riskanter. 

- 90 .. 
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b) de bloGdcirculatie 

De dunne d&rm. -
h:t bijbehore is abunde nt ~ev . 
dicht nc twerk nd! mesenteriu.m ~sculsr1seerd en 

H
oe V,\n anastom evat een .. . . 

men ook r oserende bl . . i 

de dunne d6.rm c f eseceert en a.nast oedveten. 
z e lden moe il . . ~ee t, vrat de ei omoseert, 
me s·enterii m!i~eden ( als men ~~~!ti~ betreft 
intact laat) e arteria mesenteri ns e de radix 
Bij de d · kk. • es. su:perior 

l. e darm i s dat h 
De bloedtoevoer wordt ecl anders 

ve: rzorgd door : 

A. ileocolica } A. colica dcxtra I uit de art . mesenteriea A. colica mGdia su:perior 

A. colica sinistra 
_A,, . sigmoidea l uit de arteri a 
A. haemorrhoidalis su:p. mesenterica int . 

Deze a rterien verzor gen bepaalde gedeelten 
ve.n de dikke darm en anastömoseren weinig met elkaar 
pet verloop is · . .,~tJ:i:1k ~ ·variabel. 

We 1 loopt er vaek een marginale arterie in het mesocolon 
vlak nc.ast het colon en over de ,'lehele lenszte dae.rvan. 
Deze is echter slechts in 7fl1/,, van de gevallen over de 
geh e l e lengte aanwezig . Het is gcmakkeli,ik bij resecties 
van dikke darm de bloGdtoevoer van de resterende darm
gedeel ten in geva~.:r te brengen door l igeren van 
b e l a ngrijke toevoerande arterien. 
Dit l e idt tot naadlekkage en dermnecrose . 

De asepsis. De dunne darm is normaliter s t eriel bGhlÜVG 
d eest distale ileumlis. DG dikke darm 

h eeft echter e:nmuitt;ebr ei~e . colonflore. die . bij operf'.tis 
tot gemene infecties ae.nlel~!~e:~~nd~cxr~e de.rm, de 
Vfinda ar dat men voor operati 16~ ·die het kiemgetal 
pc.tient voorbereidt m;kt mid(~!heel steriel krij~t men het 
VP.n de derminhoud drui< en i.:-

colon nooit ) . even (5 degen 12 grrm d,d . ) 
Men ke.n t,ijv . dermsulfa. ' ~ gbben ven een zecht e le.xerende 
die ook nog he't ~oordeell~ge menier e.ls 1exerende zoute) 
werking ( op precies d~ze ebruiken ( 3 degen 2 a:rem d.d. ) 
Men kan ook tetrecycl1n6_ g ratie overgsen. Tetr E1.cycl ine 
· h • - erder tot o-oe . -' kingen en is duur t 

Men kan ht1er !eer ongewenste b1.,wer vr i ;wel onschedel1:1k zijn. 
heeft ec er lfE1'S goedkoop en 
t e rvdj 1 de dnrmsu 
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Do.rnfistels 

I 

D l Il M F I S T E L S 

h. 

D 

C 

Voedingsfistels 

Ontlastinesfistels 

Fistels oa te spoelen 

t . In do chi • b'" __ rurcrische praktijk i:raat hot 
-~~a alt~d on naai;fistéls en 
JeJunw:ifistols, velke tijdelijk of 
pernanent kunnen zijn. 

De □eest voorkonende indicatie voor 
het aanlegeen van voedinffSfistels is 
obstructie in het bovenste deel van do 
tractus dicestivus {nondw, ke~lholte, 
oesophn.gus,naa.6) , welke neestal van 
naliene aard en een enkele oa.al wan 
ontstekingsachtiee , traU!lE'.ti sche of 
congenitale oorsprong is. 

Voor zover het nalicne processen betreft, 
ga.nt het in dit verb.md speciaal on 
de "inoperabele" gevallen, dwz die 
eevallen uaarbij het ol'lDogel ijk is 
de continuiteit van h0t lunen direct of 
indirect t~ herstellen en vaarbij het 
dus nood.zakelijk is eon peroanento 
voedinasfistel aan to leegen, wil oen 
de patient niet aan de horlcerdood 
prijsgeven. 

De vocdinesfistols hebben het bezwcar 
dat zij aanleiding kunnen creven tot 
leklroge van oaae- en darnsap, heteeen 
tot 0rnsti~e naceratie van de oocrevende 
huid knn lei den. 

Een voedingsfistel v10rdt over het 
~ieeoeen door een patient psychisch zeer 
:1echt verdraeen, aedeeltelijk eradat 
hij wel voelt, dat de chirurcr __ niet in 
str.at is heo 0p eon an dere ~llJ:e .... ~e;.er 
te helepn, gedeeltelijk door a •~ -~ze 
fistel (terecht) eon zeer o~~tuurlijke 

d i dt w~ortecren hij in verzet toestan v n , •· · 
kante 
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On <',l cleze :r:e cl ene ' 
a.o.n :'oedincsfiste~,.hebb0~ w,.u __ een hekel 
0 P. uit het /Ul.nle ~ en z~n \7~ er altijd 
Verttijden door ~ef~~kcrvRn zo nocelijK te 
ander e ni· dd 1 c. 1 te naken van een• curat· resecties aan1· ievo of palliatieve 
een enkel~ oo.o.leocen va.n "o':'erloopjes" , 
oesopha . v,o.n bestralinc of 

gosoopisch oprekken 
nau S?ns noet hot oprekken.net een 

q:ristel \70rdon eecor1bineerd (ud.ra.ad 
zonucr eind" ) M t . 
on we .• oe in een goeeven eeval 
w 1 lke reden dan ook een voedincsfistel 

orc.cn a::!.lleoleed, dan is hot verstandig 
deze D.a.n de pctient voor te stellen els 
?en voorbij[,"O.D.nde toestand, wolko dienstie 
is on hen over de nocilijke periode heen 
te l:e lpen. 
Hier geldt overic;cns dezelfde grondregel 
als voor elke prothese, nl d~t de patient 
noot uorden voorbereid en vertr ouwd 
genl".r.kt 1:1ot het onderhoud en Bebrui k 
ervan. 
Wat betreft de voedinasfistel uoeten de 
po.tient on/of diens huis0enoton nauwkeurig 
worden voorfl'Clicht a~naannde het verzoreen 
van de ongevende huid en het beschernen 
dearv~n net boorzinkpo.stc, alsnede ov.er de 
soort on toestand vc..n het voedsel, dat 
wel en dat niet door ue fistel eegeven 
ko.n wor den. 

Over het alaeneen is het zo, dat . 
oen n~àgfistel bovengenoende bo~w:ren i n 
wat uindorc na.te heeft clan eon JeJunun-
fistel, ondat : 

1 

2 

Maagsap bij dit soort patienten bij 
t lekko.B'e ninder r.ui.oerorend werkt 

::~nd~rosap (vaak achylie bij maaB'ca) 

n~ff een weerstandskrachti ger 
De n~~v. dan de dnro, beter bestand is 
orgo,o.n is o.anwezi ehei<.l vo.n een fistel 
tegen do d' middelen kan yerdr acen 

raeer voe ings ) 
en ten hoeveel heid • (no.ar soor 
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1 

.. 

3 het O.P.nbod vnn v , . 
rlircct "'"n ~ oeuinbsnidclolcn 

/.. r 

5 

~•<- - ue one ~ h b0tcr is. 'u l? ysiolocisch 

de nanr,•sl"'n ,l •kk "' '" /3 ~~i er ken ·· 1 een 1 • zun 1an 
nn ~?n: e in do clcrn, ZOfüler 
c.,~nleichnc te cevon tot b t t· 
vc..n hot lunen. o s ruc ie 

de net een fistel cepo.cr d cno.nde 
GCstritis ninder bezwa~rlijk is dan 
een je juni tis. 

Conclusie : Indien wij clus tle vrije 
keuze hebben, zullen wij eon I.k".r.{µ'istel 
zeker verkiezen beven eon jejununfistei. 

De acnle~ v~n voedin~sfistols Van de talloze nethodes die beschreven 
zijn 00 oen vocdincsfistel acn te l oeten. 
zjjn er twee, di0 e&n r.leeoerre 

--

' 

toepa.ssinrr hebben govonclcn, nl de 
fistels volt:<::ns Kader en die vol.eens 
Witzel. 

De K~dcrfistel hen alleen op de occ5 
worden 2.c.n5ele6è-• Een kr.tlleter wordt 
net eon p~er bcu.rsno.tlon in de oce0 
verzonk~n~ })ovcnc1ien worc1 t è.o oac.gwancl 
ter plc,o. tso vr.n cle fistel o.c.~ de 
. t bu1.·,-1"n<1 ••chocht on r,e kethcter 
voors e J\.\ - • 

1~ • è teekoneninc '-in de bu1.kwan • door eens ~. 
n""'r bu.i. ten celeid. . t l ~-~ Het principe van <le Kaderhs e 

i 
" dll.t r.lc :r;,.ar.0,,rcncl ter plr.atse van 

s c.us , . t t ·e in het 1unen f. tol net uen uu J è.7 J.~lt l))."rclool' zou 11inder lekkage 
UJ. tpUl • .., · 

a n.'\ll.T buiten. 
optree.en kt"k -relt ci..at echter tee;en. 

In c1o pro. lJ "" 

9{; -" t 
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~------:· :· . 

I 

over 1 

d w C{ r 5 c\ oc, r s V) ed ce 

Over fistclvoodine 

. kan zowel op de oo.ac als op 
(ic. het jojunun) worden 

een l10.rnJ.is 
ae.nGel e .:Sl1, 
Een kethoter w ,t 
in de 00..,, orc. over een bepao.lde afstand 

' '"":.;;" of è.urnvmnd VE:rzonken zo<," t een 
se:rosc.tunnel onts ta.et. ' ..... 
. Het one uitein~e v~n deze soroso.tunnel 
wordt ao.n d.e voorste buikr11nd Gehecht, alwaer 
c1c ka the ter è.oor een stcokoneninr• naar bui ten 
wordt {;Cloid, ... '-' ' , 
;.cm het r.n<1cro ui t oinc1e vo.n dezo serosctunnel 
worclt de ko.thoter door een stoekopenin&; in 
het 1 unen ven è.e ao.o.c of do.ra geleid. 

Deze lce tste steekopenine wordt net een 
bcursm:.o.è on de' ko.thetor eesloten. 
:üs de cl.nm dun is, ken katheter obstructie 
veroorzaken vo.n het lunen. Danron leet nen 
~ol een overloopje n.é',n tussen a~n- en 
c fvoerendc darnlis (zio tokcnin5), 

Het principe van c1e Wi tzelfistel is 
dus , cla t ' nen c, on lc.nffe tunnel no.o.kt oo 
lekknCTC zoveel noeolijk te beperken. 

ovor het cl:;eucen voldoet cle Wi tz-elfistel 
beter c1o..n do fistel vol(;'tlns Kt,cle:r (r:ianr ) 
~~atste is crer.w.kkelijker ~.an te le1.mon • 

Fistelvo0dine voor de ocati nee 
• ·tten bevatten dnn 

~c~r e1w1 din:r en behoeft oincler frequent 
JeJi.µiunvoe . ,;-•ven . 3"6 ètd v<1or d_e nace
te worden ce~e. 'tens 6 vd voor jejunun-
vocdinf; te5en m.nts . bJJ" - a.et het jejumm 

d . . Der.r kou no6 , . t l 
VOO int• • l rton v:nn eon fis e . t .,, hot e.cn eau c., 
d1rec .n~ o.a •t on zeker oen 
no{S wc1n1cr verd~ ~cm 1.-2 v,cken no<lig hooft, 
o.c.npo.ssingstero:u~ .. 1 '00

n cle fistolvoeè.ina 
cedurondo welke JJ U titoit ~n qualitoit 
lSole ië..olijk nc.c.r quo.n 
moe t opvoeren, dan ·ontstacn 

Stij6t non te s~el, vr.n è.crrikoliokon, 
t· in de voro 

conplic& 10s ne t eorisnus. 
clin.rrhoeon en 
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Het ui t c inc~elJjko 
p~-tient ook n""r 

~ \11(..v, 

1 

2 

3 

5 

·G 

7 

0 

10 

I 

V"O ' • ' u.ln '•·sreo t h · u ep Vvor èe · · . 
uis ka.n ca.c.n 1 . J OJunur.1vooè.1nc, wo.amco 

, ' zo. er o.ls volgt uitzien : . 
Da.ehocveelhoic1 va. "· 
YOffhurt nl us , 

1 
n 2 ;.;· 1 ko.rnenelk of/ en 

glucose ~1U8 Îoo vruchtensap plus 300 {Jr. / 

protifo.r. cro.n nclkpoe~er of 

' De vruchtcnso. 1 • 
kl ~ ~ P ui ent zo uoee lijk vers 

"·'-•recné'.n.kt te zJJ··n îii!l."r ~. t 
:prn.c t · h · • · '· c.1 O:i? 

l isc c of fin~ncielo bozvnron stuit 
::p ~~n ~chter in ieder (~evul per dag h~t 

... ...n of 2 verse ui tecpcrstc 
sin~c.~cppcls nootcn toedienen (direct na , 
het uitpersen èoor de sonde) . 

Extr~. toevoer vo.n vit i .... D (15 c1.ruppels dd) 
Lovcrtr~c.n 0.~. is veel te vet. 

Extrc. toevoer van eon ~ocd ijzerprcpnrcnt 
in vloeibare vorn. Dit noot cfzonderl ijk 
worden ccacven, bv een po.plcpcl licofer 
voor of m eike fistcl voedinö (niet nocr 
dan 6 paplepels per èacr) . 

De fistclvoedin{J' r.1oct non vio.. con trechter 
c~oor c1c sonde ln t on zc.kken, vm['.rbij nen 
clus [i'0 bruik nt.akt van ,~e zrmo.rtekrc.cht. 
Het is in het e.l ::eoe en niE: t CG \7cnst 
t aarvoor con spuit te ecbrui~on. 

Rot vcrt~i ont ao.nbweline do fis telvoec1in{3' 
vlak voor de toedicnifle op lichc~us
tennerc tuur to vcrv,ur nen • 

.L 

Hot V,'erdiunt m1nbeva1ing cto sonde 
, ' ddellijk nc. do voodina ne t eon beetje 

onmt! hoon te spoolen en ve rvolcons □et u~ er se 't 
de Bl azen stop o.f to slu1 en. 

1 ~ineen per do.g nag varicren 
H.ot r.o.nto. . voclc. 1.i: en nininnnl 6, c.fhanl<B lijk 
t ussen naxio...~u / . M ~c.n . ~· ·~uele tolerantie. eer c 
vrm, cl.c i nc.ivic. re..., 1 ,., to la.stir:;· voor 
13 voedinf;Oll per r::t• r O 

ter\'riil nincler clan 6 
t . t en ver,?1e t..1nG, ,,., pc 1en . ~ 

niet ccnvcmst isis uout aoec', vorzorc;d, 
Do or.1t;evc:ndo huè ,·creini{'cl 00t zoete oli e 

1 "tir-• wor .on (, ' .,, 
r oCT6 u... u et boorzink:PO.s "'-·• . 
en beschorod O en tijd tot tijd voruissol d. 
Do s l an0 r.10ot v . de 2 '\'Token door de JL:.. • 

~ net boste on r-1orc.on, 
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lleoft do patient eon nncctist1.1l, clc.n 
luistert c1..o voot1..in~ qut\ soort on 
hoeveelheid voel Tlindor na.u.wkou.rig. 

Toch is het ,1el c:;ounkkolijk oc 
Ook Voor do lll'~afistol bovenstacnd 
rccopt ~nn te hou.den. 

In Necl..orlc.nè is karneuolk oen 
eenvou.dia voetlin~suièdcl , dat practisch 
overal credu.r~nèo het cehel G j~cr 
verkrij~bn~r is. Dovendien is hot coeèJcoop. 
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,~ )darofistols in eng·ere zin 

..... 

S T. I N G S F I S T t; L S 

Ontlastin~sf' t 1 ä"il , l • ~s-~ §. worden in de praktijk 
... eon ar.neele{~d op het colon en bij ~fze v~n u~tzonderincr'op eon èistale 
1 · eUl:llls (lloostouie). 

• De ontlastine;sfistols worden al tijd zo 
distacl 00~elijk aanceleed ~ls het 
patholoaischc proces toelaat en wel op die 
pl~utsen, uc~r de darn voldo~ndc to 
mobilisoren is (si0rnoid, colon transvorsun, 
coecun) , • 

De meest frequ~nte indicatie is ' 
colonco.rcinoon. llij <.rnstiuè vornen vo.n 
colitis ulceroso., waarbij de &ehele diklce 
do.rn is aangetnst , is nen sons cenoodzo.o.kt 
oen ileosto~io een te leceen. 

Darnfistels in enGere zin vorL1en een 
zjjdelinase nooclui t {;ane net behou.è. van 
oorspronkelijke passn0e. 
Een voorbeeld hiervcn is het zgn 
"lrasfistel tjo" op het coecun els prolimine.ire 
no.atrocel bij ileus door een obstruerend 
coloncarcinoon. 

Als de obstructie d.c..ardoor is opeeheven 
en de alGenene to<.sto.nd van de pctient 
verbeterd is, kan uen ns. een of enkele 
weken hot carcinoon opereren. 

!cd.ere "anusn Oj_) een ii.bnorna.lo plo.e.ts. 
nk lijke passace wordt daardoor 

De oorspro d: ,,•eheie darninhoud kottt door 
opeehovon, - u . 

aetor naar bu1ton. 
èe enus pkr t ~e onkclloo.1?§. on èubbelloops Men en u ~ · 

· ternaturalis. anus pr~c prc oter is eindstandie 
De enkelloops a~us bij ·do rocturnemputatie 
en wordt bûspro on 

l rrens Miles-Qu~no. k le,,.cl 
vo o De dubbelloops ~nus praetor an no.nee u 

mat of zonder "spoox • 
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Dij he t e.aniec--cn v b·· 
u un lJV ~ eon club bolloops 

a~us prcotcr net oen s,oor wordt oen dornlis 
vic eon kleine incisie buiten de «arnwand ;1ebr 2.cht . 

Eon Glazen stM.fjo wor c~t or onclordoor 
c cbr ccht on te verhinduron ~at do dcr ~lis 
VI ver i n de bUik terue~lipt. zi(.: tok. Ft; t -oer i tonf:um 

wor dt rondom 1n~th$cht zodat de buikholtr volledic is efac.sloten en 
ook de huid wordt aer-.de:~teer d . 1'T?. 2-3 de¼en is er voldoende verklevi n~ 
op1.se treden om de du~mlis te kunnen o-penbrenden zonder ~eve~,r dat de 
dP.rmi nhoud in de 'buikholte sijpelt . \ Ne 10-14 dr11:en ke.n 

'-l/ men de dcrmlis 

-JJ\ \--> -J~-~ 7 F"' ~ 
Een glnzGn stacf je nordt onC:ur clc c~crolis door c-eh~ltl. 

;,fbrnnderi on het slijmvlies aen de huid hechten. 
Hot "~nlo rr TCn ven e0n s-:Joor ni1 niets ::-.nc:1.ors u."'"" (,t, l 1 • 
zec;cGn clan c'u). t oen c~e f'..::',n- ei:i ~fvoer endo ~s 
ven de enus pract er i n de buikholte over o~n 
afstand vnn ont,cvcer 10 on von cl~r.cr hecht. 
Dit doet oen als nen v~n plan is ~e anus 
r>rr.ctcr lcter uücr Ol) to hGffon . 

ziü tek. 

-, l At-spoor 
t . 1 o ct1 oen olkr.,r aehocht, /: ' nde lis over 

0 

O.C',n- en cfvoora de spoor zocln t tlezo 
l con lclcn op e t er Men zet < o.n . 1 . .. nt De anus pro. 

door druknccr oso vo:t WJJ • c1ernfistol welke , r door in eon .• 
voranèort ~~ al knn sluiton. 
oen extro.peritonon 

0.n • . ')/ 
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, 

, I 

Vorl c.aerunr:- vl.- 1i•1.· kul. v ..., l' .• c l.cz 
DG Vorl" •"run . 1 
toe... '•(;'-' :. v O-i;cns Miskul i cz vrcrdt 

"'· Gpo.st nl ., • · - s nooru1"-n. tre:·E;;l \'f" nneer nen een l ,., -
· . co 0 nresoc t ie uoet c'.cen bij 
een on:7O0~:bcrcicl(; p~tiGnt. 

De 1nd1.cctio is noestnl eon 
colonccrcinoon not c or.1plico.ties . 

fü,t c olon{~oc'.üol t e l'let de tuoor 
wor(1.t c;enobilisc.:ercl en int o.ct bui ton 
;10 b~ikho~ te (obrr.cht, op dezol fdc w:ijze 
... is ,.ten blJ h€t c.o.nlocgcn vo.n oen 
cmus prv.0tor zou. doen, n.ll een veel 
l.\t;Cr . 

