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DE PRIMAIRE MAAGRESECTIE 
====:::===::: BIJ DOORGEBROKEN ===== 

MAAG- EN DUODENOMZWEREN 

M. J. KINGMA 



DE PRIMAIRE MAAGRESECTIE 

BIJ DOORGEBROKEN MAAG- EN 

DUODENUMZWEREN 



STELLING EN. 

I. 

Het is aan te bevelen bij doorgebroken maag- en duodenumzweren, 

indien de omstandigheden daartoe gunstig zijn, primaire maag

resectie te verrich ten. 

II. 

Door de toepassing van de primaire maagresectie bij door

gebroken maag- en duodenumzweren stijgt, mits bij verstandige 

keuze der gevallen, de mortaliteit niet. 

III. 

Bij maagoperaties make men gebruik van locaal-anaesthesie. 

IV. 

De kans op anaemie na totale of subtotale maagresectie is vrij 
groot, na antrumpylorusresectie daarentegen zeer klein. 

V. 

Het vraagstuk der gastritis verdient een geografisch-pathologische 

studie. 

VI. 

Het verdient aanbeveling de niet door een ongeval in den zin 

der wet ontstane rupturen van de menisci van het kniegewricht 

bij mijnwerkers toe te voegen aan de lijst van de met name in de 

Ongevallenwet genoemde beroepsziekten. 

VII. 

De silicosis pulmonum wordt niet veroorzaakt door de mecha

nische prikkeling van het stofdeeltje, maar in hoofdzaak door de 

inwerking van het silicium, dat in oplossing gaat. 

VIII. 

Bij het beoordeelen van een geval of een epidemie van infectie 
met strongyloides stercoralis is het van beteekenis de gevonden 

larven te kweeken. 
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IX. 

Bij gynaecologische laparotomieen verdient, uitgezonderd bij 

groote tumoren, de incisie volgens PFANNENSTIEHL de voorkeur 
boven de mediane longuitudinale snede. 

X. 

Het verschijnsel van de Paracusis Willisii komt, zooals ZwAARDE

MAKER en STERN terecht beweerden, voor bij gemengde vormen 
van doofheid en niet bij uitsluitend basdooven, zooals door de 

meeste onderzoekers wordt aangenomen. 

XI. 

De conjunctivitis neonatorum gonorrhoica kan men gunstig 

be:invloeden door het toedienen van Dagenan aan de zoogende 

moeder. 
XII. 

De eenmalige bestraling van hersengliomen met groote dosis 

Rontgenstralen tijdens de operatie volgens de techniek
1 

beschreven 

door ELSBERG c.s. , client met groote reserve te worden toegepast. 

XIII. 

Het Rontgenonderzoek kan een hulpmiddel vormen voor het 

stellen van de diagnose bij de hypertrophische pylorusstenose bij 

zuigelingen. 

XIV. 

De kracht, noodig om longbewegingen tot stand te doen komen, 

wordt niet alleen bepaald door de grootte van de long-elasticiteit, 

maar voor een niet te verwaarloozen deel ook door de viscositeit 
zoowel van het longweefsel als van de lucht. 

xv. 

Op gronden, ontleend aan de pathologie, moet worden besloten, 
dat chorionepitheel niet een vorm van ectoderm, maar een formatie 

sui generis is, waarvoor de aanleg wordt gevormd in mannelijke 

kiemcellen. 

XVI. 

De meening van KEMPNER over anoxaemie als oorzaak van renale 

acidosis is onjuist. 





DE PRIMAIRE MAAGRESECTIE 

BIJ DOORGEBROKEN MAAG-· 

EN DUODENUMZWERE N  

PROEFSCHRIFT 

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN 
DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE 
RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN OP 
GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS 
DR. F. ZERNIKE, HOOGLEERAAR IN DE 
FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE, 
TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACUL
TEIT DER GENEESKUNDE TE VERDEDIGEN 
OP VRIJDAG 7 JULI 1939, DES NAMIDDAGS 

TE 4.30 UUR 

DOOR 

MEINTE JAN KINGMA 
OFF. v. GEz. 2e KL. K.N.I.L. 

GEBOREN TE BOXUM 

1939 
VAN GORCUM & COMP. N.V. 

ASSEN 

• 





AAN MIJN MOEDER 
AAN MIJN VROUW 





VOORWOORD. 

Het verschijnen van dit proefschrift biedt mij een welkome 
gelegenheid U, Hoogleeraren, Oud-Hoogleeraren, Lectoren en 
Docenten van de Faculteiten der Geneeskunde en der Wis- en 
N atuurkunde te Groningen, mijn dank te betuigen voor het van U 
genoten onderwijs. 