:ifc. twee tot èri6 eb.een is er vol è.oenc.10 
vorklevinc opr;0tl:'e11.()n oo cle de.rv.l i s 
t e kunnc,n ope:nbramlen. 

N::'.. 7-1 ,~- üngen ko.n mm het -•ehele 
t ' ' l.> ur.10ruro.c;cfü.e darodcc.:l v.fbrc.nclen, zodat 
n on een clu.bhcllovps c..nus pro.eter 
overhou.c1.. t , 

i.\octuna.nput~tie vol t:ons Miles- QutJnn. 

l 
r. 

D0 neost voorkommc1.c indico.tic voor c"\.cze 
opo1·n.ti0 is 't'octu.nce.rcinoon. Het sicI!loic1 
wordt doorc:;csnedcn 0n boidc ui tcindcm 
cf~csloten (door uichtbindon of instulpen). 

De pr oxinal o sicnoidst.onp wor~t è.oor 
een cpe.rto kleine openinc; in è.o buikwn.nd 
ncar. bui ten (;Ght.nlcl en :·1et enkel e steken 
vastgE.:leccl (zG 111l~nk in E'.nus 11

) . 

De dist ::i.le s i {)'noiél.sto,111 'tîOrd t zover 
r.10r;dijk i n hot kl cinu bekken ver volgd en 
hot roctun net clc tunor zo <liep mocc l ijk 
uit è.e or.1coving losgewoel d . 
l)fü'.r n <'-- worc1t deze rccto-si:_;lilotds t oop onder 
hot peritonoun vd b ckkonbodon bocTaven on 
dCl lapa rotonie op cle e c.1Jruikclijko 
wijze [;<::sl o ten. 
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Dû !':_bC"oriinclc. fr.s -i Vl'..n c1o opcrc. tic vc.n 
MilE;s-=<Iu.ö'n7.à7i.l7rnu(1..C booinc1.icè.. 
D Do :)ctfont worta 01) è.o zij corold . 

€: a.nus uorclt dic!1te:ehocht , onsnoden en 
hot roctun vo.n benor'..Gn C'.f vcrclor 
eonobilisoer d tot~nt non bij hot niveau 
kout wu.r clc. r.bcloninl".le fa.se rms 
({o eindicrt •. 

. IIct ,·chcl0 rectun cm rccto- sie,rnoic1.. 
liet nu los on k('.:i, worden vorwijè.or('... 
De hol te ,.,,ordt op(;evul(1• eet con 
jotloforntc.r:1pon, welke i n de koocnc'!.c c'..o.con 
lcn{.;·zm.1orhnn<.l ware'. t in,-okort en ver,7lJ" dorc'... • ü 

Dit nes de porinc('.le ft1se . 
De opcr c.tic volc;..msMilcs- Quonn kun 

dus ïlortlon ouschreven els oen o.bdooino
~crinoclc rectuncn~ut..~tio. 

Vcrzorffinc cnus pro.eter ~ij rrebruiken Gvon recopto.culo. oocr. Dit 
is onhyc·:ionisch on bovemlien (;O.O. t do daro 
vaak in het zo.kj e proJ.o.bGren. 

Wij ~obru.ikon oen cfsluitend nvtclen 
pleetje, è.a.t net 0en riou stovic op de 
a.nus pro.eter uordt ~uurukt. Dut sluit do 
anus prneter c.f en ceoft bovenè'.icn steun 
v oor c~czo z,mkkc plek in d~ buibmnd. 
In è.e nrn.ktijk ucrdt tli t a.1s volc t ccdco.n; 
op de ;nus prnetcr oon G~~sje net f~ink 
boorzink,)r._sta. . lxl.l",rop O(;n stuk schuiorubbor 
cla. t wordt c.nnG0<~rukt <"!.oor het nuto.l on 
plnr.tjo , 

Do po.ti onten kunnen laren op qozett~ 
tijden te dofaoccron door het pl cctJo cf to 
nonen. De ~nus praotor no0t z~rt-vulèic 
uorden p,ercinicrcl net zoute olie. 
De ontla.stinc; on.g niet to dun VT\.lzen, oc . .-.r 
ook niet te hnrd. 
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•~ p p E U .D E C T O M I E 

(Zie ook het stenoil mn professor) • 
©0 thora 11i e va 
no.ar clo or)ero.tni akcute avpendiciti s i s operatief 

e a.n niet 1 t"d ' ui t ecvoer d I al)pGnc1 t · a lJ orm.iddGllijk wor clon 
of~ froid. 4cc oni o ~ chaud, à t i~do 

Een van de me t . 
indicaties tcBen di '· ' os voor komende contrn-
cloor hot appS!ldi ulrocte operatie i'lorclt c5ovornd 
He t klini h _b.,E_ o.ir infiltrant. 

oo e C(,Ti • nfil t -- . 
dn.n ,m.t i:ton :ln de P 1 raat i s \te.'t nmlers 
o.o.nduic.lt I pathOl ol,1.e tlet i nfil trc.o.t 

. • n het laatste gevnl hoeft men het 0 0 ,,. 
o1, de 1idorosoo1)isohe ver"chijnselen bijv u 
l eu~ocyteit die ahw een i ~il trntie vo-d:1e;an 
in <.!.e weefsel"' ~..,, 0 v~n oen ontstokinesprooes . 

Het klinsohe becrrip infi ltr a~t in de 
Èuik_ heeft oen creheul ~ndcr e bot'àkoni-,-.a- ~-elêr-0~7-e~n
Men bedoel t er een no.orosoopisoh waarnè~nbar~ • 
verklevin0 mee van ®ml issen, onentum. enz . 
ter aflco.psoli ne van oen ontsteki nesprooes . 

Wanneer men eon acuut ontstoken 
o.ppenc1ix a,an zijn l ot ovc:rlnat zal in veel 
eevcllen eon appendiculai r i nfi ltraat t ot stand 
koraon. De zieke appendix kont mi dden i n een 
verkloof'de kl uuen do.mli ssen en omentun te 
liegen of zit to0en later al e of aohtor ste 
buib-,ancl aan, door oen infiltraat af0edokt. Men 
kan zo r n . infil tro.at bij onderzoek vd buik wol 
voelen o.ls eon pastouzo, pijnlijke iteersto.nc1 raet 
d6fenso musoulo.ire vd buikwand ter pla...1.ts0. 

Bij poroussie is hot infi lt:r.o.o.t gedenpt. Ook 
bij touohe:r is hot infil treat vaak t0 voel en, 
vooral bij bimanueel onder zoek • 

Deze i11fil tro.atvorr.dne i s clus een voor het 
orcanisrae nutti 6e rcaotio, h:t ontstekingsproces 
wordt o.ls het war e o.fcroka1)seJ.d. ·Opent men de 
buik dan doÓt het imil tro.a. t zich voor als oen 
hyperaraisch verkl eefde massa, waarin de ano.tomie 
soos mooiljjk te herkennen i s. 
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DISI PAL® 
(n-Dimethylamlnoaethyl 2-methylbenzhydrylaether 

Hydrochloridum) 

' 

Hot i s lo.stiB propo.r e»ant de hypora.enischo 
wuofsels zijn vulnoro.bol en bloeden snel. 
heohtinecn aohouron, c:;ernakkelijk c.1oor. Bovendien 
l oopt men het xisico hot af ~eka.psolde oüt atekin~spr oces 
to vor sproidon door derest vd buikholte . 

0ra o.l dezo r edenen voelt de chirur~ er 
weinic voor on o.o.n oen infil tra.o.t te opererer .• 
Als het eer.mo.o.l tot infiltr~atvorninG eekomen 
is, bijv. doordat de pnticnt te l a.at is i nüestuurd 
do.n waoht de ohirure: liever o.f , to t het prooes tot 
rust 0 ekomon is : hii opereert do.n dus in het 
koude stadicri, d. i . à froid. 

In die tussontijd nordt pationt "el oonservo.-
tief beho.ndold en wel als volöt: 

Dit is oen al e;omone vret in de chirurgie. 

Een 011tsteki ngsproocs r1oet rust hebben on to 
kwmcn Bcnozen. Deze rust ko.n ver qordon door
~ovocru. ~cdrus~ alleen is niet voluoendo-
Ook de dampcri staltick moot rust hebben. 
In erns tige crova.llcn houdt men de pationt 
5choel nuchter, zodat de darmen niet s t o 
doen hebben. 
In lichtere 0 ovallen zet men de patient op een 
lichtvorteerb~ar evt. vloeibaar dieet. 
Uedi om:ientcn die de darmperist a l t i ek aanzotten 
(laxantia bijv. ) kunnen desastreuze sovoleen 
hobbon, en zijn dus stren5 v erboden. 

b) ~ ntera.le toevoer van vooht_on .2.fOoic',.,2_12,~ 
Dit is l')ll.tuurl ijk alleen noodzakelijk wanneer 
de oral e t oevoer om bovenconoemdo redenen is 
s"üopGezot of vorninderd. Mo11 c;oef.f.i een i.v 
druppel i nfuus . Soms kan men vols tao.:i mot 
subcuta.no druppeli nfusen, de zoc . hypo's ~ 
Al.s infuai evloeis'ioffcm wordon 0ebruikt 
physi olo&-isuh zout , glucose - zoutl:len~ecls , 
eluooso- oplossincr 5 % of 10 %, amperon enz . 
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Hot c..-aat :in de eer ste plaat s on hot in cvomrioht 
houden v ü ,,a.tar- on elootrolytbnl o.ns. Dfil oo.lorieen 
zijn va.n l ater zore. iLo.n de hypo's v o<:!0t r.1en 
t ec;<:mroor <li{{ hya.soon t oe , on de r esorbtio t e 
vorbot er on. 
A.a.n da infusi cvlooi stoffen ka n nen 11,.'\tuurlijk 
m0c1ioa.nont0n t oev oe~en bijv. o.ntibiotioo., vi ta.:iinos 
onz . 

o) an~_?j;ioa. 
Mon aebr u.i.kt noes;a.1 o.ntibiotioa. raat oen brood 
,,or ki n{JSSl)ootrwn. ofîfel oonbin.aties uot hotzol.fdo 
offoot. Bovonc1ien crobru:Lk t non liefst die 
a.nt:lbi otioa. die po.r enter aal kunnen wor den gccrcven. 

Hool crosohikt is do oombina.tio va.n penioillino 
s treptouyoine (rasp. 1. 000. 000. Een 1 crran) 
To·~o11,1oorcli~ hooft rnon ook croodo -totraoyoli.ne
~ropa.rc. t en clie in of iv kunnen \'rorden gegeven 
, :rcvorln bijv,, ) 

d) 11!3~~ 
Hoc eon Gu.nstiao worki ne van oen ijsbl aas 
e i crcnlijk t o~ e t end koot, is noc steeds n:lot 
orCT c1ui c1oltjk. Somoigo 1:10di oi bewaren d.o.t het 
offo0t a.llecn t p dD.nken i s c.an het foit, c\o.t 
oen patient no~ eon ijsbl aas op zijn buik 
rus ti(sor uoot bl ijven l i eaen . Anders r olt het 
dini3 ora.f • 
Zeker is d~t de noes t e pationt en de ~sblaae 
bijzonder pxettie vindon (o.no.l ffetisoh eff oot) 
i\.f 60zi on van dit a.lles nenen mJ tooh ook een 
c'liroote {.'\UlSti!N workinr, v d ijsblo.a.s op het 
infiltro.at to noeton vaststellen. 
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o) J,iqcin:1 volr'"t0ns Fowl-9.E. 
Do pationt zit rechtop i n bod, zodo.ni6 dat 
hot oo.vun Doualai hot lunCTsto punt in de 
buikholte vorot. Mocht hot infil~ro.o.t lekken, 
llJ.n zal hot croinfcot ecr do exsudaat volaens 
do îlot dor zun.o.rt okrO.cht in oo.vur1 Douelasi t e
recht konen. 1)0.t is no~ cle ninst ona.o.llûona.ne 
loca.liso.tio voor een o.boes 1n de buik. 

f) !1~10.0.rr_sondo net Z\~;'t~i~J~ 

Dit doet oen alloen i n zoor ernstic;e gova.llon., 
uo.nnoor het ontstekin0sprooes tot eon 
para.lyti soho i l eus leidt en de buik cra,a~ 
opzetten. Ook wol wanneer do po.tient aanhoudend 
blijft braken. 

not is za.o.k oo de po.ti cnt tijdens bovonc onoondo 
thc:ra.pie zortJVt'J.clig liefst lcli nisoh t e observeren. 
Pols on t cnpera.tuur norclon roc-olnatig gorogistroerd, 
de alcrcnene toestand op eezette tijden beoordeeld 
eveno.l s do tocstan<l vo.n cle buik. 

Hot kan naoelijk zijn do.t do i nfil~raatvorminG 
onvold.ocmde is, het ontstoldnffsprooos zich verder 
uitbreidt on eon diffuse ~eritonitis ontstaat. 
In zo 1n 0eval is de chirw:'l'.3 godwonc;cn vo.n twee 
laro.clon do oinst kwade to kiozen en do buik to-oh te 
openen ondanks het infiltraat. 

De rms noot vrordcn o.fc;czo~en on het 
ontsteld.nc;sproces ~eclraincord. ?i{en l a.at een dro.intje 
eohter m).O.rdoor antibiotica clir oot in de buikholte 
kunnen worden e,--espoton. Ligt cle appendix voor het 
crjjpen, clo.n norclt cloz e ne-'aaen vermjdord. Is de 
o.pponcliX door vsrklovin0 en nooilijk t e benaderen, 
do.n laat oon hen voorlopib not rust. 

Slao.t do conservatieve boho.ndoli nG vh 
infil ·h•aat wel aocd C1.o.n, en clo. t i s tJelukkiG roGel , 
do.n nonen de alGoncme en looo.le voraohijnsclon 
5el eidoljjk o.f. Do pationt voelt zioh boter en do 
cu'llkpijn on de defense ve:rr.1inderon" Het infil trti.o.t 
blijft soos noö zeer 1anc t e voelen als eon 
weor sto.nd c1i o la.nt;zo..o.n kl einer "ordt, on.ar ceen pijn 
ooe:r v eroorzo.o.kt . 
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De tonpcro.tuur daalt en {'te pol s norualiseor t 
zi ch. Goloidel ijk aan kan men de t oevoer por oa 
uocr cf'vooren, uo.ar hot di eet blijft voorlopi~ 
l i ohtvortoer baax. De patient bl ijft i n bod 
totüat hot i nfiltr aat niet raeor i s te voelen en 
ook overii~cms alle zioktever sohijnael en verfütencm 
zijn (tcnperatuur nornao.l , bloedbeel d en 
bezinki ng normaal) . 

De anti bioti ca behoeven neostal niet l anger 
gegeven "i0 wor den c1an eon of on.lcol e \leken. Gaat alles 
coed dan kan de chiru.r{J zijn pa"tïi ent voorl oi;i B 
n,n,er huis stu.ren ou onder controle vel huisar ts 
ver der af t o · 1curen" 
De paticnt uor dt dan 3 ncandon l ater heroD0enonen 
voor appendeotooi o à frci d. l a het slecht s oen 
klei n i nfil t r aat 0eueost , c"to. t snel i a üer esor beer d1 

dan kan uon overweaen ~atient TIO.t snell.er o.f t e hel pen: 
appendeotor.u.c à -tiêde ,na 6 weken) • 

~-~~ do -toohnick van appcmdeot onio ? 

1) De buik uor dt ~eopond via een kleine 
~arar ectal o anode of uissolsnede r echtsonder 
,zi o aldaar ) . 

2) het 0oocun ,.,ord t op{Jezooh t on in de uond cabrach t . 

3) De zieke appondiX wor dt coskol ettecr d d. w. z het 
nesontori olun wordt tussen kl or:1T1cn 6ekl iefd 
totdo.t de O.J?J?encli.X alleen noi:; aan de basis 
~,o.stzi t . 

4.) Bou.rsnaad i n het ooocunrondom do basi s vo.n do 
o.ppondiX 

5) o.ppondiX o.o.n de basis afbinden 1Jot oen oo.tGUt 
liG'"C.i uu.r en op een klcra afsnijden. 

6) De o.fGobondon resteromlo stoup no.o.r binne~ 
drukken on clc bou.rsn...".o.cl o.n.ntroklccn. }!on nooot 
dat i nstulpen homrcl do.t ei0onlijk niet 
hel ooaal juist i s (cra zel f eens na ,-,o.o.r oo 
niet) 
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7) No.dat de beursMa.d flink is ac.nöetrolcken en 
geknoopt koot er noö een extra hcchtinc overheen 
( de zgn 11 lcruiasteo~" ) • 

0) Do kleranen op het ~okliefdo ocsenterioluu 
vervangen door ligaturen. 

9) Sluiten van de buikî'(O.nd • 

Vraa~ , wat doo t u nu op zee oot oen acute appendicitis • 
o.ls voorlopie croon chiruxB"ische hulp te verY/8.ohton 

i s? 

Antwoord, lûs u,·r o:X'V'O.:rinc ~n ins-!;ruocntc.rium ~n aeeistontio 
ên do s tcrili tci t tooreilcend zijn, noet u na.tuurlijk 
niet aarzelen en con appendootooie uitvooron~ 
Moestal oohtor zal het op een of occrdere 
punten haperen on dan zou U patient net oen poc;ine 
tot appendootol!li o aan f;Tote :,.:isioo t s blootstell en. 

Deze risico ' s zijn veel 61'otor1 da.n die uolke 
hij zou lopen met oen oonsorvatievc behandelinJ 
van zijn ~ppcndicitis. 
Do crvo.rine l eert i nno~a clc.t de infiltroa~be~ 
ho.ndclinc tce;envroordie; meestal heel goed ~elukt. 
Bl ijf dus oonserva.tiof op de oanier zoals reeds 

besproken i s . 
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PROST ...... THYPERTROFU: EU - c:.RCINOOH 

De norn~l c prosto.nt is con kastcnj0Grotc klier 
wolkc o.ls c<;n zC:c0lrine ou clc urC:thra licrt, vlc.k 
ondor de blc.~s. 

De zgn. pr os t ~n thY1)0rtrofio' is C:on 
v,ookvrint; v c1. pcrtl.-urothrc-.lc kliortj os in het f'-'àicd 
vd presto.at , ,ï.'.O.rdoor hvt oi genljjkc prostr.nt 
po.rcnchyD r,ls t:on schil \,ordt sr-.nont;cc1.rukt. 
Dij 30 % vel nnnncn bovun do 50 jr.r.r on bij o.llc 
no.nncn bov ... n do 70 jc.r.r ka.n ucn üi t proces histol o
Bisch C.(".nto11vn. Het hnnet e.f vt\n d.o vorhoudin{; 
tusson d0 hY11crtrofio v d pcri-urothrclc klicrtjC:s 
oncrzijès en de ~trofic vh pr0str.~tp~ronchun 
::1-ndcrzijc':.s , \t~.t uc:;n klinisch vindt. 

0vort1·e:ft hot e<;rsti~_,nocncl.c, proces hot t,1occ'lc 
dc..n stc.r.t dit in hut :10clisch spr~r,k(~bruik bok(Jnd 
e l s j_)rostr.r.thy~pcrtrofiv . 

0orzo.ck vo.n pro~tC'-o._tÈXE,..ortrofic . 
îlnnr schijnljjlc is 

:,i rosta.::'..thyiKirtrofio hot ecvolc vt\n con con11li.:x 
va.n rcnctics in het :1cnnclijk or&~-nism. vnl ven 
hor□ono.le ~-ri.rt:., welke zijn t o vor 6oljjkc,n not het 
clioo.ctcriun vd oen. 

Het pros.9_~_cj..!,l2.~21 is <.:en nr.lign~ cl.cc;0ncrntic, 
welke optrocdt in he:t ci~<mlijkc.: ~>rostm1.t~),~ronchyra 
of wo. t c1o"nrva.n is over[scblovcn. 

i 
Y:3 . 

74 

1 pros tr.{'. t 
2 urethra 
3 f~scic v Dononvilliers 
,, r 0ctUL1 
5 boginn~nd ?rost.".t.tca. 

\ 



Het opvcllondo is , do.t prostno.too. bijnn ~ltijd 
bc~int in oon vrij beperkt cobied o.o.n de dorsnlo 
zijdo vd prostaat, ucesto.l perifoor. 

Gedool tülijk zo.l c1i t wel sr.r:ienha.naen mot hot foi t 
do. t o.an do dorso.l e zijd6 hot ncesto prostcctpo.ron
ohyn no.nwuzicr i s on do.t bij prosto.~thYl)Ortrofic hot 
oi eenlijke prost~ tpcronchyl!l w~crin het oo.r oinooo 
ontst o.('.t .'..ls oen schil in c1.o poriforio is so.non-
codrukt. Het prosto.o.tcr.rcinooo koot bijnc. altijd voor 
in coubinntie mo t eon prcapexi s tonte prostc.nthypertro
fic . Er bestD-c.t tussen buido zioktcm ochtor 0oun 
dir0ct onuso.c.l vorbo.nu. 

Sto.di~ vo.n prostr\lJ.thyp~rtrofie 
nuze bcrust~n op klinische kritoria. on zijn uit slui
t end vr,n klinisch bolc.ng. De ~unzon zijn raooilijk 
t e trekken. 

StcdiUIJ 1. Mictioklo.chton zonder noen~ns~nnrdiac 
urinoretentio (ninder dnn. 100 c. 200 co) . 
Frequente r.o.ndro.n~, dunne sl o.pl)e str o.o.l, lo.ng ,1aohten 

nndrupl)olon enz . 

St a.diur.i II ·necomp~nso.tio vh uitdrijvin6sraocho.nisno. 
Mictiekla.chton ue t mootbo.re urincrotentic (neer den 
200 co) . Eventuolo cooplioorondo urinewoainfeoties . 
Do nierfunctie wordt belennorc'l, oo.o.r do blocdche:raio 

is nog noroo.i\l . 

5ltc.diuri III Dooonponso.tio vel niorfunotio , wolko luidt 

tot uro.ooio. 
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Voor do b0oord0lin5. ven uGn po.tiont net prostn.nt
bezwc.ron is hüt dus zoor bolr.ncri-ijk, c1c.t non c1.o 
urincrot cntil3 no~t on hot urcun~ehcl t e vh bloocl 
bopccl t , terwijl acn (Ü tijd v0rclr~cht noot zijn op de 
mogelijkheid va.n u~n conpliccrond vrostcntco.rcinooo , 

Do huisnrts uoct raictieklo.chton en rctcnti cbcz~l',r Gn 
o.l t~jd ernstiB ""On"vn'tton on niut o.ls V(l,nzclfsprckÖnd 
r.l s II ouc1ena.nne;n- k\T0.0,l tj 0 11 n.ooe:pteren. 

Hij noet rainstons rcot(',o.ltoucheren on bij 
herhaling de rt.:tontic n0tcn. 

Bij 60n bcnnle prost-.~o.tthyportrofio i n stadiun I 
mc.e oen consorvctief zijn, mno.r do pntiont raoet wel 
onder controle blijven. 
Hot pr oces kan l ang, soos het gehel e verdere l evon 
sta.t ionnair blijven, zodat operati eve therapie dnn 
ovcrbod.i6 is . Do stndia II en III zijn a.bsoluto 
indice.ti es voor natieve liefst oper atieve therapie. · 

Al s de o.lg0racno t oestand vd pa.tient slecht is , 
t'lOet :rnon oen II DD.ueroa the ter" ( oo. the tor a dcm.oure) 
goven of oen blo.asfistol ~o.nle&gen, no.ar beide 
raethoues hobbon crroto nadelen. 

Het neten v d uri ner etentie .• 
Pntiont moet eerst zo goed noüel~k uitplo.osen. 
so~rai ge patienton kunnen dnt alleen 6oed in 
s t o.o.nde houding on a.fgczonderd op de w.c. (psychisohe 
rermingen) ... 
Wil ~en tovens do urinu onder zoeken dan geve men een 
urino.a.l nee . Als po.tient terugkomt ooot men oo.theter 
riseren en neten hoeveel in de blaas was o.ohter ~e~ 
bl even. ])O.t doet men driesaal in de loop va.noen 
week on ne01;1t vn.n de esevonden 3 r et onti ewo.o.r den 
hut gemi ddelde. 
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1 Do ~ -~_p..J.>..ls_a ... :t~!i_c_~ i s eon 

~ 
rechte , slO.?PO kn.thet~r aüt 
een opening o~zij~ 

--~ 2 De tiomannko.thet or 

_;;,= C 

(Morciêrkatht~r) i s eon 
ho.lf stijve katheter mot 
oon schuine stoope punt, 
Door dozo voro ko.n de 

VJ~ 
ko.thoter gcoo.kkclijker 
do bocht vd urothro vol5en. 

~,) 

0 © 
3 De vo.rkensstnartkethetcr 

1s con s l o.ppo kathotor 

0-:i not een krul.sta.art \700.rin 
' 

u. neordGro openi ngen •• Moet 
oot eon voersonde worden 

f) 
i ncrebr n.oht , îra.o.rbij de krul 
wor dt gostrakt. Is bedoeld 

q:J o.l s ]Xl.uerkatheter, ~ea.r de 

u krul is vrij s lo.p. 

Dit is con ko. thotor raat eon hoou 
wo.a.rin gt,o.tjos. Moot avonoons r.iet een voGrsonde 
wor den ingebracht wno.rbij de hoed zo eoud ooaolijk 
wordt {;Cstrokt. 
Toch bl ijft hot i nbron0on en ver,tijdoron pijnlijk 
en eni5szine traUiao.tisorond. Voor vrou.\len îtel to doen 

(korte uruthro.) . 

5 Ballonkatheter vlg. Fo~~ 
Yia een tweede lumen kan men een 

ballon opspuiten ~et water. Daardoor blijft de 
katheter die slap is , beter hangen. 
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lffi Vlo.t uoot do huiso.rts nu :::.o.nsoho.ffen voor zijn 
pro.ktijk 7 
Eun pno.r Nolo.ton en Tiemo.nnko.thotors zijn 
voldoende. De raoest eebruikelijko maat is 
Ch:::.rri0re 10 . Metalen ko.thetcrs zijn bijnc 
nooit nodi6 on bovendien e;ovco.rlijk in 
onorvc.run ho.ndon. J.llvcn de metc.l cn, korte: 
vrou\1onko. thcter is \fel hc.ndi<J• 

Da Potzcr- en vo.rkonssto.a.rtka.thotors 
zijn veel duur c'lc r en bronCTon in con o.l aelileno 
hu.ispro.lctijk hun gel c1. niut op. 

Soorton boucsics 

Bougies ,·rord~n door s1)ecio.listen veel. gebruikt 
voor hot oprekken va.n vornr.ur,ingon in de urethra. . 

o.) De Bonizu~ is een mo.ssief moto.len, gebogen 
sonde, '\'to.o.rvo.n oen een hule sorio 

b) 

hooft in allo mocelijke diktes . De raeost 
~ebruikte no.at is weer Chcrriere 10. 
Rot uiteinde vd boucrio is stoop, zodat oen 
do urethra. niet ko.~ beschadiaen. 

De Di ttel is e0n uo.ssiof aotn.len, rechte 
- sonde , ook weer in vcrschillondo 

diktes . Deze wor dt uitsluitend 6obruikt 
voor hot opr ekken vo.n vorno.u~ingen, in het 
peno.lc deel vd urethra. • 
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Het ko.theteriseron. --
Dit is een ho.ndiaheid , ui e blijkbaar niet 
i eder e o.rts raoester is, Het koot tenuinste nogo.1 
eens voor, do.teen po.tient t en einde ro.nd 
voor r et entie wor dt ingoatuurd, t erwijl wij 
hem net het eroot s t c gemak met een slappe 
Nel o.ton katheteriseren. 

Don..K erora de penis bij het inbren5en 
vd katheter 6oed to strokken en wol i n hot 
verlengde vo.n het pcri noal e deel vd 
urethra a.i. bij de li~Gendo po.tiont l oodr echt 
omhooc, zelfs i ets schuin nn.ar oro.niaal. 
De katheter raoot no.tuurlijk steriel zijn en 
hot inbr engen moet o.soptisch gebeuren. 

nao.rvoor moet U hulp hebben. 
Do po.ti ont ooet dus lie~on, liefst op de 
onderzookto.fol met goed lioht. De o.rts sto.o.t 
o.o.n do rechterko.nt vd po.tient, de hulp o.r.n de 
linkerkant . De c.rt s stroopt uet de linkerho.nd 
het pr o.oputiura o.f en DC\ll,kt uet de rechterhand 
de cl cns schoon met sublinaat . 
Do hulp po.kt de catheter uit de sterielo bo.k 
on houdt dozo o.o.n het s to.o.rtei nde vo.st . 

De a r.ts neeot net de r echtorho.nd een steriel e 
pincet en houdt duo.mee het in te brengen 
deel v d ko.thetcr vo.st . 

De hulp blijft het staarteinde vd ko.thetor 
vo.sthouden en druppelt uet do o.ndere hand wo.t 
steriele olie of cnder e Blijst of op do ko.theter . 

De arts hoeft net zijn linkcrho.nd nocr steeds 
do o.f~cs·troopte penis vast an str okt deze flink, 
l oodr echt onhoog. Met hot steriele pi ncet in 
zijn r echt erhand brene t h:ij v ervol 5ens do 
kathet er in • 
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SALAZ PYRINE' 
(Sallcylazosulfapyrldin u m) 

,,, 

NB 

P. 

1.1 s hij denkt, do.t dG top vd ko.thet er in de blc~s 
is o.o.ncrokooen, wor dt de ko.thet er hori zontao.l 
gebro.cht , om t o kijken of or urine ui tkorat. 

Zojo., do.n is het klnar, zot necn do.n ver dor 
proberen net zo.ohte ho.nd. Wil hot niet met do 
Nêlo.ton, prob eer het c'lo.n r.iet de Tioua nn op dezelfde 
no.nier. 

Hot ver dient o.o.nbovolinc no. t-.fl oop vr?.n het 
ko.theteriseren een dos i nfocto.nc in de blc..a.s t u 
br engen, alvorens do kathotor t e v er wijderen. 
(protcreol , s uperol 1/1000) 

NB . Vercroct niet het praoputiura weer terug te 
stropen in do nornale positie . (5evaar voor 
pe.r aphilaosi s) . 

De ])).uerko. thetor ( oe.,thoter ~ demouro) 
Het i s volstrekt niet nodzo.kelijk do.o.rvoor oun 
v~rkcnsRt~o.rtko.thetor of oen Petzer t o cobruikon. 
Een slappe Nel o.t on knn heel goet1 gebruikt worden, 
mo.o.r nioet do.n not louooplo.st :,.{',,n de penis 
Befixeerd wer den. 
De l euoopl as t niet oirculo.ir om de penis winden, 
do.t l ei dt tot stuwing t 

Het nadeel van een n:i.uerko.theter i s p d.o.t 
deze op den duur o.l tij) tot :infectie l eidt 
(urcthritis, cystitis . 
Om do.t zoveel nogGlijk te~cn to go.on noe t da~elijks 
gespoeld worden ( rsekookt wo.tor , supcrol 1/1000, 
nitro.s o.r gonti 1/3000) . 

Verder noot eon l):l.uorkatheter elke tweo woken 
verwisseld worden. Er 011tstt'.O.n nl incrusta ties 
vo.n u.rinezoutcn, welke niet alleen het lur.ien 
v erstoppen, ma.ar op con gocreven oae~blik zelfs 
het terucrtrckkcn van con katheter sterk kunnen 
boleruner en. 

In de klini~k ~ordt het ~~rüegcen van con 
:oa.uerkatheter ueesto.l gcoombi nocrd net vo.sootoni e 
(zie nldo.a.r) . 
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Hoe is de l'.:,tl.nr; ven zo.kon in do kliniek bij oun pationt 
net prost ~ctbozwo.ron? 

1 

2 

Al(~cneen lic_h_:.'\_B.~]..~k _<?_!!,.d_e_~ek + ~~-SJ?.eci.~lJJJ. 

Een bolc.nc;rijk onderdeel vd atc.tua specii:üis is hot 
rectale toucher. Eon prostc.atcarcinoom - errao.è..t 
zich door onre~elno..titi oppervlak on vc.ste consis
t entie . Doore;roci in het rectun lrnmt bijna nooit 
voor, lto.o.rschljnljjk ot1dat de fnaoie ven 
Denonvilliers _a.o,t verhindert. 

voleens de reeds eerder 
ver melde techniek. Is de retentie meer den 200 oo 
do..n goven wij pr o.e- oporaticf alvast oen 
])a.uerko.thetcr en verrichten Yr.ij vo.scctoaio (zio 

al daar) 

3 oystoscon,i s_c_p.~d~"3.-"'_z..9~ ter booordelin~ vd 
toes tand vd blaas (divertikels , blo..o.sstenen, inf'eotio 
en do toestand vd nieren) - blaasfunctio -

4 

5 

6 

rn...P.!~.0..5}._s_(?]l bl _o~d.?_e_ol <l ... ~!l_.P~i_!ill • 

chemisch bloedonderzoek ( vooral ureuo, o..lkalisohe 
f osf o.. ta.so-en-zuro f osfo. tasc) . 

Ronteenon_d~_!'_z~~- vooral thoraxfoto en bokkenf'oto 
evt gecombineerd mot oysto~o..m. 

Op e:,-rond van deze {•;egovens bopnlen ,Tij de te 
voleon thoro.pio en evt. pre-oporo..ti eve voor-beho.ndel ing 
corrieeron vd o.naomie , urosopsis, evt bijkooendo 
hD,rt- of loncço.f"ijkincron. 

Bedenlc, do.t hot ora oude , soms zelfs z66r oudo 

oa.nne t jes (;-O.O. t l 
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De vo.se.~e 

Dit ie oen profylo.otischo no.atr e~ol t~6cn opstijgende in
fecties via hot va.s dof erons . Elke ])r.ucrko.thoter 
cecft urethritis on clezo ontsteki ng ko.n zi ch via. het vo.s 
uitbreiden tot oen epi dinitis . 

Om do.t te voorkomen ,,ordt beiderzijds het 
vas dcfor ens tussen li&rt1.turen over een o.fs t and 
van 1 om ger coeseord. 

Dit ken onder l occle o.no.esthesis via een 
kleine i ncisi e eeno.kkelijk ücschiodon. 
De in~oop lei dt no.tuurl ijk tot impotentie 
genero.ndi 

7 
mao.r dat doet een prostat ooto1d o 

eveneens on bovendien 50.at het of:l oude nannctj es .
1 

De eigonlijko t horo.pi e kan bestaan uit oen dor 
volBende methoden : 

1 Retropubischo, oxtravesioo.lc prosto.teot onic 
,rol ~ons vo.n Stookura-Millin. 

2 Supra- 11ubi sche tro.nsvosioo.lo pr osto.tector,\ie 
volaens Freier (spreek uit Frier) 

3 peri neale pr ost o.toctomi e volcrons yo'\lll6 

~ T:ro.nsurothrale cndor csectie 

5 Hormon~le behandeling v~n ovt. pr ost~o.t ccroinoom 

Le. ten ,rij do mo.ligno ~o.ndoeni~on ev en bui ton 
beschouwing, do.n hebben vrij i n het al~onocn te 
ma.ken ruct <.lrio f:\ogclijkc oper o.tioraot hodos 1 

prostntectomi e vol~ons Milli~ 

pro_Jtateotonie volaens Frcior 

_!;E:,_n,2_.~e.t):!c'.lo ondor eseoti e 

Do perinea.l c prosta.teotordo wordt in Nod.orlo.nd 
prnotiach niet toecrev~st. ( l eidt in onorvnrcn 
br.ndon gemakkelijk tot incontinentie , fistels 
on stricturen) 

Men noot oude ra~nnotj os niet ondorschr.tten.(rod. ) 
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De prostc t ccton i_o vol~ons Millin. 

Dwarse ondorbuiksncde volëons Pfunnonstiohl, soos 
media.no ondcrbuiksnodo . Stoop in cuvuo Rotzil 
drin5on, wo.c.rbij clu bluo.s intc.ct blijft. Prostr-.o.t net 
vinccr uit tle l~.pscl pellen. 

Pcniskcthcter i nvoeren en~ vue door hot 
prosto.ctbod t o t in de blo.o.s loidon. 
Prostno.tlmpscl slui ton . 
Dra in i n cn.vur1 Rctzii 
Opcr c.ticwond sluiten. 

~-oE_ta~~c_toT:9.-_<:,._~oJ.cr.e~s_,!'_r_c_L9,E_ 

lfo<1irme omlcrbuiks 11edo. 
Blao.s opzoeken era tussen tcucrols openen. 
Do o.ssistent touohvort rootnc.l on cluwt do llrosto.o.t 
ouhoog in clo riohtin(s v el blno.s . 
Do operatc:ur trû.oht uct zijn vinBor vic. hot 
urethro.-os tiUL\ tlc prost,.r,,t in clc bln"-s t o luxoron. 
Ponisk,.thutcr. BlM.slcn.t ho t cr c'loor do wond" Drc.in 
in or.vun Rotzii . 
Oporo.tieuond sluiten. 

Dc_~nsurct.~_?,]._c__cndorescotio 

Hi erbij uordt vic. clo urothroscoop oen dio.therraisoho 
lis incscbrn.oht wo.a.rr.i.oc men o.hn een go.ne uitsnijdt 
dooi· het llo.tholoe:tsoho obstrucrcndo prost~.o.t\tocfsol. 

Indico.ti cs Voor clo 11rostr.toctoni c volgens Millin 
- - - - o:f frcycr noot con opor c tiowond 
gona.o.kt ,1orc'lcn, voor de onclo1·osccti e niet. Hicrui t 
zijn r oods onkole inclico.tics voor de tro.nsurothrr.lo 
roàoctip cf to l cidon, n . l . c.llo ·Govo.11<::n, \lt:.c.rbjj con 
operatieve tooBo.ngs\fcg onc-ewonst is of op groto 
mociljjkhodon stuit o . a . i 
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of op crotc ooeilijkhcden stuit o. ~. 1 

zuc.rc 11!':..n.-;buik 

huid.o.f,rijlcinRCn 
her opornt'i.~ (veel littekonwcefsol on do 

blo.as en in hot co.vun Rotzii) 

Al s ver dere i ndi~tios voor do cndorosoctie Belden 
eiGonlijk o.ll o gcv~llon v~n obstruct'i.e in de 
pc.ra prostc.tioo. ureth.rc.oi \'rclko niet berusten O? oen 
betrekkelijk ecnckkolijk to cnuclecren, 
hypertr ofische Drosto.at. 

prostao.too.roinoon 

blo.~sho.l ssc_lcrose 
klein f i br euz~ostaat (net vorarociingon) 

Het no.doel vc.n de tro.ndurcthralc r esectie is de 
mocil'ijko techniek en de 1~ostbcre inrichting, 
zodct de t1ethodc noostal ~11eon door urol ogen ko.n 

uorden toecep~st. Velt do keus oper c tio clan lcnn oen kiezen 
tussen de t r ansvesioo.l o oethode volBcns Freyer 
of do ex.tro.vasicE'.lO iaothode vol~cns Millin. 

Hot no.d~cl vd transvesical~ oothode is, d..~t aon 
de blees noot openen ua. t uccr kr,ns coof t op blno.s
fistols, wond.infecties en vorlonöde hospi~liso.ti~. 

~óvendien vnlt hot 1nnc ni~t oec on de g:roote 
pr os~at door de bla..~shals l os te wuroen. 
Wij volgon de r.lOthode van Frcycr do.n ook 1:i.ll ccn 
"o.nnecr '"rij on clo oen o'f cnuero reden to oh in de 
blcas oooten oper er en bijv. uc.nnour d~ prosto.at
hypertrofie is ticcoobinucrd oût oen groot blO.O.S-

divertikcl . lto. 19,~5 is onze voor kuur ui tBe6"-o.n nac.r de 
r otropubische oxtr o.- v usio~lu raethodo volcons Millin. 

Deze oothodo ~cr d roods in 1909 door eon 
Ncdcrlcndor , vo.n StockUn ontuikkold on besoh.revcn 
oaar de oper ctic \lord pr,s popult,ir c;onM-kt door 
Millin net do zen boooernn~-ne~ldvoordcr. 

Do prostc~t licrt nl. o~ de boden vh oavun Rotzii 
di ep o.chtor- onder do aynphysis en nc t de 30,,ont 
nc..~ldvocrder is het zeer 1nstiG on an~r t~ hechten. 
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Het prost<k~tcaroi.noo..!}_ 

lle..n de behandolilll$ vh pros tn.a. tco.rcinoon zullen 
~ltijd t~ec na.oen verbonden blijven nl die van 
de ontîterpers vd radicale on vd po.llio. ticve 
therapie rosp. Young do on-werper van de rcdio~.
l e perinecle prostatetectooie on HuGd.ns , de 
e-rondlegi;cr vd hormonale thera1)ie . 

Voor de bclmndolin~ hebben mj in onze 
kliniek ( on trou\7ens de noeste klinieken in 
Ncdorlo.nd) de hornonale therapie verkozen boven 
de ·radicalc resoctie. 

De resultaten van hormon~lc beh~ndcling zijn 
ook uat betreft verlenffi,nB van de overlevingsduur 
zo ~stig, dat oen Broot a~ntal paticntcn 
klachtenvrij (wat hot o~rcinoon betreft) ao.n 
sehocl andere oor zaken overlijdt. 

Wij zijn no. afl oop ven do wereldoorlog i n 19~5 
met de hornono.lo bchcndolin6 bcGonn.cn, zodat uij 
over de re sul to. ten dcarvan uit ei cen ervarin5 
1cunnen spreken. 