U, Hooggeleerde EERLAND, Hooggeachte Promotor, wil ik be
danken voor Uw bereidwilligheid en de vriendelijkheid, waarmede 
Gij mij bij de bewerking van dit proefschrift hebt gesteund. Des 
te meer stel ik dit op prijs, daar ik noch Uw assistent, noch Uw 
leerling hen geweest en de opva ttingen, in di t proefschrift ver
dedigd, niet volkomen met de Uwe overeenstemmen. Uw stimu
leerende belangstelling en Uw leiding heb ik ten zeerste gewaardeerd. 

Hooggeleerde MICHAEL en Zeergeleerde REMIJNSE, Uw voor
treffelijk onderwijs heeft mijn belangstelling voor de Chirurgie 
gewekt en heeft in hooge mate bijgedragen tot mijn voorliefde 
voor dit onderdeel der Geneeskunde. 

Zeergeleerde HusTINX, U breng ik in de eerste plaats mijn dank 
voor de specialistische opleiding, die ik van U mocht ontvangen. 
Het was voor mij een voorrecht, over Uw maagoperaties, die ook 
zoozeer Uw eigen belangstelling hebben, te mogen publiceeren. 
Uw verbazingwekkende werkkracht, Uw technische vaardigheid 
en Uw groot vertrouwen in de operatieve Heelkunde zullen mij 
steeds in herinnering blijven. 

Weledelgeleerde DE WEVER, in U heb ik het meest gewaardeerd 
de prettige wijze, waarop U Uw assistenten in Uw groote ervaring 
op het gebied der Verloskunde hebt laten deelen. 

Weledelgeleerde VAN BERCKE�, als Chef de clinique hebt U mij 
ten zeerste aan U verplicht door het geduld, waarmede U mijn 
eerste schreden op het gebied der practische Chirurgie hebt willen 
leiden. 

Zeergeleerde DEN HARTOG, Weledelgeleerde SASSEN, Uw zorg
vuldige pathologisch-anatomische, respectievelijk rontgenologische 
onderzoekingen vormen een belangrijke bijdrage voor dit proef-



schrift. Met genoegen heb ik bij mijn studie geprofiteerd van Uw 
werkzaamheid aan ons Ziekenhuis. In het bijzonder collega 
SASSEN ben ik veel dank verschuldigd voor de door hem met veel 
toewijding vervaardigde operatie-foto's. 

Weledelgeleerde SUREN, wilt ·mijn dank aanvaarden voor het 
maken der teekeningen. 

Beste Moeder, aan U in de eerste plaats heb ik te danken, wat 
ik bereikt heb. Uw opvoeding in den ruimsten zin des woords heeft 
mij -in staat gesteld aan mijn belangstelling voor de studie gevolg 
te geven. 

Mijn vrouw ben ik zeer erkentelijk voor den steun, <lien zij mij 
in velerlei opzichten heeft verleend; zij heeft in de totstandkoming 
van dit proefschrift een belangrijk aandeel gehad. 

Mijn collegae mede-assistenten breng ik mijn dank voor de 
prettige samenwerking en de vele diensten, mij tijdens deze studie 
bewezen. 

De Eerwp.arde Zusters van het St. J ozefziekenhuis, in het bij
zonder de Zusters van het Laboratorium, bedank ik voor het werk, 
dat zij ter wille van mijn onderzoek hebben willen doen. 

Tenslotte dank ik allen, die mij in eenig opzicht behulpzaam 
zijn geweest, voor de hulpvaardigheid, mij betoond. 
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HOOFDSTUK I. 

INLEIDING. 

De behandeling van de doorgebroken maag- en duodenumzweren 
staat nog steeds in het centrum van de belangstelling en de op
vattingen loopen, wat de keuze van operatiemethode betreft, nog 
zeer uiteen. Ook in ons land bestaat op dit punt verschil van 
meening. De enquete van de Nederlandsche Vereeniging voor 
Heelkunde, gepubliceerd in 1937, heeft veel opheldering gebracht 
en ook practische resultaten opgeleverd. Toch leek het mij van 
belang, de gevallen van maagperforatie, in het St. J ozefziekenhuis 
te Heerlen op de Chirurgische Afdeeling van mijn Chef, Dr. 
HusTINX, behandeld, uitvoerig bekend te maken, temeer daar dit 
waarschijnlijk de grootste serie op deze indicatie verrichte primaire 
maagresecties is, die er tot nu toe in ons land bestaat. 

In 1929 heeft HusTINX op de vergadering van de Nederlandsche 
Vereeniging voor Heelkunde enkele patienten, die wegens maag
perforatie met primaire Tesectie behandeld waren, gedemonstreerd. 
Het waren tevens de eerste in ons land op deze wijze geopereerde 
gevallen. De eerste resultaten waren gunstig en gaven de vrijheid, 
op den ingeslagen weg voort te gaan. Thans, 10 jaren later, lijkt 
het mij een geschikt moment om de balans op te maken. Vooral 
aan het naonderzoek is veel aandacht besteed. 