De boz,10.ren v et pn t i en ten vorduijnon als sne;eu\7 
voor de zon, clc pijn vorè.\tijnt , do a150raono toe.stand 
,1or <.lt beter en do po.tien.ton bloeien hel etmo.l op. 
no. verloop v0n tij<.t voelt nen de prostn.ct kleiner 
worden en zachter en soos geheel atrofieron. 
Tenslotte kan non een duidelijke on onmiskonbo.r c 
vorlcngi.nB vd ovcrlcvin6stijdcn uaarncocn. 
Voor paticntcn zonder ~~ntoonb~re netasto.scn bij 
opn.o.mc kan oen 5- ja.arsovcrlevint; ven ruill :~O ~~ 
bereikt \7ordon, voor p.:i.ticnten oot metastasen 

el tijd no{3 20 o/~-De hormonale behandeling best.."'.o. t uit t wee 
onderdelen, welke Met elke.ar 6ocombineord ,,or don 

De orchideotomic uordt ou psycholo~scho redenen 
onder clgeoono nc.r oose uit&cvocrd., hoewel de 
ini:sroop technisch zeur eocd ondor looalo 
(Beleidines)~nn.osthosie zou 1cunnon vordcn uitgevoer d . 
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Do testikel wordt boiderzijds vil', oen kleine 
soroto.le incisie blootcrelegd, do tunica o.lbuG1-noo. 
overlangs ecinoidcord on het testisp~renohyo 
uitgepeld, uc.t zeer gemo.kkclijk 0aat. 
Do.erna wordt do tunioa o.lbueineo. gesloten evcno.ls 
het sorotun. 

De too_v~~-n .oestrogene stoffen. 
_Wij no.kon in Groninecn moostcl eobruik van lynoral 
(o.ethinyl-oestro.diol vo.n Oreanon) . 
Dit zijn to.bl otton vo.n O. 050 mer , "elke l)cr os 
kunnen worden toeBediond. 

Wij beginnon de beho.ndcling uecsto.l uet 
3 dd 1 to.blot ou no. verloop van tUd l cnczcaorhe.nd 
to da.len op eon onderhoudsdosis van 1 to.blet per do.g. 
soms slochts 1/2 to.blet per dag. 

Toevoer vo.n hornoncn in het o.lgeneen ken 
loidcn tot retentie vo.n water on zout0n, hotgccn de 
ciroulatic knn bclo.~ten. Bij de controle vnn dit 
soort po.ticmton i s het cli:m ook zo.o.k op het 
ho.rt- vo.o.tstelscl te l etten on bij evt. doooraponsntieversch. 
d.c hornonnlo beho.nclolinü tijclolijlc to sta.leen, 

l)o.o.rnrv moet r,ien do hornonnlo boha.ndcline hcrvo.tten 
no.er voorziohtiG en in lnBO dosorinB, tormjl raon in 
ovcrlccr mot 00n internist knn vo.ststollcn in hoeverre 
do.o.rbij zout..~ro di eet, dilJitclisprepo.ro.ton enz. zijn 
C',O.nBc,,czon. 

~~_o~~ c bij pro s t n.n tea.re ino om 
V/n.nneor do po.tiont urinoretontio ho~ft, 

- r.1oor clo.n 200 co bij horhc.ling goncton - do.n 
verrichten ,Tij bovendien con trc.nsurothro.lo 
ondorcsoctio. 

Wij o.chtcn hot onjuist clo.o.rraco to vro.ohton 
op het t\oHolijke offoot vd hormona.le thoro.pio. 
Do ervnrina hoeft golcor d dat cnuolo.otio vel prosto.o.t 
hetzij lanc~s porinco.J.o , tro.nsvcsictüc of r vtr opubischo 
we5, in üovo.llen vnn ·onrcinooD op cToto nooilijk
hedon stuit , terwijl do rndionl~ pcrinea.le roscotiu 
in verro'70g do m0csto guva.llon technisch onr10Bclijk 
of wccsens ooto.sto.scrine niet 6cindiceer d is. 
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BREUKEN (zie ook het stencil v profossor ) 

Voor do pro.ktijk i s het bcl c.nBTijk de.t non 11ol:lt 
t e onder sohoiden tussoen hernia. i:rreponibilis 
ho~nio. inco.rooro.t~ on hornio. st:ro.nm:1o.t6:":-
----- _;c.._:;=~;;...;.; - - --

1) Onc'\.cr hcrnio. irrepo.nibilis vor s -ic.o.t non in het 
nlccr.1ecn uon breuk "o.c.rbij do br cuk1nhoucl 
(nocsto.l door vcrGroeiinccn) in do 
brcukzo.k buiten do buikholto i s cefixooYd 
zonder c'\.o.t üi t :;i.c.nl ci dint; (;Ccft tot functie
stoornissen v~n hot irrcpeonibol e or Bc.o.n 
(nocsto.l do.Xl) . 

2) ~e hcrni.o. i noo.rcoro.t a. is c\O.t o.ndors 
De dC\:rn i n oon 

brcukzck vertoont nccsto.l verninderdc 
porls~l tick, ,1r-.::i.rbij bovendien onc.,ru.nsticc 
ncoh..~nisohu f~o t oren optreden (ooraprassio) . 

Door st~cn-~ti o vo.n no.rninhoud ko.n zo eon 
inoo.rcor ~ti o stcroor o.lis ontsto.c.n. 
De dD.r nli a in do broukzo.lc zuolt ateads uocr 
op, wc.a.rdoor onorzijds clo r oponibili tci t 
(s11ont~cn of nc.nucel) \lordt vcrnindurd on 
t enslotte CGhool vorhindurd, a.ndorz~ds do 
obstruotio vd c'\.C.r n steuds t oono,mt .. ( obstruotio- ileus) 

3 ~-h_2F_nj.o. s t_E_p.JiU.;?._E,_'iO. i s eckom.1orkt door 
circuln.tiest oornisson 

Do broukpoort snoert de blocd~.tcn -vo.n het 
ui taes tulpte builcint,;o,,o.n<.1 o.f . Dit lco.n :üch 
c'\.oor t\/ee oorzo.lccn zo ont\1ikkol on 1 

~ plot selinc sterke buikpers dio eon 
crrote brouldnhoud door oon n,..'\uwo 
breulcpoort drijft, crovolau door 
~cru.lJVOr en vd braukpoort no. ophouden 
vd buik11ors (cla stisoho inklenrai ~) 

b -vcr arotinc vC1.n he t ui t ccst\üpto 
buikinc;owo.nü, vooro.l door sto.{p'l,.'\ tio 
ven do.rrlinhoud (inca.re . sterooro.lis) 
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b Het i s duidel ijk dc.t ocr s t c.lo v oncn "or den 
di chtaodrukt en pas l ~t or do crteriun. 
~.ar door r .u-.kt het ui t 0ostulpt o buiki rl{;ewand 
s t eeds moer tiostuvrd, wco.r door het vol\lllO t oonoerat 
on do s tro.nt-ulo..t i c ver or Gort (vici ou zo oi r kol). 
De breuk.zak zwelt bolvoroi B op door ui t:auei;on 
vo.n haeraorrhac;isoh vooht en i s bijzonder pijnlijk • 

Hot onder schei d tus sen de h~rnio. i noo.roora.ta. 
en hcrnio. s trancuJ.ut o.. i s klinisch bijzonner 
uoeilijk t er vrijl over r,nncsvoroen on conbin.o.tios 
voorkonen. 
Gol ukkiu i s dit onder scheid in zov erre van L.lindcr 
bel o.n($ da-t b oi de br euken op dezelfde mjze 
aoot cm \tor den bchc.ndol d nl. onverql cl 
r;oo.J?_e_r~d 1 

JXl.t i s oo~ de :roden wo..o.r on sonr.1i ae klinioi 
i n het !_:ohocl geen onder schei d ooor mo.kon on de 
bo6rlppen hcrni~ inco.rooxut o. on st r o.n~o.t o. 
door cl ko.o.r gebruiken . Voor do chirurg i s hot 
t och ,101 van bol anü or:1dC,t con hernia. inoo.:roero.t o. 
bij de opor o.t i o zonder moer ger eponeer d one · 
, ror don t or ,-r.jl hot bij con hornio. stro.ngulo.to. 
bijzondor bol o..nerijk i s oo ~\t t o ma.ken of do 
5cstum1.o blo.uw).)o.o.r s v e r kl ourdo da.mlis 
no0 vi t a.al i s of ni üt . 

N0.do.t do stro.ncru].a.tie i s op(sohcvon ,,or ût do 
c1.o.rmlis zor cvuldi c bcstudoord, op oen voohtiG 
~no.s c;ol '¼gd on bospr onkol d net waroo zoutopl . 

net t oruek or on vo.n con uoor noroa.le kleur 
i s noa goan z oker t cko.n vo.n vi tali tci t " 
Hot bloed k~n ucl door hot vo.ctbod vo.n oon 
o.f gos t o:rven da:ml~s s tromen. 
Eon abs oluut zokor t oken i s do tcru0kcor v d 
rcr:ts tcl t i ok . Men noot a.o.ar sons 10.ng op 
îlO,oht cn on zoor n.o.uwkou:ris t oezien m:i.nt hot 
go.o.t vo.o.k om ni nma.l e contrcotiocol.fj os" 
Men moot do do.rn voohtic houden, o.f on t oo 
mooha nisoh ,·ro.t prikkelen, cvt pc.tient i ntro. ... 
ven ous ,,a t prostigmino t oodienon • 
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B!oukon in do ±iess;roek 
Men zij or bij de dio.Qlostiok op verdfl.oht, 
_dnt ~ 1.ie_sp1.ooi niet de plaat s ~Il{;eç%! 
vo.n hot 1.i~oontuo in;~lo Poupa.rt,!_ t 

Int i s t.?en f out die in de pro.ktijk nogal 
oons Ger.i.c.ckt wor tlt . Hot liû•,ment van 
Pouvart loopt vd spina. Uio.oa o.nt. sup. nn,c.r 
het ;uberoului:a pubiourn, tuoe vo.sto beonpunton 
die bij pal po.tio goed zijn t e voelen. 

Verbindt men doze becnpunton door oen lijn, 
do.n zi et een da.t dozo lijn con of onkolo 
vi neexbrocdtcn boven do licspl ooi lie t . 
waar om is d.i t nu zo belo.ot,-rijk 7 

ûndo.t een zuellin~ in do liosplooi ~eesto.l 
'foon liosbrouk z~l zijn, ,inar een fcuo,:M.l.brouk 
, do verdere di{I.BD-ostisoho moBolijkhedon buiten 
bosohoum.nG 0el~t cn). Hot ao,o.t or bij het 
ondorzook all er eerst on uit to naken of do 
zuolli!16 g_ndor of boven het 11~• Poupc.rti 
zit. z~t do zwellin0 erboven, do.n kc.n hot oen 
1Jl6U,ino.o.lbreuk ztjn, zi t de zuellin~ orondcr, 
dtl,n knn het oen fcoo~lbreuk zijn. 

nczo br euk.on ooeten op vorschillondc no.nier 
6eoporccrd worden terwi.il een f eoornalbrouk 
veel cooo.kkolijkor tot inoo.roero.tio l ei dt 
(no.uu~ breukpoort L1ct st~ce r o.nden) . · 
Ket k.linisohc verschil tussen.een oodio.l o on 

1~tcrt1-le liesbr ou..~ is veel r.i.inder bel~nGrijk 
(cl moet de oed.i.ous hot ~el uo~en t) 

Men r n~dpl egc hot stencil va.n professor. 

pe opo:ro..ti e vo.n een br euk. Kot principe i s o.l tijd hotzol.fdc , 

~olko breuk men ook nnnneer.i.t , 

a) broukzak vrijpr eria:rcr on en o.o.n de top 

openen. 
b) breuk-inhoud inspect~ren on 

,:op0nor en (co.Ye t;lijbrc.:uk) . 
c) Do l e~o broukzo.k zo 10.cB ~ocol ~îc 

·o.fslui t on ( torsioli&"°'tuur of boursna.o-d) 
en h0t ovortolli GO dool r oscoor ert. 

d) fo.eoicpl ~atiok 
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Zoo.ls gezegd B0 ldt dit prinoipo opero.tic 
voor i edero bro'Uk, o.lloen de a.o.r d vd 
fasoiepla.stiek verschilt. 
1):).0.roo zU:Ucn ,rij a.lloon c'loze voxdcr bespr oken. 

fa.sciapla.sti okon voor licsbr oukon - --
Zonder i nzicht in de ~Il,'.:\tooio k:O,n non hiorvo.n 
niets bo&r:rijpen. Noen dus cun a.nc.tomioboek 
tor ha.nd. 

o.) ~_p}.o.s_:ri~~ ~E!3i~ Een vc.n do moest 

bekondo licsbroukpl.o.stiekon. De 
o.ponouroso ~rc.n de o . obli cuua ~bd. int. 
en de t:ro,nsvcrsus o.bdooinis .ror dt onder 
de zo.o.d.st:rone door e;etrokken en o.a.n bot 
li~oont "70.n Poup~rt Bohocht in het 
e;obi ed, da.t eeloBen is wssen do a.nnû.1.us 
internus en het tubercul:on pubi cun. 

b) De pla.s":.iek vo.n Ferro.ri wor dt vo.o.k gedD.a.n 
a l s o.a.nvulling van Bo,sso.ni . l).J aenoSiilde 
o.ponau.rose wordt weer aan het ligament 
vo.n poupc.rt öehecht , rao.c.r nu in hot 
csebicd pr oxin0,0-1 vun de e.r..nulus internus 

Do o.oh i,orv,1).nà. van het 
lieskO,naal is nu stovie, de annulus 
internus i s door de Bo,ssinipla.sti ok 
distaal en dê Ferro.:dplastiek pr oxinO.S.1 
tot een na.uwe opening Bewor den welke do 
zo.o.dst~er..6 noB juist doorlo.a.t. 

c) De pJ..o.stiok vap. Hnokenbruob Als we de 

pl asti ek vo.n ~ssini-Forr~ri niet 
vertrouwen, kunnen -qe ook nog cebru:lk 
ma.ken van de a.ponouroee v~n de 
nuso . obliouus o.bd. ext crnUS• Doze 
voxot no-rra~litor do voorun-nd van hot 
lieskO-nP-o.l, no.er wc iamnon deze ter 
hoogtu vd o.nnulus int. zijdeli nes 
1n,knippon, een slip onder do zcadstren& 
doorhalen en ook o.a.n bot ligeraent va.n 
poupO,rt hoohton (als oon ]3c.ssini) 

Met de o.ndore slip wo~dt hetzelfde 
gedo.rul ~oxi.J!l.~al v~n de annulus (als een 

Fe-rrari) • 

vra.~gs Roe komt nu de z~adstrene; t e lopen? 

n.ntw. a subouto.o.n• 
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d) 13.0J'~.lü"O.a.nde plo.s; iokon 0coombi neerd oet 
.s.EE.i-~stro:\i e . -- ---
Dit cloon ,7e ui tslui tond i n nc,odµovo.llon 
(bij hcrho.o.ldo xooidievoncn zoor sJ.épp'ö 
fa.soios) . Het o.ls duidelijk zijn, ao.t do 

a.nnuJ.us i nternus a.l tijd oen z'\70.kko ril.ek blijft. 
Hot is nu oennv.o.l oen ac,t in onze plo.stiok on 
de za.adstronc door te la.ten. offeren ue de 
cehe)o zo.o.dstronc op (door eon senioo.stro.tie) 
do.n kunnen we dit ao,t ook volledi5 o.fsluitan. 

Fo.sciopl.a.sj;J.~~ _v.2_0.,F_ f oooro.a).~~• 
Ook hiûro.o.n is weer con no.o.m verbondon nl va.n 
Fo.brioius, die we uocton konnon ondo.t ruj zo bokcnd 
is . :Soldjk de o.no.tomi e vd ri.nnuJ.us fornoro.lis . 

Het is con k~no.o.l ,10.0.rvc.n het <.10.k c;evorr.1d wordt 
door het liBünuntuo Poupc.rt i (nl. h~t medio.l a deel 
do.o.rva.n) . ])e bodoa uordt eovorad door de ro.nus vh 
oasi s pubis bodokt door de fo.ocio vel o . pectinous . 
Do moc1i o.l13 zijw-o.nd \7ordt <;cvorod door hot lieo.muntum 
Ginbc.,rno.ti , de la.tort1,l 0 zjj,10.nd is no.u'1olijks oon 
'"ro.nd, hier loopt clu v ono. for:ior o.lith 

~e pl a.sti ok vo.n F~bricius i s erop CTCrioht 
hot feno:L'Otl.lko.no.o.l te: sluiten door het d.o.k ( l i ~ 
Poupo.rti) n~o.r beneclon te trekken on o.o.n do bodem 
v-o.st ; e bochten (o.cn de f~scio peotinen on de 
porlost) . Qo.nt mon bij dit hooh~en tevool neer 
l ntor~a.l, dnn komt de vcno. fomo:ro.li s in de knol. 
(stu~in

0 
un cvontueol thrombose vh beun) . G,o.nt man 

niet ver crenooö , dun rooi clivcort de breuk. 

~o~eplnstiok voor no.velbre~ 
Hot Golukt soms mooi on do fnsoic proxionnl 
en disto.o.l vd broukpoort zovor ncn te trvkken dnt 
do uiteinden elka.nr ovorlnppon. JX1.nrop is de 
Mcyo-plnstiok ccbnseord. 
Door vordubbelin~ vd fo.soio tpv do broukpoort 
uordt dozo extrn versterkt. Mot neer pl astieken 
zullen wij u niet vormo~ien. 
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M~o.r nu een pro.ctischo v:ro.o.6 • 
aon 

wo.t Z'l;llt u doen els soheopsc.r~s, wo.nnocr i coo.nd 
c.cut c inkloonine la:ijcrt vo.n biJ:Y een liosbrouk ? 

D~_oost~ndiahcdon zijn zodo.nicr , ew,t 
c 1rur6ischo hulp ~_ict binnen ~nkclo dl:l.een is te 

vurv~oh ten" 
U moet xcponor on ( ac. t n~G noc ,,c.nt de inklumrl.~ 
is vers)., Dit is op zichzelf oun rijnlijke 
oanipulo.tic voor do pa.ticnt di e {P-lt en de 
buikspiûrcn r.o.nspcnt . 1)'.).0.rbij noo t U oppo.ss~n 
c'\c build.nhoud niet to bcsch,.-i.dicr.::n. Zone.ar reponeren 
lukt nccsto.l niet. ))C.n no.roosc r.evcn. 
De techniûk d,.."'.c.rvc.n i:J busproken bij het ]?C',no.ri tiura 
Denk eroo dD.t do no.roos~ cU.op 0onooc moet zijn 
on relo.xcti c vd buikspieren te krijecn. 

Als do po.ticnt voldoende slc.p is, noot u tX'Ocht~n 
mot krc.chtiGe <'loch voorzichtice oo.sso.0cbe,r<Jt:in0on 
de breuk ucor i n tu lcrijL.;en. 
Ev~ntueel de pÖ.tient in Trendol&nburC, a.o.n zakt de 

buikinhoucl ueg. 

~ls het reponeren onder nn~ooso no0 niet lukt, zit 
er na.ar een dinc op, nl het I!lCS to 1,obruikon" 
wanneer oen de inkl~moi rl6 lc.~t bes~n ë"'.__o.t de 

po. tient dood. Mo.o.k een inoisie oidden ovor èe breuk, oo.o.r niet zo 
diep d.o.t u de broukzo.k zelf open~.~~ mot de 
vinGers in, l~nes de breukzo.k no.~r de diepte on 
probeer de snoerende breuk!)oort te 1oc~lisercn. 
Deze iJ'lknippe:n of insnijden, bui ten de breukzo.k, 
dus extropo~1tonoo.o.l. Do in)c].or:11'.line i s nu 
opgeheven on do re~osi tio moot lukken. 
l)'.l.arno. de huis sim.ton en oon àtcvicr d,rUkverbend 
o.o.nle3son. Moot or 500n plastiek ~ebouron 7 • 

}Teen, cl&. t 1cunt u tooh zeker niet in deze 
ons to.ndighodon. De hoof dzo.l\k i s do. t de ink1. erominö 
is op{,eheven, de rost lcost 10.tor. 

Jlioet de d.al$llis n:Lot norden c;oinspccteor d ? 
Hiervoor zou oen dv brau..~z~k en d.a~rtlee d~ 
poritone~l e holta moeten openen.. l)'.i.t is ~iskant 
ondor dezo or.lsto.ndiöhoden. Is <l.c., inltlotltli?l(: vors , 
zoo.la in dit cev-i-1, d~n hoeft u dit risico niet 

te neoen. 
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W~t to doen ~ls u nu tooh oons OD een ni vt-vito.l o 
dcrnli s stuit. Hot is no.tuurl1jk een zoor c'\.onk-
boel c'li~ CTevo.l i n de moderno tijd. 

1: h o<.:fiï c1e bruukzc.k lluo cuoponcl, t-.ndor s kunt u 
niet ,·,et en do.t êlo cl.:l.r nlio niet vi t c.o.l i s . 
Ho.o.l oon no.vclbo.ndj o door het mosont~rium vn.n do 
noorotisoh0 lis , zod.o.t c1cze niet ko.n ,,omJlippon. 

Hof do inklcnninG op o.1s boven bos chrovun. 
Trek do dnrnlis zov er ~o.n t ot dct do vito.lo ûo.:J'!l 
zichtb~o.r wor c\t ( voorbij a.o s noorincon) .. 

Hecht he t por:Ltonouo on do huid rondon vo.st 
o.o.n do no.n- en cfvoer endc dan1lis in hot vito.lo 

0
edeelto. Het necrotische doel h,..~nc t nu buiten do 

buikhol t o on wor dt i ncropo.kt in j oc1.of orr.1go.a s , 
Na con. paar daaen kunt u hot o.fkni-ppen, ,10.n heeft 

do po.tiont een uo.rnfi s tol~ Dat i s wel zee~ 
on:l.::l.nöOno.o.rn. , mn.r.r op zioh n:let beslis t dodelijk, 
Zo s nel o.ls do omst~ndi chodcn t oel a t en no.tuurlijk 
ver dere beho.ndeline door oen chirure, 
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V .á R I C B S 

Per definitis 

Etiol.ogie 

Een variX i s een ongelijklnatig verwijde 
vena, die geen positieve betekenis meer 
heeft voor de circulatie (itt.de gewone 
phlebecta.sie). 

De vena saphena magna. en parva zijn het 
meeste aangedaan. 
De vena saphena. magna. ontstaat door de 
samenvloeiing van aderen van mediale en 
dorsale zijde van de voet . IDJ (zij) 
verloopt langs de mediale zijde van het 
onderbeen en bovenbeen· (oppervlakkig van 
de cana.lis adductorius Hunteri) . 

De vena saphena parva ontstaat door 
samenvloeien van aderen aan de laterale 
zijde van de voet. Verloopt in de mediaan
lijn van de l~ t . Doorboort bij de knie
hol to de fascie om in de vena poplitea 
uit te monden. 

De vena sa.phena magna en pa.rva 
verlopen oppervlakkig en monden uit in 
de vena femoralis ter plaatse van het 
fora.men ovale. Het oppervlakkig vaatstelsel staat via 
de vv. communioantes in verbinding met 
het diepe stelsel, dat voor rekening 
komt van de vena femoralis . 

Het veneuze bloed stroomt van ~istaal. 
na.ar proximaal , van oppervlakki g naar diep. 

~ij eon bespreking van de etiologie van 
varices kan ~en het beste e&n onderscheid 
ma.ken in tuoe grote groepen: 

1 essantiol ·e varices 
Primairoafmjki-ng van de a.dervand, welke 
vaak erfel jjk bepe.e.ld is (familiair 
voorkomen) en uelke vaak samenga.at met 
versohjjnselen van bindweefselzwakte 
(varicocele, herniae , haemorrhoidcn, 
platvoeten, genua valga. en~. ) 
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Daarbij kunnen bevorderende factoren 
optreden. (goslachts)hormonen, stuwing 
in het kleine bekken (gravida uterus), 
staand beroep enz. 
Er ontsta.at oen ver'lrijd ing van de venen 
in het saphenagebicd met een relatieve, 
la.ter absolute insufficientie van de 
kloppen. 

De proximale saphenakleppen bezmjken 
het eerst, daarna. komt de volgende aan de 
beurt enz., zodat het proces in de vena. 
saphena ma.gna. zich naar distaal steeds 
verder uitbreidt. 

De varices, diu er hot gevolg van zijn, 
zijn grot en kronkelend met bcle 
convoluten. 

Complicaties in de vorm van o~deem 
ulcera. cruris enz. treden pas laat op . 
(meestal pas als de vv communicantcs ook 
insuffioient ga.an \torclen. ) 

2 ~"t2.~_tj._s_cJt~ varices 

Het meest bekende en meest voorkomende 
voorbeeld da.a.rvan is de zogenaamde 
11 postthrombotische extremiteit". 
Hier is dus geen aanlegkwestie in het 
spel , door vroegere thrombose is het 
diepe aderstelsel functioneel onvolwaardig 
g<rnorden (gedcel telijk geoblitereerd, 
gedeeltelijk gereoana.liseerd, ma.ar met 
insufficionte kleppen) . 

Dit proces zet zich via de distale 
vv oommunioantes voort op het oppervlakkig 
vaatstelsel . 
Hierbij ontsta.an kleine doch geniepige 
varices met snol oomplicaties in de vorm 
van trophische stoornissen, ulcera. cruris, 
oedeem onz. De sympt. var ioes geven over het alg. vee~ 
meer en veel sneller lasten dan de essentiel 
varioes . De therapie is natuurlijk ook 
heel anders . 

de vv communioa.ntes worden i nsuff. het eerst de moest distale, 
omdat de haemostatische cl.rUk hier het groot ste is. 
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Onderzoek van de functie Bij iedere varicespatient moet men trachten uit t~ ma.kon met uelke vorm 
men te doen heeft. 
Daarvoor zijn de proeven van 
Trendelenburg en perthes uitgedacht: 
Trendelunburg voor comm. en opp venen, 
Perthos speoiaal voor de comm. en liepe 

venen. 

funotie oomm. & op-p. venae ~end_eJ:_c.A_b~Jl 1 Patient zittend op stoel . Het been 
wordt omhooggebraoht tot 45 graden boven 

horizontaal. 
De vena saphona 1eegstrijken en 
vervolgens diohtd.rUkken ter hoogte van 
de fossa ovalis . 
Paticnt laten staan. Bij ~vollopen van 
de venen: kleppen in de vv. communie , 
zijn insuffioient. 
Komen de varices niet terug, dan moet 
de oorzaak gezocht worden in de 
insufficientie van de kleppèn van de 
vena saphcna zelf . (tijdslimiet 30 seo . 

ongeveer) 

Tr on~e}~UEJL.ll weer opnieuu. Patient laten staan • 
Direct no. opstaan loslaten. Nu kan men 
de retrograde vulling zien. 

Jrende_l ~burg II..!. 
Door de v . saphona magna steeds op een 
lager punt dicht te drukken kan men een 
indrul~ krijgen omtrent het niveau van 
de insuffioiente vv oommunioantes . 

funotie comm. & diepe vv .E_roef ~n Perthes 
patient staat. Er is een stuuband, die 
de oppervlakkige vo.tcn dichtdrukt. 
Laat de patient lopen, er zijn nu 
drie mogelijkheden. 
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functie oorom & diepe vv 

oedeem vnn dè benen 

plus varices 

vervolg van de proef van Porth~s. 

Wanneer men de patient roet een stuwband 
om het bovenbeen laat lopon zijn or dr~e 
mogelijkheden: 

1 varices verdwijnen. 
Dit wijst op functioneol volwaardige 
communicerende en diepe aderen. 

2 varices constant : trijst op insufficiente 
communiceronde adoron. llot bloed stroomt 
daarin heen en ~oer . 

3 varices .erger: mjst op insuffioiente 
en ook communicerende adoron. 

NB Oodoem van de benen kan naast varices 
ook andere oorzaken hebben : 

haemosta.tische & haemodynamische 
verhoudingen (hart- en vaatstolsol) 

gestoorde lympheafvlood 
clephantiasis, niet altijd parasitair' 
soms zien we na een langdurig ziekbed 
statisch oedeem met fibrosereaoties 
en elophantiasisachtige versch. 

oolloid- osmotische druk vh bloed 
hypoprote ina.emie, nier ziekten enz 
ook hongeroedeem. 

weofselelasticitoit &fgonomen 
tonueverlies na lang ziokbod. 

Men bedenke dus, dat oedeem bij varices niet per so daarvan het 
gevolg hoeft te zijn, Hetzelfde geldt voor hot ulcus oruris . 
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T H E R u P I E 

1 oonservo.ti~f 
2 injectietherapie 
3 operatief 

,, 

~ -

V t.. R I C i S 

a d 1 a) zinklijmvorband 

Goede methode en goedkoop. De huid 
geeft in tegenstelling tot olastoplast 
weinig reactie . 
Om de 6 rroken vernieuwen. 
Nad~el: zelf klaarmaken on vrij 
inge~ikkeld, evt. afspraak maken met eon 

ziekenhuis . 

b) kloefpleistcrverband 
elastoplast of va.riooplast . Ret moet 
om de 6 ueken vernieuwd ,-,orden, de 
patienten vindon het vaak vervelend 
om het been. 
l{l.eefpleister is duurder en geeft 
soms eozeom. 

o) elastische z~~chtel of kous 

Deze zijn duur on ma.a.r enkele da.gen 
te dragen. l)a.arbij vereisen zo veel 
zorg. Mogen niet in kokend wator ge
wassen uorden of voor do 1<aohel 
gedroogd. Wol geschikt voor de praxis 

a.uroa. Men moet voor elk been minstens 
twee kousen voorschriJven, zodat de 
patient ze tegen elk aar lco.n afdrag~n. 
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~d 2 InjectietpEIE::PJ.~ 
De methode stelt teleur . Injectie ven 
vüriodol &fa, d~t tot do hogero vetzuren 
behoort. liet geeft geen allergische 
reacties . -
In de ~der g~spoten vcroorzc..akt het 
ter pl:io.tso irritntic en vergroeiing, 
de ~der oblitereert. 

Voor uitgestrekt~ gebi~den is de 
oethode ,·,c inig geschikt, omdo.t vc.nuit 
de pleats.)n ml.er het endotheel niet 
verwoest is, herstel en rccano.liso.tli.r;:; 
kt',n optredon. 
De r.1ethode wor~tt da.erom tegonuoordig 
~11ccn toegepast n...~ opcro.ties v~n 
varices, ua~rbij y..lcine zijn overgcbl~ven. 
tezc uordcn den opgespoten. 
Techniek Po.tient lcte:n s~o.n, hoogste 

vo.riX opzoeken, puncteren en 
retrograo.cl (nc,o.r boven) inspuiten, 
n;::.do. t de pn tient is g.'.C.ll liggc·n en de 
vene l ccggestrckcn. 
])rUkvcrb~.nd. pa.ticnt no. inspuiten 5 
!linutcn l~tcn ligg~n, d~n oet druk-
verbc.nd nt!.l'-r huis . 
NB. In verband m0t thrombose mo.g po.t . 

niet op bed. 

ad 3 oper o.tieve~~!!,.O~ 

c resectie volgens Trendelenburg 
Dit is een hog<.: ros cc tic ~,o.r.rbij 
het bovenste d0cl v~n de v . s~phenc. 
n~gnD- & pt~rvr. tot dicht bij de 
inr:1ondingsp1c.u.ts in de vena femoro. 
lis (spinnckop) \IOrdt wcgESenomen. 

In o.llc ~cvo.llen verdient het 
de voorkeur de 0oh~le vencnstreng 
met ztjtav2ccn volgens Bnbcock te 

reseceren. 
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b opera.tie van Bo.boook (stripping) 

De sonde vo.n Bo.boock wordt in de vena 
scphcno. mcgnc ingebro.cht on voortgosohoven 
tot men niet verdor kan. 
Op die plo.nts wordt de vena vr'~gemo.o.kt, 
doorgesneden en stevig vo.stgobonden o.an 
de sonde, bij terugtrekken uordt de 
gehel e vo.rix binnenste buiten en uitge
trokken. 
Door het nfschourcn v~n zijto.kkon kunnen 
bloedingen optreden, dia mot een stevig 
drukverbo.nd vrorden bestreden. 

In het resterende deel vo.n do vene 
wordt door de incisie de sonde woer 
ingebracht, op voornoemd manier met 
de vastgebonden vene teruggetrokken, 
vio. de incisie weer ingobro.oht, bijv. 
20 om verder no.ar do onkel toe enz. 

Treft men o.o.n het onderbeen con 
convoluut can, dan po.st men Baboook niot 
too, hot venenconvoluut y,ordt in toto 
uitgoprepo.reord. 

In verband met thromboso worden de 
po.tiontcn meteen gomobilisoord, zodra. zo 
mo.o.r even op verhaal zijn gekomen. 

NB Tegonwoordie begint men bij de 
methode v~n Babcock ook wol distaal 
( op dezelfde manier) , 
Proximo.o.l beginnen is ook wol good, 
maar de sonde kan dan op oen klep 
blijven hangen. 
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U L C U S C R U R I S 

Pracdilccti cplaats Onderste 1/3 deel v/h ond~rbeon voor~l 
o.nn do raodialo zijde . Daar schijnen do 
circulcticvcrhoudingon het ongunsti est 
te zijn. Dit ie iCU?1crs ook de 
praedilocticpla.:i.ts voor het ulcus 
tropicur:i en do psoudarthrosis tibi&c , 
termjl voruondingen en fracturen in 
dit gebied slechts oooizaam genezen, 

Door do slechte circulatie tred~n 
trophischc stoornissen op ven de huid, 
die glad en dun uordt ter plaatse:. 
Er treedt con blauurode kleur op , 
er ko~cn eorokkelijk verwondingen, 
die b.ij tien slechte holingstendens 
l~ngzanra of niQt genezen. 

net ulcus bij varices heet ulcus 
cruris varicosura. 'Mac.r: niet elk 
ulcus cruris bij varices is con echt 
ulcus cru.ris varicosum ! 
He t ulcus kan not de varices eon gomeun
schuppel.ijke andere oorzeek hebben, b . v . 
vroegere thrombosc , het ulcus post
thromboticun, 

niet clleen b.ij varices: Bovendien kunnen alle mogelijke 
andere oorzaken in con door varioosis 

NB 

verzuakt ~ebied gemakkelijker tot 
ulousvoroin5 leiden: traumata, arter io
sclerose , diabetes, tuberculose , lues . 

-,__ --- uitgeponst ulcus bij lues III ( t eg. zeldz) 

~~-·- bano.o.l ulcus act glooiende: renden 

tuberculeus ulous met ondermijnde r cnd 

c~rcinomatcus ulous met opgeworpen rand 

~ 

J~f en toe zien mj bij con ver.Tn~rloosd ulcus cruris varicosuo 
na lange jaren tenslotte raaliane degeneratie optreden. 
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BEHANDELI NG VAN 

Vlcus 
• cruns 

met 

f.11RUDOID 

De ulcera cruris zijn omgeven door 

talrijke microthromboses welke het 
genezingsproces belemmeren, zodat 

steeds rec1dieven blijven optreden. 

Derhalve een causale theropie door 
de hypocoogulerende werking van 

Hirudoid, wanneer de zalf voorzich· 
tig in de huid om het ulcus gewreven 
wordt. Tevens kon over het gehele 
ulcus een mei Hirudoid bestreken 

compres worden gelegd. 

__ , T- met c.. \2 0 rt• 
Tllbe mei C«. 36 Q Htt 
~ mei co. ,.u 9 101 

Hirudoid bevat door de huid 
resorbeerbare heporinoiden 

• Wordt door de ziekenfondsen op aanvraag 
toegestaan voor de plaatselijke behandeling 
van oppervlakkige thrombophlebitides. 

LUITl'OLD-WIRK MUNCHIN 
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U L C U S C R U R I S ( T H E R h ? I E ) 

Uit het voorgaande is wol gebleken, 
dnt he t zeer bel a ngrijk is om eer st 
precies uit te ronken met v,a t voor ulcus 
oruris men eigenlijk t o ma.ken heeft . 

Het banale ul cus cru.ris vurioosum 
moet men ccusncl bcho.ndel cn door de 
varices to behandelen (zie aldaar) . 
Onder he t ulcus cru.ris zitten ~ecstul 
insuffioiont c vv por for unt os . 
Deze moe t en opora.tiof uorden vrijgol egd 
en eeligec:rd. 

De conservatieve ther apie ( en ook 
de na behandeling bij operatieve ther apie 
kan dun bestaan uit oen spo~sverband: 
~ns j e mot bijv. boorzinkpusta erop , dun 
een spons en duo.rovorhoen een elastisch 
verband. 
Do spons .raot nar,10 oufcnt een elastische 
druk uit en stimuleert do genezing. 

Het ulcus post- thromboticum 

Het ulcus post-throt1boticum is veel 
lustiecr t o bcha.ndelon. 
Va.uk is l angduri go·bodrust nodig om 
hot ulcus dicht to krijgon (boen hoog
l eggon) . 
Ovordc.g vochtiee omsla.gen met bijv. 
Kaliumpermnngunaut 1/3000, ' s nacht s 
oen zclfverband m~t boorzinkpnsta. 

Bij sooondcirc infectie antibiotische 
ther api e . 
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THERAPIE vd POST T HR OM BOT IS CHE EX T R. 

De th0ra~i e ven de post~thrombotische extremiteit is een 
crus mcdicorum. :Men kan geen oauso.le therapie toepassen 
zoals b~ do essenti~le varicosis . ' 

1 voorkomen en behand. v traumata & infect 

Lcofr effels, verandering van beroep. 
Dij rust het been direc t omhoog 
(op eon stoel bijv. ) Stounende 
vcrba.nd0n. 

2 onderbinding en roseotio v . insuff. aders 

Bo.uer rescoccrt zelfs e:en stïlkje van de 
diepe vena poplitea 1 
Als de kleppen vnn het diepe systcern 
al verwoest zijn , heeft dit systeem 
toch geen positieve functie voor do 
bloedafvoer, ja, het belast die 
~ircula tie , omdat het bloed crin 
tcrugvlooit . Toch durft men or in 
onze kliniek niet goed mee beginnÓn. 

3 behandeling vd vc.sospasti scho factor 
(Ochsner & De Bakoy) 

Eerst met paravertebrale novooaine
i njecti es. Als dat bl ijkt to helpen 
kan men sympatectomi o doen. 

4 Plastische operaties. 

Vervanging van hot vulncro.bol o lit t eken
weefsel vnn aenozcn ulcera door hui d
transplantaten (full ski n 1) 

5 Locale injecties vnn duideltjke var ices. 
Hiermee voorzichtig om funot. volmi.e.rdige 
en halfvol wo.n.rdige aders 11ü1t te 
sol.croseron. Deze patienten hebben 
immers weinig reserve. 

"'; men zeer conservatief (zie ad 1) 
Over het alffemeen µ~ 
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H.AE MOR RHOIDEN 

zie o.ok dictaP. t z.H.G. 

11 uur 

Veek somengN•.nd met varices. 
Typische looalisctie 3- 7-11 uur. 

Conservatieve beh~ndeling 

1) Defcec~tiedressuur gericht o~ reaelmntiue 
ontlosting ven ze.chte consistentie . Leefregels . 
L<~xerend diéet,evGntueel zechtwerkende laxP.ntie 
zocls EMels zout of ner effine. 

Deze lcx0 ntic moet men ~fwisselen omdat 
l enadurig gebruik van :rw..r cffine lren l e iden tot 
~ebrek ~8n vetoplosbrre vitrmines. 

2) 

3) 

4) 

Anustoilct volgens de Indische methode met weter. 
(~jtbbok a.i . flts) . pupier irriteert teveel en 
is bovcndion minder hygicnisch den WGt<::r . 

zitbcdcn in lr:uwwrrm wr tcr ( zond E: r tocvoc~cn vr.n sodr. ) 
· e.d . 

Nr. ~nustoilct of zitb~d de ~nus in'Wl'ijvcn met een 
indiffer ente zelf (lcnolinc, boorzclf). 

5) zetpillen minder bcl~ngrijk d~n 1-4.VoorbGG ld : r nusol 

rnjecticthcr ~pi c OP d e chirur gische Kliniok houden wij 
er niet vrn,macr op de Dcrmctolo~ic 

wordt het r c~c.lmc tia rcdrr n. 
s~ccirlc indio~ti0: rnwcndipe hn(morrhoidcn diu ondrnks 
de consc:rvr tie::yE mrir trcgc l cn veel lest bli.1vcn ~cv< n 
en die om YTclkc rcde:n drn ook niE::t in r:r nmcrkinP komen 
voor opcrrtic . Het bczwr..r r tege n de 1n.1cctic~hc. rr-pi<:• is drt men 
injicccrt in Gen septisch ~c.bi~d r.n dc~r bovcndic noP. een 
ontstc.kiru~src:r:-.ctic. opwekt. 
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~11(: n s:pui t e: c n scl 
submucosQ rvn de ~~~!cre nde vloeistof in de 
niet in de htamorrhoi~ vc.r de hacmorrhoid (dus 
Wnkc.n niet met 0c i ~e .f _i) 
zijn 6 - 8 inj€ctic~ ~od :lJC?tio volstccn , 1ifcestcf:'l 
3-4 weken. rn zot a . i g in hot verloo1> ve n 
OP Dcrmctoloai • ~ . cr _acvcllcn rc~idicf . 

R/ 

0 ebruikt men ~1s 1njûct i Gvloeistof : 

Bihydrochlorc.s chinini 
nitrcs ~mydricr. inc 

{ s . c. lypinc ) 
urethc.r.n · 
Tinct . er. t e chu 
r.9uc 

20 
2 

14 
1,5 

100 

M.D.S . Ni et uit het hoofd l eren. 

opcrr.ticvc thcrepic onder c. l r-c.mcne nr rcosc 
(of peridurclc rnncsthesio) 

1 . de ~nus opr c~kcn en opensperren. 
De hc.cmorrho1dcn nekken met een klem 0 1> do bosis . 
Afsnijdon . DoorstÖkingsligl".tuur met eon of meer 
windin~c n om do klem h€cnl e~~en. 

2 . Methode vo.n Whitaheod Sl ijmvlicsmcnchct met h . 
en rl uitnrcnrreren. 

Rest er ende mucos~ opnieuw e~n dG huid hechten. 
LE: idt gcmckkcli.ik tot strictuurvormina r. ls de 
opEr ~tic t echnisch niet fe i lloos wordt uitgcvoord . 
ill'cn doet dit r llee n bi.i t~lri:jko on grote h . 

die krûnsvormi~ de r.e hele cnus in bcsl ~P. nemen. 

Nabehandeling 1) i nbr engen ve n een met vescline
r.:;é"ê.S omvto€1dc r cctumcE:nulc (werkt c.ls dr'tikverbé" nd 
tcrwi.il de dc.r mgEsscn kunnün ontsnnppcn) . Ee n, 
hoo~stcns twee d~gcn l Gt en zitten. 
2) men geeft wel opium om de ontlrstinG de eerste d 
de.ge n tq~c. n te gn.r.n .Dit k~n e chter l eiden tot 
h~rd0 in~udiktc scyb~l~ die hGt opc.rcticGobied weer 
l ~cdcrcn. Trouwens bij een r,ocde pr~fj - opcrrticvc 
voorbcroidinc is de d~rm l eeg o n blijft de 
dcf r.c cr tie de E:Grstc dr.acn toch wel uit. 
3) Ver der ~lle mûetrcgo l en die bij de conservrt16V6 
b c hf.lnd e linr,: zi,in f'~nr-;et:"cvcn. 
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.AN USFISTELS 

Anusf istels ontstfl~ d de crypten in het ·;~ctoor ontsteking vcnuit 
H ~t pro, es beent ziohum even QOVen de anus . 
delen en komt in de ee~ wsg door de weke 
nnrr buiten. omgcvin~ ven de cnus 

Het mru~kt deFr d · d op het perineum. So~d!~cruk ~~~ een puistJe 
Deze komt d~n in het rec~U:euite knopsonde. 
~lfen onderscheidt wel tussen : • 

r. ) complets fiste l met opening e - ~d 
in ~Gt rectum anderzi~ds ou h~~rz1.J s 
perineum (meestal). • 

b) incomplete inwendige fis tel,~ lil:h1C,~ 
gRng met openl!lf; lh het r ectum. 

c) Incomplete. uitYTcndigc fistel 
bl11;ac geng mc?t opening op net 
perineum. (zel den) . 

Behnndeling : Deze berust in princiP.C op het 
~c.nlc~cen vd fistelgcng van 

be?in tot eind . Do moeilijkheid wordt gevormd 
door de sphincter die niet bcschcdigd meg 
worden. submuoueuze fistels zi~n het ·meest · -· 
freouent en geven geen moeilijkheden. 
(openleggen door incideren op een sleufsonde) 
Meer de spbinctcrl!eDll kon tussen de sphincter 
ihternus en externus doorlopen of zelfs ~eheel 
buit~n beide sphincters om, Dit kDn men uitmeken door ~ecombinccrd 
sonderen en reotacl toucheren.Leet men den do 
petient ·aansp~nnen, ~nn voelt ~~n direct of de 
spbincter er a l of niet tussenz~~ . rs dat het 
geval, dan henlt men een do sonde een stevige 
mrunm('.z ijden drne.d door de fistolgang_,we,o.rvan 
de uiteinden stevig een elkeer worden geknoopt ~ 
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Deze drr\cd sni,jd·~ in de komende de.gen 
gedeelteli jk door de sphinctcr ht:e n en verw€.kt 
ee n fibrosis de:cr ttT pl c~~sc, 
Nr ongcvccr _lO d~Gcn k~n men de fistc l ~rllf, dwr.rs 
door de r c si;c.r <:. ndc. sphinctor heem incideren 
en opcnlegi.:cn. 

De fibrosis verhindert uitecm1i ,ïkcn vr.n da 
doorgesneden sphincter zodr,t BCCn incontincntin 
[l lvi ontstnc.t. 
~rr.bchn nd0linf; o:p pr ecies dezelfde iilf!nier c.ls 
be schre ve n bi,; de conscrvc:t icve och('ndcling vo.n 
hr cmorrhoidc n . 
Do opcnrrn l c2de fis t(. l ge:ng moC;t ven onderop 
vo l gr ri nul eren en epi the lis ere r.. 
Q:ppc.s s e n voor overbrug,ç:ir.a vo.n h6t d c~f cct, 
'Vié'e r door de fiste: l onnier, k~n nntste.an • 

Fissu:-c. f! ni I n n~rcose de P..nus o:çirekkGn . 
( me t ze c1i·!ïc ·t ~nd ) Dc.Pr nt- de f issuur er-, nstrp-pen 
me t de nitr~ss tift , 
j\Tf' b Ch[' nä.c lin(,,: r: ls bt;j l1eeru.orrhoidcn. 

voorbcr c id:i.ng voor elke ope~~~c e.c.~ rectum of 
r.nn~ ls-c:rcc K. - - -----

1 r octo~co:pic ..:, v ·!i. ~clfs colonf otor s . 
• û) ·G e r bcOërde: linG 1'a l oer.l a l r esic 

~) t e r uitsluit ing v~n ~ndv~c · ~~ndocningen ~ce \ 

k , t z~ chtwcrkondG l ex~ ntic 
2. soh~0,;;;1~ .. ~~~siill!lsulfr•t:t bitterwc.ter Enge ls zout 

pc rr:î J. 1ne ,~•-ffi · · k d,~;ms{ilfr. r s ge17.oven worde n, 
Evc:ntuool KUdune~ fo~ctc;end ook l c.xcrC:;nd ,rcrken. 
di a behr lve osin 

3 zitbedcn · ----
4 . clysmn d e d ~n voor de ouer nt i e . rlleen "' <ó • 



Indico.ties: 

,I' 

T R ~CHE O TO .MIE 

1 droigando !9:_stikkj.ps; 

door ncuto afsluiting vd hogere lucht
w?gen (lnrynx, trnchea.) . 
Dit kont voor bij difterie , glotti soedeem 

e . d. 

2 kunstnatiRe peo.dening 

Voorkonend bij polioyolitis, t otcnus (zie 
nldco.r) ... 

3 bronchustoilot 

bij zieke of cooo.touzo po.tionton, die niet 
voldoende kunnen ophoosten en do.~rdoor een 
bronohopneuoonio dreigen te krijgen. 

M0n ko.n do.n vin de trnohoo.oo.nule raet 
oen dun ko.thetertje op gorogoldo tijden 
do grotere bronchi sohoonzuigen. 

t, voork6oon van .,!_C_;'slikpnc~on.?,e 
bij pnticnten not sensibiliteitsstoornissen 
of vorlnnraing vd phnrynx- lnrynxmusculo.tuur. 
Dit kont voor bij bulbnirpo.ralyse. 

Men goeft dnn ~~n trnchoaoo.nule , die 
voorzien is vo.n een opbl nnsbo.re cuff , 
zodnt do tro.ohen vol komen ko.n wor den ~fgo
sl otcn, behalve de ademweg via de oo.nule. 
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Methoden 

Tracheotomie. of intubatie? 

B~ide nothoden hebbon--h~ voor- en no.del,m 0n 
z~n b~vendien stork o.fhankolijk vd bijz0ndore 
orvnring vd behandelende raodieus. 

Io~ond met enige chirurgische ervaring zcl 
de.tracheotooic verkiezen, te;-wijl iemand met 
0 ~ 1 60 ervaring op het gebied v::-..n intuberen, 
dit lnctste · zal doen (narcotiseur bijv.) 

Het ho.ngt ook nf vr.n het bcschikbc.re 
instru.racntnriura (trnchcotomie-set of intubatie
bestok). 
~ijn clo ~i1sto.ndighoclcn gunstig, do.n is WE:ll wat voor 
intubntie te zeggen. Deze sluit na~elijk de tracheo~ 
tonic niet uit, ja kan deze zelfs vergemakkelijken. 

Een trc.cheotomic bij een geintub,eerde 
patient verloopt veel rustiger, de putient is 
niet □oor bennuwd en kan via de tube eventueel 
wo.t lachgo.s-zuurstof krijgen tijdèns de operatie. 

Tenslotte zij er op gewezen, dut een intubatie 
niet langer mag ,1orden gehnnà.haafd. da:n 2 x 24 uur 
wegens gevaar voor beschadigin~ vd stembanden. 

Is het do.n nog steeds nodig, do.n moet men 
in ieder geval de intubatie vervangen door 
tra.chootomie. 

1 trachooto□ia superior boven de isthraus vd 
schildklier. 

2 trncheotor,1ia inferior ond:er de isthmus 

Heeft r.ien de vrije keus dn.n zal n10.n o.l tijd de 
trncheotonia superior verkiezen. In veel lcerbof..ken , 
staat, dat men bij kinderen de tracheotomia inferior 
moet doen, r,10.0.r men beschouv,t d.nt tegenwoordig 
o.ls obsoleet. 

De trachea duikt voorbij de schildklier n~ar 
c.chteren: men kan er moeilijk bij kouen. Men heeft 
in dit gebied bovendien voel last vc~ een voneuzo 

le:>..-us tcrw:ijl non tenslotte dioht bJJ de grote 
~rteri~n komt (o.rcus n.ortne, o..~~onyma) . 

Wij hebben wel eens een ctodcl1-1ke bloeding 
. lk~· twee \loken ra con trB-cheotomio. 

gezien wc .~ t .' t ~d door drukusuur vd ar .anonyma ±nf orior op r .. 
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Loon.lo o.nac th 
(ru ·t . 8 esic net novoc~ine 

J. vornige on •t· 
Hcckenbruch). spuiing volgens 

~e operateur is rechts vd pationt 
be ~elpor links , de twcedo holpe/ 
he;inhdt zich nnn hot hoofdeinde on 

e oofd te fixeren. 
Do patient op de rug mot 

crepresontcorde h,::,,ls 
Dwarse incisie 1 on •·ondor het 

, schildkr~nkbeen (udo.manppel). 
Dc.crnc crnnt nen precies in de 
modi~unlijn ncar de diepte (linon 
n:bc ~ussen de no stûrno"hyoidi), 
w~crb~ nen oppast niet in de isthaua 
vd schildklier te srujden (bloedt hevig). 

Heeft .r.icn de ,isthnus gelocaliseerd, 
dan geeft nen vlnk daarboven een kleine 
dwu:so incisie van 1-11 · ca. Dat is 
nodig om onder de isthmus te kunnen 
koraon en raet een stomp hcekje neer 
beneden te kunnen trokken. 

Nu is de trnchen vrij en ziet men 
de ringkrnakboonderen liBgen. Men 
telt van boven n~0r beneden: thyreoid, 
cricoid, 1 er~, 2 e ring. 
Zo mogelijk doet oen de tracheotomie 
door de 2c rina, n~ur do 1 e maag ook. 

Het cri coïd nn.g eohtcr ~, (te 
dicht bij de stGnbn.nuenl) 

Men hcnkt de trachee cnn eet een scherp 
he.ckje en snijdt of knipt eon vierkant 
stukjo krco.kboon uit do ring (1 X 1 om). 
Oppnsson, dat dit niot in de traohee 
verdwijnt ! 

zourn □en net een inatrunent in de 
trachea koot, ontst~nt een geweldige 
hoestprikkel. Septisch cctorie~l uit de 
tro.chco.. ( cliftcricocnbranen) vliegt de 
operateur om de oren- (rosker voor neus 
on mond on oppassen voor de ogen l) 

Men brengt oen trcohcc.ocnule in en 
bevosti6 t deze net oen n~vclbandje 
on è.e hll.ls (~.nders hoest de pc.tiont 
ook zijn canule vroer uit). De 
huidincisie uordt om do trache~oanule 
oot hEJohtint-en gosloton. Kloin • . 
steriel g~nsjo tussen oanulo en huid. 

IO.ein vooht:!:.B: go.nsjo op de opening 
togen stof on uitdrogen. 



\ 

spoedtracheotooie 

,. 

noodtr~cheotomie 

,. 

/ 

Spocdtra.cheotomio in principe . 
hotzolfdo, mn~r nu geen dwnrso, naar 
~en overl~ngse huidinoisie 
Men_ blijf~ steeds in de oediennlijn. 
. Het littekcm wordt lel5jk, .. r.mar d.r.t 
is vo.n later zore. . 
Nanrna.tc oen moor h..~cst hc~ft, 
bekormnert non zich steeds oinder 
on steriliteit on loccJc verdoving. 
i_nders sucoorn.becrt do pa.ticnt, terwijl 
non bezig is geweldige steriel 
novocaino in te spuiten. 

Znkoes mot het blad horizontacl tussen 
tvree ringkrar.kbeondoren in dp 
tro.chen steken. 

Door hot mes een hclvo sleg te 
drocien, luxccrt ncn de opening 
tussen do ringen. 
Door deze opening con' buisje wringen 
mits niet te dun (sigcrcn- of 
sigarettenpijpje, dop vnn eon ~pen). 

tcnbovolen wordt a~n de huiscrts 
cltijd con trcehc~cc.nule op z~k to 
hebben. 

➔ 
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DE CHIRURGISCHE DE!L ... NDELING V -~ , · . 
i"FWIJKINGEN Vl1.N HET a·1.RT EN 'n~x •u.NGEilOilEM EU VERWORVEM 

G OTE V,.TEN. 

ho.rtno.o.d 

perico.rdectoni.~ 

lir~ercn of 
spl~jton vel opon 
ductus Dot{l.lli 

~oe,1el de directe ~fstc,,ncl Vû.~ do 
ors~wa.nd tot het hC'..rt ne.r.r eon c.c.r 

centinetcr bocb:ca.,-,4- hoeft h t P 
.,. ~ d · l;. " f · o couuen 
e ec:.uur voor de chirurc~ische c·orrcctie 
van ta.l van nfwijkincen vnn hart on grote 
vr.ten een f eit vrerd. 

In 1897 eelukte hot Rehn als eerste 
een p~ticnt not een aehcchto hc.rtuond 
in leven te houden. Tot 1939 wcs het' 
hoofclzc.kclijk cle pericc.rditis oonstriotivo. 
di e chiru.r(,'1.sch werd. bohcnclold. ' 

Dij deze ziekte ~ordt het h~rt ven het 
knellcndu p~ntsor bovrijd: ze. 
perica.rdoctonie (Delorue, Sohnieden). 

In 1939 ~or d docr Gross voor het eerst 
een open ductus Dotnlli onderbonden. 
Men onderscheidt hier het onn~rbinden en 
het splijten vd ductus. 
De lC'..c.tste nc t hode wordt neer en neer 
toeeepcst oodo.t de kans op reosno.lisa.tie 
hierbij prcctisoh nihil is4 . 

De splijtinc vnn con open ductus ia 
Gen d61icnte ingreep, and.et het vnt in 
questie zoor broos kan zijn. 
De eovarcn zijn bloedine en lotsel vd 
nervus rccurrcns. . 

Het ,~ebruik vd vc.ntklODIJen vc.n Potts 
l • • t n ·· On op "'lles r:ms oon aroto voorui ca "" .... 

te zijn voorbereid wordt de ~orto. bo~en 
en onder de ductus en de ~. pulnona.lis 

·· --cprepo.roertl. t 
vrl,b t t non t oueols oo do vo. en, 
Vervol ({ens pln.:i. 1

5 b"" c:ventueel scheuren 
zodnt oen de zo.o.c f~ 
onder controle hee • ..,1 b" mide ductus 

d · uor d t voor... lJ """ Toeenwoor ig . ·oo croerd. 
wel onder hypothornt.10 to~lli dient 

Elke open cluc us 
3

-- ulnono.le 
·n-eopor&erd te wortl:~• ~~linksshunt is 
hypertensie en reon s;luiten 6C~oonlijk 
het t;oode oonent v~.n 
voorbij . 
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De karakteristieke 
kenmerken 
van Sintrom® zijn: 

Sintrom® 

I Geigy 3223 Holi 

' 

Snelle verminderin 
coagulabiliteit (of v ga vllt, 
b. . n de 

mesp1egel) na orale 
De vermindering van d 
coagulabiliteit wordt de 
enkele applicatie pro d~ 
gehele dag in stand 9:e• 
Goed te reguleren VAJl.• 
het gebruik ..., 

Na staken van de medi~ 
snelle normalisering van• 
baarheid : ook bij lang~ 
behandeling • geringe "eis 
tot cumulatie 
Kleine doses 
De tabletten zijn vrijwel 
Goede tolerantie - ook ze. 
goed door de maag te v 
Eliminatie vindt voorn 
plaats door uitscheiding es 
door afbraak 

Tabletten à 4 mg 
3-[ n-(4 '-nitrofenyl)•p•act 
4-oxycumarine 

Verpakkingen: 
Buisje à 20 tabletten à 4 lllf 
Flacon à 200 tabletten à4r 
Flacon à 1000 tabletten à4. 

~ 
J . R. Geigy A.G., Bazel 

(Zwitserland) d rng 
Farmaceutische af 8 1 

rdigin9 
Alleenvertegenwoo 
voor Nederland 
Propharma N.V.-5te pol/' 
straat 38 - Haarlef'l'l • 
tel. 02500-38898* 

, oortaresectie 1m 
cocrctatio ~ortce --

oper ati es bij Fellot 

type Dlo.l ook 

type Potts 

typo Holoa.n 

In 1944 ~erd door Crafoord voor het oerst 
een isthnusstonosc vo.n de nortc 
(coë.rctatic r.orto.e) eereseoeerd en de boide 
aortc.uiteinden weer ~nd-to- end verbonden. 

De eort~roseotic is co~lijk door 
sebruik van eeachikte vc~tklear.ton, eocde 
Vûetnn..~lden en voorzichtie vrijprepll.rercn 
vnn do ccostcl zeer broze o.a.intoroostalos 
in de buurt vd stenose. 

Lls do ~fstrmd tussen de norta-
ui toinden ne. r esectie vd "è!.i:ibolo11 of ven 
een laneo stenose te IJI'Oot is, coet vrui oen 
vc.e.ttrc.nsplnntnat c-ebruik aeoc.o.kt worden. 
Dit is t e prefereren boven het ookleppen 
vd linker art. subolavio. (nethode Clo.gett) . 

HGt is de verdivnste ~en Dlc.lock-Teussig 
crowoest in 1944 eon ncthodo te hebben 
ecnB'CfGvon ter bchnncloling vd "blue babic.s 11 • 

Hot principe orv~n berust op hot breneen 
ven racer bloed neer de crt. pulcona.lis 
zodo.t het onderverzadiBde bloed nog eens 
in do l onG aeoxyeonoerd kon VóQrden. 

Dij do totralocie ven Fo.llot vooet 
oen dus een kunst nntiao open ductus toe en 
oo.nkt er dus con pontolo{~io vo.n. 

o.nastomoso tussen de linker of rachter 
art. aubclavic: not è.e linker of rechter 
o.rt. puloonalis (end to side) . 

o.na.st0ooso tussen do aorta on do L nrt.puln. 
net behulp ven uon door Potts ~oconstrueorde 
aortakloo. 

bij een klein kind is de end to sido 
o.na.stonoae niot altijd nocrol ijk. Mon 
verbindt dnn de art. subol. sin. oet de 
o.rt. pulnonnlis cnè. to end en benut een 
lone voor oxtro.- oxyr~onl'. tie • 
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type Ilr oclè 

rcdico.le correctie 

In uitrrczochto aovcllen dc~d Drock c~n 
directe o,nnvnl op de pulnonalisstcnosc 
(onderdeel vtl t otrcloeic Goor 
tro.nsvcntricul~ir (rechter ventrikel) 

een v~lvulotoon in to brenGen on de 
vo.lvulnire pulnonn.lisstenose te splijten. 

DC',a.r in vele :•évo.llen een . u 
1nfunµi bulr.ire pulnono,l is stenose o.o.m:ezia 
is, ontuierp Broek een punchnpp~ratuur 
on in dit crevc.l do 11 outfloutra.ct" te 
verwijden. 

Li~lohei corri(~cerc1(; tl~ t etr[',locic , 
radicao.l door het ventrikelseptun defect 
te sluiten en de pu.lt1ono.li sst.enos c 
cehccl te corrif,ercn en uel door het 
rechterho.rt t e openen (cerdiotonie) en 
o. vue te opereren. · 

Dit is noaelijk door üebruik van 
con extracorporsl~ circulatie en afsluiten 
vh hc.rt. i.a.nvcnkP.l ijk paste Lillehei <1e 
g<'!lcruiste circu.le.tie toe oet een 11 donor" , 
la.ter de0r1 hij het ne t een _ 
hc.rt- long- C'-8{Jreec..o.t. (oxyeenator _vd Wc.11) 

Er zijn thans enkele typen vc..n hc.rt ... lonenachine 
in gebruik, (oc type Muyo Clinic eebcuwd naar de 
richtlijnen van Gibbon, type Clcvoland, waarin 
de kunstlona van Kolff is aanecbracht). 

Men is in vele centra rae t de ontwikkolinrr 
vn.n het t vue bij open ho.rt 01)croron bezig. 
Een voorui tec,nrr is het opereren bij een stilee:zet 
hart (not kcl~uncitr~at) , dno.r de operateur è~n 
ook niet door do bovrng"i.ncren vh ho.rt v,ordt gohinélcrd. 

14U -



I 

\ 

.,. 

TRil o~i eMopero.ti o -- Terwijl de vo.l vul . puluono.1· o.ire on infundibu.lo.ire 

oomni ssurot oui e 
Jo.iley bij 
nitra.l i sstenoso 

Drock nli~stenoso t ot voor kort vol aens 
, r o.nsventriculo.ir \7er t~on 

gteopereer d, hooft Sno.n bij de vo.lvul o.ire 
s onose de tran ul 
0 

t f . sp noncl o ne5 ~ekozen 
e o. sluiten ven de oirculo.tie 

Do.ar ne h. • t"d n ierè1.oor no.0.r drie ninuten 
~lJ hoeft on de VE:rnieuudo pu.lnonao.lklep 
~ vu.e te corrie;-eren, riep Smm èo 
hypothorni o te hulp. 

Door o.f te koelen tot 290 c. lcrijfft 
de operateur 6-0 ninuton opcr ntietijd 
Dit i s bij eon oper~tie van een • 
v~lvulo.ire puluono.lisstcnose voldoende. 

De hersenen wor den do.n nel 
ischo.eni soh, ncar kunnen do.t door de 
koeling cedurcndo kort~ tijd (6- 0 ~in) 
vcr dr o.crcn. 

Dij een diroct u opor o.tie van een 
infundibulcir e stencso noet echter een 
extr o.corpor o.l e circulati e to hulp aoroepen-

liet cevo.ar vdhyrotheroie i s de ko.ns 
op vontrikelfibrillntie on hartstilstand. 
Een bohandelinessohen~ voor deze 
conplic~tie staat ons t eeenuoordig t er 
bosohikkincr. 

Hartoo.sscee, oloctroshock door oen 
~efibrillo.tor en voortdurendo ventil o.tio 
van de l onaen docr de nnaestheaist zijn 
de hoofdpeilers voor thornpi e. Zij 
wor dt ondorstound door intraoo.rdiale 
injectie van crencosniddolen. Claude Deck 
noet hier o.ls pi oni er uorden genoeou. 

No.dat Sou to.r in 1925 do oper a tiovo thernpic bij 
n i trn.lisstcnose ho.d o.~neecroven, i s he t Dniloy eeweest 
die in 1946 do ,w.gen weer ao.n het rollen brc.cht. 
Men doet de conni ssurotooi e net de wijsvinc;er, di o 
via het linker- hc.rtoor wor dt inCTobr C1.oht. Het opsplijton 
creschiedt in de antero-later nl e on in de postcr o- nedi~le 

oonni ssuur. Soos ooet een 11ni tro.cloos11 TTC,O.rv{'.n or velo t ypen zijn 
eeconstrueord worden t e hulp crer o~pon. Ho~ is de kunst 
vol~oendo ver te splijten en croo~~7ns~fio i entie vd 
kl ep to ver oorzekon. ])ij eon rocic.ief 1~ o7n twoc<'.o 

0 
ero. t ic norselijlc. zo'n rooor:inissurotonio i s vc.nzolf-

p k d veel oooilijker door vorr,rooiincon 11c. de 
s:pre en 1 l t 1··k ff · eerste operatie en cohe~e of coce~ e ~ e O?O ering 
van hot linkerhc.rtoor b~ do oorstc inf:roop. 
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cormissurotonic 
bij tricuspidn.lis 
stenose (Dniloy) 

v~l vule.iro 
o.orto.s t enoso 

(Dc.iley) 

sluiten ven 
atriunscptWJ defect 

O~ de s t onotischo tricuspidnlisklcp ko.n 
( .. c het rochtcr ho.r t oor) ï1orden ae spl eten. 
D}J oonbino.tie uet oon ni trnlisstenose 
~ordt deze neost-0.l oor st c~oper eer è ~n èo.o.rno. 
in eon t ucoo.e tenpo de tricuspido.l isstenose . 

Ook c1e valvulairc norto.st onosc ko.n worè.en 
ceoper oer d cl i s het gevnnr , dat oen hier 
eon insufficiontia vd klep nao.kt , zeer cr oot. 

Men opereert trnnsventriculo.ir 
(linker ventrikel) net oen door Do.iley of 
Dr ock Geconstrueerde clilo.tntor . 
Dniloy cinc overst na on opereert t ecenuoordi5 
via. de a.orta. 4,oor inbren5en va.n eon zt; 
"poric:-.r d pouch" . 
Swun i no.ugurecrde ~e tra.nsnorta.le correctie 
vo.n de aort a.stenose onder hypothoroie nao.r 
0.11.;1.locie ven zijn nethodc bjj de 
puloono.lisstenose , 

Er zijn verschillende ne t ho~on nnneeaeven 
on een defect in het septun tussen do beide 
atria. t o sluiten. 
In hoofdznnk onderscheiden vrij 

1 secundundefect 
2 prioundefeot 
3 o.trio- ventriculo.ire cormune 

Het secunduodefect ko.n worden gesloten: 
1 door ntri oseptopoxi e volcens 

Do.iley ~~rbij een vineer vd 
operateur ~or dt inr,obr acht via 
hot r echt erhartoor en nls gits 
fun6oert bij het sluiten. . 

2 Door de circulatie nf te sluiten 
onder hypothcrnie, het rechter atriun 
to openen en~ vue het defect te 
slui t on i n de 6- 0 uinuten die ter 
beschilcld.n~ s tc.an. 

Het rinundef oct en het ~trioventiculoro 
P ,-.~~en clleen not redelijke kans coonune l\. ........ 

uoces e;eslot~n \/Orden door è.e open 
op st h·rurrd.e en een extraoorporole circulatie 
har c 1 .., ) t • tlen (ha.rt- l vng- nac;rec-:i,c.t ar.n o uen • 
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sluiten vo.n oen 
ventikel septundefect. 

Ook d? concenitale affrijkin6 vnn het 
ventrikelseptuD<lefect ken ~lleen veilic· voer 
'1 t' t . ae pa. ion Gesloten worden door aebruik 
te na~en van een hct.rt-lona-v,6e;re{s0,0,t uet 
afsluiten vd circul~tie on stilzetten vh 
hart net kaliunci tro.o.t v~lgens MclrosG. 

De opening kan worclen clichtn-ehocht 
net geknoopte hechtin0en of wel door het 
inhechten ven een plo.ntje van plastic(ivnlcn) 

opercties on ischo.enie o. 
vd hcrtspier te verbeteren.-

onentoco.rdiopexie 
De~e nethoüe is :practisch v,ecr verlE. ten 

C 

cl 

Intrapicardinle instillatie van 
csbestpoeder, rm.r.rdoor r.icn vergroeiineen 
tussen epi- en pericard naakt, zodat 
nieuwe vo.r.tó.E>.nslui tincen voor è.c voedine 
ven het uyocard worden verkrecren. 

intro.nyoccrdio.le inplo.nto.tie vd linker 
r.rt. ne..r:ll'.lr-"l.l'io. volr,-ons Vinebera. Ook deze 
uèthodc uorèt weer verlaten. 

Verschillende typen van operatie zocls 
o.cngeceven doo~ Deck. . 
De neck I operctie ~ordt tegenwoordie 
het noest eeprezen. Zij bestaat uit 
lit•eren vd sinus coronarius plus 
epic~rd abr~sie en intrapericardico.l 
inbrencen van asbestpoeder. 

De Deck 11· op-:;rntie rroarbij een anasto~ose 
tussen dé sinus coronnrius en do cortc 
wordt geoo.e.kt liet ~obruik van een 
v~nttransplant~at • 

...... Men mJ.akt dus ~en artetio-veneuza 
f. stel. Ook çleze oper~tics worden no13 
b~trekkelijk weiriiG ui t[~evocrd. 
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PUMCTIES 

--
., 

pntellr, 

1 l 
i 

·\ 
, f 

l l 

Voor èiaanosc en therapie van 

hydro1)s 
pyarthros 
hnenc.rthros 

By<lrops wor<'l.t t_;Oi)Uncteer d vanwege 
covo.nr voor ontstann van 
"Schlatteraelonk11 , haenarthros vanwege; 
bloed dat het kraakbeen in het gewricht 
ec.o.t eant..">..sten. 

Dus de knie altijd l oogzuiaen. 
Vooral een dikke naald ~obru.iken, vooral 
bij h.ael!larthros . 
Het is zar.k <le uiterste steriliteit tG 
betrachten. Het steriliseren ven de hui~ 
Geschiedt aldus : 

1 wassen rnet ,m ter on zeep 
2 ontvetten ~et aether 
3 jodiun 

Het instrunentariun is uitrrekookt : 

10 (20) oc spuit 
1 dunne naal d v-0or nova 
1 dikke nAnln voor punctie 

Punotieplaill• Men arientoert zich aan 
c~e po. tello. , zie t ekoninB• Nc. infiltreren 
raet nova puncteren in de .richtinc 
ven de bi ssectri.X, Met~ prik in het ' 
~ewricht . Leec;zuir,en - nac.l d. eruit -
bo.nsa?last - drukverband . 

dio.cnostisoh of thernpeutisch, 
voarb0 reidine iüs voren. Dovendien muit 
de bl&as r.bsoluut l oee zijn, ~ij 
)aticnt in hr.lfzittondc houdin~ l oopt 
1c vloeistof nacr onèor . 

punotieplnc.ts: het nidtlen_vnn de spina
nnvellijn of ni <lo.on syn~>hysis- nl\.vel , 
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hy<lroc el O~)Unc tie 

c bcaspunctie 

thoraxpunctie 

e> 
I> -=======::70 

0 0 
0 I 

1 

2 

hydrocele in de volle ho.nd nonen en 
s,annon. Voorb(.;hc.nnvlina ~ls boven. 

D
Punct(.;ren c;oschi~dt uet een 1 Occ- spui t . 

ezwe.ar · nooi· 1··k , · • • JJ e c.es1.nfectie v~n cle 
scro~~alhuid, d~nron ook wel pun~tie 
vunuit è.e lies. 
Govn.c.r : Zl'.!'.<lstrcn~l ncsie. 

?unotie van oen wnr o aboes 

~;unctie vr.n wo.rn n.bces r.llcen 
dia.gnostisch, }Jon 1,1unctoert op de 
?lcats van do noosto fluctuatie 
Dij pus : inoisio, (plus contr~i~oisio 
i.)lus c1rninJ . 

punctie kouü nboos 

Men beperkt zich tot de punotio, een 
open verbindinf{ is niet zo c;ewenst. 
runctun: op het hvo;~ste punt door de 
huid, den zi~zn~kc.Mnl ocken, zodc.t 
lr. tor {;een o1>en vilrl>inl~in€ blijft 
bestann (fistelvor~in~) . 
No. de punctie <~oer cle nac.ld 1 crao s~re:~to. 

1 :punctie vr.n vlooistof 

Lo.cc in de ncht~rste ~xillairlijn, 
bij cle zittende rnti1a:nt (ca.ve 
dio.phrn&'1iln) . Eerst hot steekka.nco.l 
infil trElrEln net novo. Dl\.{'.rna ~mnctoren 
net <~ikke no.n.lé', 11ie via oen è.rieweG
kracn o~ oen 20 cc spuit ia eemontoor d! 

Men ?unotcurt eerst _22 de rib en 
schuift den vlek over do rib heen 
naar binnen. Ondorwjjl spo.nt nen de 
zuicer enn, zodat nen direc t merkt , 
wc.nneer oen de pleura 1~a.sse0rt. 

z. o.z. 

t nel aedeerè kun)lon worden. zie tek. 
zodat v~ten zenuuen nie u 
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punctereµ vnn vloeistof (vervolc) 

Niet dieper steknn 
l -. weaons c;evo.o.r voor 

oncboschc.<1iginl-
Kr" ·t ,. 

lJIS men pus , ünn moot non opnieuw 
1nmctoren, ne.nr nu no t een troico.rt 
wo.a.rdoor oen d · . ' · oon ruin ki:-.n inbr~n"on en 
o.chterlo.tcn. 0 

NB V66r verdoven vnn de in intercosta.les 
bijv. bij ribfra.c tuur, lo;:;t men een dopo t 
novo + adrenaline onder de rib 1 a. 2 x dd , 
op hanclbroeü to van rlo vrervelkoloD, 

, Dunne ruu>.ld, 

imcunothorax 1nrncter cn 2 punctie van lucht (r-neumothorc.x) 

Puncteren hoO{_; o.c.n cle voorzij do in 

Bülow - heveldraina.ge 

2o of 3u ic . ruimto l>ij <le he.lfzi ttonde 
pnticnt , Men knn zich behelpen net een 
drieweekrao.n, beter is op de punctienaald 
een of ander zuigapparaat o.an te sluiten, 
het liefst een pneumothoraxtoestcl . 

Bij spanningspnoe moet men via een troicart 
een kathetortje inbrengen en dat onder 
,,a ter la ten uitmonden. 

Dit doet men alleen bij empvecm, 
Men puncteert het abces op h~t laagste 
punt door middel van een troicart. 

Draintje inbrengen on onder water 
laten uitmonden. Het slangensysteem oerst 
met water vullen (steriel) , anders 
krijgt men geen bevelwerking, .. 

Is de pus te dik, om op deze wi✓ze 
af te vloeien, dan m~ot men ter plaatse 

kl.
. e ribrosectie doen, waardoor men een ein t 

eon dikkere drain kan inbrengen m0 
ruimere afvloed. 
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cscitespWl.ctie 

blo.o.s~mnctie 

ND 

ND 

DonocU.~dhetlen: 

1 t-.. · t - 01c-:-r, holle buis, wo.c.rin 
raandr~n net scherpe punt. 

2 cnthetor <lio door de buis k~n 

3 nesje, waa.rnee een kleine huid
incisie eenaakt rrord t o1, e.e 
punctieplaats. 

Huidincisie - punctez,en net troico.:rt 
(net oven door het peritoneum heen) -
- mnndrin terurrtr~kken en kijken of 
er vocht kont - o~theter door de 
troico.rt h~en in de buikholte 
- vocht laten aflopen -
- troico.rt teruCTtrekken -
huidhochtins . 
lID~ Nn operaties bestao.n vaak 

vorcro~iingen van de darm.lissen. 
Daarom nooit punoteren in de buurt van 
oen litteken. Ook bij herhaalde punel ies 
liefst steeds een andere plaats nemen. 

therapeutisch, vmnnoer bij r etentie 
catheterisntie steeds mislukt. 
Voorber, Scheren en desinfecteren. 

1 kleine overlangse incisie V().)n 5 oo 
onr,., boven cle blo.as, tot 01, de spier~ 

2 do rnn reoti spreiden 
i blaas opzoeken (cnve peritoneum) 
4 blaas tussen twee teugels openen 

noor kleine incisie ( 1 om) of\lel 
puncteren net troioa.rt. In het 
1aatsto geval k~n men rreon Pezzer
CC',thcter inbrenc;en, mo.a.r ooot men 
~on Nel~ton nemen. 

5 Dlno.s om de k~theter goed dicht-
hechten (Dcuerkatheter) • . 

6 iq)urt drointje in oo.vum Retzii 
toean lekke:L'jj. 

7 
Huid 00 a.e katheter sluiten. 

ko.ns 
o·J 1Jori ton,:.nmbesoha<1ieinc 

1aoine J. t 
. eet sluiten net oatGU • 

dar nooit porcutann, anders lekkon 
punctte t ,.~t met event. urine1>hlec;c.one. 
door O O 

11 te"doen met luobanl
In neod.;evr. en 
punctieno.n.lrl • 

... 155 ... 



,, 

R E K V E R B ,1 N D E N. 

kleefpleisterrekv. érband 1 b .. 
~ gevaar voor infectie bij boren. 

a.xaadrekverband 

. NB 

2 bij kleine kinderen, 
geon epiphysebeschadiging. 

3 geringe tractie, kleiner dan 6 kg 

V2AKirschncrdraad uordt door het bot 
geboo~d en met een hoefijzer onder 
spanning gebracht. 
Principe: het distale fraotuurstuk 
wordt in het vérl.engae van het prexima.le 
stuk getrokken. 

Voordenl1 eenvoudiger verzorging als gips 

Praedilectieplaatsen voor hot boren: 

1 oalcaneus b~ onderbeenfractuur 

2 supracohdylair bij bovenbeenfr. 
boven de femurcondylen. 
·wanneer het fractuurha:ematoom 
te laag zit, dan, 

3 tuberositais tibiae. 
nadeel, trakt aan de Kniebanden. 

4 olecranon b~ bovenarmfraotuur 
oave n.ÜÏnaris aanboren, infectie. 

onderbeenfractuur soma met draad p~us 
. oulair lP-PS na.~r huis, do tractie 

~~rdan in hot gips gefixeerd zonder 
ge\îiohton. 

d op voor dra.ada.bcesaen. 
Pas ~tees •t' door een 
:oa;arom ook n~.2---

tuur~aomatoom boren 1 fr~c ~ · 
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CYSTEN 

Een oyste is ab r;evul . normal e ra.et . . 
u . o. met r!lin of mee .... ' . "' epi theel beklede holte 
I n het_spra<k~ebr ui k ~ov~ovi bar e substant ie . 
met epithe el ZiJ' n be,-1 ra.en VtJ-81.: holtes die ni· et 
h- t · b •'- eed oo'- - t ' 1:::: : 5 etor deze :Q_seu G. ' ~ cys r,n genoemd , n!ear 

' Voorbeelden van _d--2,._oy~!fil!._te noemen . 
~Gnt r a l c hol t0vor mi n e~e laatsten. zij1:1 bijv. do 
üie kun optroden i nt uo~r necr ot1sor1ug of ver weki ng 
P~ra~ t ai_~ __ cystcn z i u:or c.~- o~ gr f:~ulomGn . . 
h 1.0rgecn sprako i s v j CVt.. .1.1r,u n co11t: oyst ,~n aangezi en 
va n oen par nsi tai r o ~fa eend epi ~1~..,ol b0klod~ng, maar 
u i t c lkear d;

1
ukt (oo· 

1 
.as , ic n)ot omgevonc..o weofsGl 

- n nocoocus • 

M0n ka n öe ooht G cyste n eninszins b i n d r i.:i grote groepen : 0 ar 1 trürisch i nà.el e n 

a) 
b) 

0 ) 

aange.boren cysten 
?YS~S_Il ö.oo: ebno.rmal e ~ udr,t i c 
in pr&e- o:;r1stente holtCln . 
r0t ~·-ntieoys t \;,n 

1J0 g r enz en tussen dvZJ s roepen zi jn niet c. l ti jd sohcrp 
t 0 tr.Jk lccn . 

Aan f:>Q.Q..O_+:filLCY st al_!. 
Dezen kunnen natuurl ijk oolc best 

door e.bnor!ï1al 0 ezsudr-;t i c of r ct0ntio onts toa.n , mor r 
do pri mai r v oorzaûk i s 0011 ont,1i ldccü ingsstoorni s . 
Voorbcol ö.cn zi j n de modiono en l a t crs l e hols·cyst en 
di e ontst c.r:n c1oor ontwikk8liilf,sstoorni ss<.m van de 
oobryonalo ki c.r1bogen ( thyrooglossuscys te ) . 
Op c,llc pl rats l,n i n h0t l ichaam Icunncn oon13c.ni trü e 
c ys t c,11 voor!::omon (zi 0 dc nnoidcystcn on hfc rnostoyst-Jn ) 

QY.s t o1:1-vc~o ontsta_,~p äoor aj}J!OJ'Ji..ill.!.C:. 0xsuci.f t i q_ 
in pra<::G::ist nt :. hol t c.n . 

.:.ii t z i jn i n z ,;:cr e zin nRtuurli jlc oo!c r et nti coystc n . 
De crr enzGn zijn var~ . I n ~1:: t Gcrst u gevel hi:: o~t ucn 
. . ~ h ..... or• op d e cvsuo.rtic of d(:. extr e.vasc.ti e 
~ie e:.

1
.J.' t Gt" 0 di:!> r•cv" l ;oer 'op do .::,Gstoordo c.f vlood of 

J.ll 10 WC<J G ..:, " 
• • 1 osorptio , , V , ;I:. n i no.er c.c. r . . . n voohtopropins i n de tunioa 

Hyd~0 0
1
°~0 trosü.~1,5 t~;.tt~ ( zi3 verder ), hygroorn, gcnglion 

vs.~inr·. 1s o a O O 
• h 1 1 d l · of 

b 
· t · hroni oQ zijn vochtop ~OP ng~n n e 0n 

en urs1 1s c - , n in burss o 
u i tstulpiri:-,:m v-r.12 peessollco.an c ' .., . 
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Retentie cysten 
. Jezc ontst a i 

~t~p~i ng yan ~n norm2-cl ~n nr.p;~ncipc ~oor ver 
Ee " 1"l assieke voorbeeld is a1!-wcz10.;; ~ f-;-J .rgc.ng. 
ont s t rüt uit VGrstoptc t-l ~c athsroomcysto,di J 
( z i 0 verdor ). c: gklicr ._n in de hui d 

Sl i.jmçruc n ontsté"an door v--
in lip - of maagsli jmvl ies z~s~oppi ng ven s l ijmkli~r t j es 
~l ~zigc , orwt - tot kuikk . , taoon zich voor a l s 
R&nul a : r 0t0nt i ocyst~-vo~r1:o e oystetjos. 
Q.gl_a ctocclc : rotcntiooyst' i~l ~ndule l i ngualis . 
spormûtoocl ~ : rGtcnti v .. e memmn • 
het spo:i:-mn in do 0ni dy~1~m"~ J.tsc (v:'n de adfvo)ergangen voor 

J! zio v0r er • . 

Thans zullen 1~ij enk3le vas},: voorkomt..mde 0 y 8 t 0 n 
nog wot n.e.der beschouw,:m. · 

_)?. hyö.r_oc~le ~ostis i s c,m vochtophopi ng i n de 
~uaico vaginal1s om do t ~stis . Bi j do diagnose 
1.s h0t vo.n voc 1 b (.lr-ng t G on&erscheiëien tussen 
d3 csscmticl e hyd.rocel,; testis on de symptomati sohe . 
De l nstst.:. vorm komt voor r~l s aen s oor t sympr- t hisohe 
hy<.lr·ops bij slle mot;e l ijke prthol ogisohe prooessen 
vê.n t~stis op epidydimis. 

Een van de manieren om ë:.rt ui t te maken i s 
de JU!nct i e , di0 z owol diagnost i sch al s therepeutisoh 
ka.n ~i jn. i:on nacat de g3zv,ol len. scrotoalhelft i n 
ue volle ha nd ~n kni jpt zo~~ni g d&t de sorotaolhuid 
van het onderste; ê.e6l Gltä e~nspant . ;~en bI;iJf t 
stev i g yasthoudon tot de punoti0 kl rer i s . l,at · de 
a11d0rG hand de hui d do hui ü tGr plrntso van do 
voor gvnomen puncti :, op da gob rui keli jlco 1;1i jz0 
schoonmalcün jodor sJn en evt . door oBspuiton van 
chloor oethyi ê.nacstr..etisoh .lll.Elkcn. e.n puncter .. n met 
een 20 oo spuit mot di ld~,!;!. nar,ld, I ets o.sn dl of t 

t ' ren om de tosti s ze e 
·1Qorzijde omhoog puno O d n healt mon deze ve.n 
vor mij~0n . I s de s~u;tbI~~ft ~~ situ zol ang ~r nog vlo~iatof 
d0 spuit af . De IlE' ..... lCL t eGn rukJe verwi j derd. 
uitkomt on wordt dr.n me e.n men d.esgawonst 

Do vloeistof i n de spuit 
1
~~r zoelc de r 9st Vt n de 

opstur8n voor cultureel 0 ~pi soh 0 ~ 0ytologi s oh l a t~n 
vloe i stof kon men micr oso 
ne.ki jkon. 
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. Mc(r ook zondGr lab 
de punc~i ~ di nGnostis~ orr~~ri umondur2.o-:ik hoe,f t 
scrotU1D.1.nhoud nu bctcrh~ w, .,· rdc , c.rngezien do 
pnlpsr~nd:; -:rinse:;rs . iJo thocganlcol ijk is voor· de 
Yen do punctie is . er~peutiso~e w"'~rd'• ' - i n gev~ 11 ' , v 
~ya.ro~clc gnring.· ' on ven Gsscmticlo 

e hyûrocele rooidi '.Coci.. , . voor t in on1,-1~ . 
l1 ~an ra.vn OUuC m-u . d ~v V mcrndvn. 

,:;c.,11 Olürr.tic..i bospr.r~n~1...n oor r.:.gvl.mntigc, puncti es 
het inspuiten vnn 1 . • 

( v e.ridiol) in à.o 1 . se vrose,r~na.;; !llidà.clon 
nium(' nd meer . Hot 0 ~~g~:jS~1,1 hya.~·ooolv do.:it bijna 

voor r-trofic v~n do te ~ n 1._jk c.11 g~~ft geve E>r 
vi~ o~n lio b uk sis. Rot boste is opJrrtio: 

co end s r~, snode ,.,ordt het licsk;-ntf'l . 
În ac w~n~e g~~~~:;~~ng1_.°Pg~_zocht on ~c srotuminhoud 
~oh~ul rcsc curon (vo~ B~~g~~)d~r!~~l.~~ ~~Î~~lis 
tn:id~re~. on ~~nncmstebuitcn klr.ppon (;/inkekmnn) 

,-rn..... uordt a.e testis m,3t cpidydi.mis in het 
scrotum g\3reponcord en dG ,·.1ond in .l r.gE;n gasloton. 

Spc rmf tocclc 
RetentiGoystcn vr :1 de cfvoe, 1.•é,r ngcn 

voor h t sperm[l in 0.0 opidydimis . Ontste,t 
ui tor, f'rd pos nt-.ó.o pub .3rtci t . .Jout zi oh soms voor 
a l s e\j r.. 0011gl or:1orr.D.t ven grotere on lclc.in .... r 
oyst0s . :~en achter ook soli tr ir yoorl::om.:.n on ó.e.n 
v,ccr uni- of multilooulr.ir . P.llcvn de solit:-ira 
vorr,1 is btilRngrij!~ ,oor ö.o diff;;:..· .... r.ti-:-1-:i dir ::;nose 
uot hydrooolc . D:; sp~r.:.H to cel~ is raccstr 1 slr.ppor d.rn 
do hydrooelo,t,.:.r!ijl :1~t pu.l'l.atrct sp;,,1•;..1.~tri.oon 
bevr:-. t . 1.-Iool VE'P}: lw.n m.on bij h"'t rout i n,:;o;id .. ~ zoek 
vr- n de scrotuminhoucl. can of onl~ol c e,rstgrot.:. oystctjos 
vo0len in de cpië.yä.ir.tis . Dc..nrnr.n bvho~ft oon nivts 

te ä.o-~ n. Do grote spor.mc.toool 0s 0:1 do co~1glo111orrt~n wrcrvr-n 
po.tient lest hoc,ft,mo.,t r11cu ei~ti rp~r~m. D_o 
scrotuminhouë. wordt ó.rrrto-3 woer vin c&n 
liasbrcuksnod~ t.vuo G~brrc2t • 
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Chronische bursifu 

V' o ch tophoping in oen pr,o- o:~istcnta bur s r. vPn 
ni . t infoct i ouz0 ~~rd , Doz 0 vi udt mön op zoor 
v0rschillon( .. 0 pl crtsün: op het olocrr non, crn d<;, !mi e 

op 6.e voet . J..icostr l spBl on neohrni soho fr-.ctor,:.m een 
r ol : s trntonmelc .::.:s cli o veol op de lrni .:.,0n .ao~t ,::n 
u oct on lc::..0 ui p0n, bo0r ,m 1u,., t klo.r:1p(:i11bursr.c . 
i'.~c<;str..l g,, V(ill d.ozo op6czGtt~ burro gc., s')n l ~st on .moet 
raon voorcl niut s ~o6n , 

.Ar::.èi"r s .n.00t n0n zo in burs ~op0rrtiuf o;~t i rp0r0n, 
r,,ic.:-r r. l s !lon r..:; 1:10~1.t ... r ni schc fr:ct or ni :. t op ëi.e aein of 
r në, Z:;rO n ni .:;1~ ui tscl:tckclt , znl d0 bursn rocidi v .... r on. 

A t .?.1c r oomcyste; 

R t ti t , <~ 00- v··rsto"'tc t ~ 1 cldicrtJ 1.,S i n do hui d G '-!1 &cy s e,; ~ .1. v _11 -~ ,.. • 
. t " l do huid. V[tn hoofet of rug , b i Jn• r.l t ! J~- n~ 

~~o;uber t üit , solitrir of !1ul tipol,v~riurcnc.. 1.,;:i groot a 
t tot nrrd"PDOl {;;root . ) vr:n err, - . "'· ,.,.: -· ,• .. 1 00" 10 ( i nfiltrf t i c 

Th0;rc.pi c ! UJ. tpc,1~1,,ll onu~ .1. o.1.: , ~vi ng . 0ng0v3nd.e huid 
0neesthosi0 vr.:1 a.c nr.~s ~ 0 oá'.ereii . Hc!'(;. n tar pl c.rtsa 
O0r 2t goed. sohooru-ar.Jce ... - "'n ? y"tc; 1,fln non vic. cvn kl oiné 

·110in "' "' tbt~ r ooi..10 "' -~ w0g schGr011 • .1 -v ' · , ;,0,, rp ui tpcllun. 
rGcht o i nci s i u stomp,4;:;, •. v 
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. Zou· nen dut bij d 
~ 0 grot~ th a.~n houdt non na verwijd c. orooaoystes zo doen, 
on krijgt ri.en een lcli oring vn.n· de cyste huid over 
men over fü~ cyste een j~ 11 tteken. I n dnt geval nr.nkt 
huidwig l aut· men rustiw gvormi ge huidexoisie . De 
wordt tcznra.on net de g ~p ~e "oJ~to v:nstzitton. Dezo · 
de hu1dwi g hoëft men!!~- 0 ge~x~irpee!<1• De br eeate van 
s 0schut dat na dcf e::ztirp ~~i ~tuu:mr.mnnsoog :: zodanig· 
:precies te5en elkaa n ·. o wondrmaden 

G ~·nf t " r passen • 
. ., ~~ cc ~er~0 r.thorooacystos k~.n man niet direet 
o~ 1rporo~. 1á~n- moot dez0 inoidcron en draineren 
~' s. een c. ~osJe . Ook_ brengt mën Wel vie. een klein 
incisie oen kristr.llctjo nitre:s argGnti in. Dat zou 
de ?ntsto~ing tc~~ngann en?c afstoti ng on d9 cfstoting 
v~n de e:p1theelbekl0ding bevorderen.Na, dagen zou nen 
de c.~~erooa cyste fials oen znkje net het pincet kunnen 
verWiJderen 

Dernoid cyste 

_Deze ontstant door een ontwikkelingsstoornis. 
Meestal versprongen weefselkieracn, welke l ater uitgroeiem 
soms v0el l ater t ijdens hot volwassen l even. • 
Aan 4o voruing van een dcr moidoysto· doot altijd eotoderm 

110e , soms ook andere kiembl aden {tcrntooa) 
Dorn oi6.cystcm vr.11 cl.0 long of .:1-.:-t medir.sti nur.1 ken een 

sor.1s Rontg.~nologi sob. hcr lcennen ä.oor dG r.nnw0zighoid 
v~n con kiss of t~nd.Dio is drnr dr n gegroeid en niet 
gcr:spircG:;:-c1 . Op✓rcGrt r,en zo'n cysto, dc.n vindt no n 
v r-r k oolc !1.fl r (;ll en epi t hoclbrei dar rin. 
Hoewe l à.0 dor r.10.idoystGn eOJ1G,mi t e r 1 zi Jn, kunne~ zij 
p r s voel liter I.1anif0st v10:rà~n. ~G ~p~~rvl~l..:ki&G .. 
dern oiö.cystcn zi tt0n vlr.~ 0110.e.:- .;.O .11U1u. op typisohv ... 

l r r tscn nl wr-f:r oubryonr.li.; splct :;ll zijn gGsloton. _ 1 orbi taranà., o~6.Grltr8l~shook, r.1.ondboo.on 1:10dir.en v~n a.e 
he 1 s , sr-.cruri. ) · · t ltijd oven 
II.:.. t onder so::oi d. not ethc.roono~st~,n !s ~1

-
0 e. · 

. . ld li 'k ,~~r do 1ocRlisPt10 is , nd~rs 0vonrls do 
€:,uil~ ~0 J{ ... 7L~~ , ston r.lleoi~ nl\' do pubcrt(?it) • 
l COJ. ti,jd c~v/lvlOOlilOY l ijk a.·i·t onr.'>ï'Schciè'~ t e nrkon 'I' l . h ' t bo '"'Il"r v. ... _ --

0011s . 6 · ' ~ . ... cltij l-:. zo gcJ.1P.ldc0li j k en 
dr c.r du è.orr:1o~dcys~\,n ,,_n1~t10~ P..ls do rt:1Groonoystcn. 
ge;;v"r r l oos ziJn W~i::,tt~Ci ~ndcr ,, !'> 1,ui d de etho?:ooaoyston 
Do à.cn.1oi oyste::.1 4 1 ~ n sto:.. ~-~J·n vr-~k ve . bond.an · 

, · • Do 0.e ... ,,·,01dc" l • t. - 1 nk 1 l in o.e hui.ei • · J..-- " Gll h abb .:.n oen h'-e e a e !1('1P. 
not de di ep (;r -:i stru!t~re~ orso1;_ of ruGge;.1orGsvliezan. 
zelfs v l'..~rbindil1G uot. ue 1 

• 
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Voor YCl"\vij derin:-• van d -
t · t b t O 

<.: 
8 '· n ~.-- ·10 i ' t 1 pn 10 n e ür opncn-,n in h t J.. • a.cys ~ mn r:ien 

uon vrijwE-.1 nllc r.thoroon ; t ZickcbhUis, tcrwiJl 
o.fhendclcn. c 8 0 s POliclinisch knn 

h nc.rnostcystos 
De he.erncstoysto is vcrvmnt r d , 
Hot is oen congenitale a.f'WiJ'kr1·~i:• cl dkornoio.cyste 
1 d ,., · ,.. ---1 t · '- ·-o we c voorkoP.lt n ,.., sri.cr, " s rook en vmarsohiJnli .k d . 
va n hot cnud~l e uiteinde vnn ~ot nodJUll :iroskt ~s 1 ,.,, · t h 1 -- L. • r o c nr c 

~~J. / ü~ ~0s~~n in de iiepto blijvon Qoorgroeion • 
e n ö CVuJ.l , .t.1nlc 1a.ine; tot ophopin{~ vr.n opi thool an 
voornl haren vc.ndr.r. r d.e nr:e.n. 

. :i;,ïo'"'s ~r.l is ~r vml een fijn fistelgangetJo nr.-,cr 
b':11 t on • .:> teken ct._e-.nr een pne.r hnron uit, à.an is do 
d.J.f'.g nos u zokor . Door rleo.r.c.nisohe f ~ctoron ( het 
hobbelen op hnrdo banken vr.n joops in de t weede 
·,forcldoorlog ) wordt do hfl.frnestoysto f::ûfl(l.klcelijk 
gcl n(;:doerd. on geinf0ctoerd ( jcepsdisonse) Er ontst("_at 
o e n chronisol1 recidiverend ontstclcingsproccs uet 
s c cundnire fis"telvorning . 

Hot beste is on· het helEJ pntholoGische bobied en 
b loc t e Gxcidoren. Paticmt wordt voorbehr.ndGld i.let 
rust in buiklïe;f;ing of z iJliggi11G, r cG.:.>lr:.t.tigo zi tbndon 
on c n t,ibioticn. Evcntucl0 abo0sjcs worden g_cincidGGrd. 

Is de ontstokinGscon.pon-:.nt tot rust gekooon, 
dnn sp~i t r.,_en de fistelc;nn?~n op net bl!'~~ 
( i nd.i ..,.okurnijn) zodr.t ze t1Jdens de opcr, "ie goed 
zichtbr.c.r zijn. Hot gehele p~tholo[;isohe g?bied 

wo rd t ou sncdon en GCc:::rnideerd totop d0 f?.so1e vr.n het 
ondE- J:li[~gGnél.o s~or~:i.. . ·. 1 eling zodnt het nee_stfü 
De wel~e fü::ücn h0bbci1 vrij V(;e sp ~-, Ondtrnks "lles 
we l :.·o lukt de wondrr: nd-3n te r.dflpt,aen. D t '" f "t. 
· ~ i dicf optreden. ~ ;iee 
ziot non nogc.l eens roo --,r.1brroht or.1 nan te nar.ion dr.t 
sor.1r:1i bO ondü~. zo okers 0 :t~o d b~r de voortdur<:mde wrijving 
de hr-.:.--.r ncstcystc ont 5td\ 0 n in de huid zouc.lèn 
op d öze plr.r.ts , wN~rdoor "1r.~~n •·or1r.sscord . 
prildrnn en nv.nr binnen w~r e~t;ystc oonservrtiof 

Zij behr-ndelon da b :·jr~o voorbehPndeling) 'Wf".rrbiJ zij 
(zo~ls boven beschreven ,1fistels op eon sleufsondo 
d e hn i~rnGstoysto on r.11~ sohorpe l apel en do ongevendo 

openen ui tkrr.bben net ee D b·~b--ndoling hoeft -in 
' h en eze 1;; ·' • i h huid rer.;oTu.mtig se- er • d...,t pctient lclin so, 

i e dor gèw· l het voord00;;11à:e bliJft • d 
geholpe n l<:m1 worde1; ~~n ook ontwiklc~ld do~~ if~stDuitsl c.nd. 
Dozo opvr. tt ing woro. da b0 zottingsl~.;ers : 
nili tr.liru ertsen vr.n 
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De trnur1ctische opithocloyste 

Deze zou ontstr.nn door vcrpl~rt 1 . ~ 
n~r-. r de diepte, r.ls .... 6V01 ' V":1·. scnngt, van 9pi 1,hool . . t t ,::> t-i c i e rr.uo.." 

.il..Of.l f~GOS fll voor n<'.n do hn11t1 so· ., .d. t · 
l d . c. - ., ils .. nn e voe en z0or zo 0n op r.nclere pl~rtson. 

Blij~t ~it epitheel l oven den knn het 
verder groeien en in dG diept~ oen ophopin~ 
epi theelbrei vornen. b 

Do.nr het epi thcel zijn neiging blijft bGhoudcn 
on een bokleding te vornon,kont er 0On zP-kje 
onl1eon, .;evorP.1d door de buitenste 
opitheelcellen. 
Thcrnpi e : stonp/sch~rp uitpellen. 

Het behoeft _;een betoog de.t wij hiornede . nog 
l nng niet r.c.n het e incle gekoaen zijn vr.n de 
mogelijkheden tot cyste-en pseudocystev?rr!ling 
p~ncrc~soyst cn,verdubbelingscysten v~n Ge 
trr ctus di gosti vus, juveniclG boeno~rstcm cmzn :mz. 
Er is sla chts een groep gedr.cn en ni ot nPr.r 
volledigheid 6Gst~eeft . 
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P R I M O S I s 

phimosis 

therapie 
conservatief 

therapie 
operé!,tief 

paraphimosis 

De __ vernaunde voorhuid kan niet 
g~l.)den over de glans , tarug-
B]Jna alle mannelijke zuigelingen 
hebben een geringe phimosis , Ook 
kan er :7erkleving z;jn van binnenblad 
~raeputium met do glans , dit verdmjnt 
in de regel na een po.ar jaar vanzelf. 
Voor deze physiologische vormen is geen 
geneeskundige hulp aangeHezen. 
Ingrijpen is wel gewenst bij 1 

bemoeilijkte mictie 

balanitis 

Op jonee leeftijd kan men conservatief 
to v,rerk ga.an: de voorhuid wordt terug-

- gestroopt, met een knopsondo worden 
de verklevingen opgeheven. 
De glans wordt ingevroven met vo.sel ine 
en de voorhuià teruggeschoven. :iDventueel 
kan door de moeder het terugschuiven 
î/orden herhaald tot de vernauring volledig 
is opgeheven. 
Bij kinderen boven 6 jr en volwass. helpt 
all . circumcisie , 

Het hele praeputium eraf, behalve aan_ 
de dorsale zijde (frenulum) . De glans is 
daarna m:i.t pijnlijk door het schuren. 
Geen zalf maar jodofol'Iilpoeder er op, 
het epitheel moet dikker worden. 

splijten van praeputium 

t·um ~ordt dorsaal gespleten. 
Het praepu i t tD'\1t aan de 
Het slijmvlies ,10rdt ma ca u-

huid gehecht, 
. bl"ft aohtcr de corona 

Het preputi~ JJ z,
7
elt oedemateus op , 

zitten, de_g ans t hierdoor too met kans 
de afsnoering neem 
op necrose , . . 1J"s "ordt deze mot 

Na penis in 1 t· Therapio. t de glans 1crac11 i g 
de volle hand :~ah~t niet dan dorsaal 
teruggeduwd. L 
splijten. 
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1 • Over v:ondi nf . ecties 
2 . Tetanus , difterie 

1;n erysipelas 
3. .t'anari tium 

Ma11utaties 

Brandwonden 

6. Plastieken on prothesen 

7 • Incisi es 

f) • Ma:1.gop el'a tics 

') • D-:i.rr•10pera ties 

1 o. l)arnfistels 

11 • AJ)!_>endecto□ie 

12 . t'rostaathypertrofic 

13 . l3rouken 

1 '~ . Varices 

1 5. Hq_enor rhoidon 

16 . Anusfistels 

17. Tr o.cheotor:iio 

en - ca 

1 ~ . Opera ticva behnndel:i.nt'.; van harta.f\iijkin(icn 

19. Puncti es 

20 . Rekverbanden 

21 . Cyste:n 

22 . Phimosis 