In Hoofdstuk II wordt, zoo objectief mogelijk, een overzicht 
gegeven van de verschillende, in de literatuur heerschende, op
vattingen; de diverse operatie-methodes worden besproken. Bij 
elk van de qehandelingswijzen worden de voor- en nadeelen, bij 
deze methodes te berde gebracht� de operatie-mortaliteit en de 
uitkomsten bij het naonderzoek beschouwd. Tenslotte worden nog 
eenige bijkomstige vraagstukken belicht. 

In Hoofdstuk III wordt de techniek, zooals die op de Chirurgische 
Afdeeling van het St. J ozefziekenhuis te Heerlen door en onder 
leiding van HusTINX wordt toegepast, besproken. Speciale aan
dacht wordt besteed aan de resectie van ulcera duodeni volgens de 
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mucosakoker-methode van HusTINX. De beschrijving van dit 
onderdeel van de operatie wordt met foto's verduidelijkt. 

In Hoofdstuk IV zijn uitvoerig de ziektegeschiedenissen en de 
bevindingen bij het naonderzoek medegedeeld. Voor de volledigheid 
zijn de geperforeerde maagcarcinomen ook terloops genoemd, 
terwijl meer als curiositeit een geval van perforatie van een ulcus 
pepticum in een Meckel's divertikel is vermeld. 

In Hoofdstuk V, het overzicht van de eigen gevallen, worden 
de operatie-resultaten · en de uitkomsten van het naonderzoek 
berekend en nader beschouwd. 

In Hoofdstuk VI, de conclusies, heb ik mijn eigen meening over 
alle, op de behandeling van de maagperforaties betrekking hebbende 
vraagstukken, gegeven en getracht, duidelijke richtlijnen voor de 
behandeling te construeeren. 

Tenslotte volgt in Hoofdstuk VII een korte samenvatting. 

12 



HOOFDSTUK II. 

LITERA TUUROVERZICHT. 

A. GESCHIEDKUNDIGE INLEIDING. 

Het is nog geen 60 j aar geleden sinds bij den mensch de eerste 
operaties aan de maag werden uitgevoerd. Wel had reeds in 1831 
THEODOR MERREM bij honden de mogelijkheid van de resectie 
van den pylorus bewezen, <loch eerst de groote vorderingen van de 
chirurgie, o.a. de invoering van de narcose en de anti- resp. asepsis, 
maakten het mogelijk deze operaties bij den mensch te doen. 

Tusschen 1870 en 1880 werden de voorbereidende dierexperi
menten verricht o.a. door v. WINIWARTER, GussENBAUER, CZERNY 
en KAISER. 

In 1879 deed PEAN een der eerste pylorusresecties bij den mensch, 
in 1880 gevolgd door RYDYGIER. BERNS kent de prioriteit aan 
CAVAZANI toe, die ook reeds in 1879 een pylorusresectie uitvoerde. 
De drie patienten waren allen lijdende aan carcinoma ventriculi 
en konden den ingreep niet doorstaan. 

Aan BrLLROTH gelukte bet als eerste met succes een pylorus
resectie te doen: op 29 J anuari 1881 werd deze opera tie door hem 
bij een vrouw van 41 jaar, die aan een stenose veroorzakend 
carcinoma ventriculi leed, tot een goed einde gebracht. 

Waren bet tot nu toe carcinomen, die gereseceerd waren, op 
21 Nov. 1881 deed RYDYGIER met gunstig resultaat een pylo
rusresectie bij een stenose veroorzakend chronisch ulcus. 

De eerste maagresectie in ons land deed BERNS op 23 April 1881, 
dus 3 maanden na BILLROTH's geslaagde operatie, bij een vrouw 
van 49 jaar met carcinoma pylori; de patiente is 4 uren na de 
opera tie overleden. 

Aan VAN KLEEF in Maastricht komt de eer toe de eerste Neder
lander te zijn geweest, die met succes een pylorusresectie volbracht: 
op 27 J anuari 1882 verrichtte hij dezen ingreep bij een vrouw van 
37 jaar, die sinds 5 jaren maagklachten had met sterke pylorus
stenose tengevolge van ulcus. 

13 



WOLFFLER legde in 1881 voor het eerst een gastro-enterostomie 1) 
aan. 

Gelijktijdig met de ontwikkeling van de chirurgie van het carci
noom en het ulcus ventriculi ontstond de operatieve behandeling 
van de destijds meest gevreesde complicatie van het ulcuslijden, 
nl. de perforatie. 

In 1885 deed CZERNY (beschreven door STEINTHAL) een poging 
door een operatie een dergelijken patient het leven te redden; het 
mocht hem niet gelukken. 

Na nog enkele mislukte pogingen, o.a. van HEUSZNER in 1888, 
had HEUSZNER eerst 7 jaar later, op 4 Mei 1892, succes; zijn patient 
was een man van 41 jaar, die 12½ uur na de perforatie geope
reerd werd; de perforatie-opening werd overhecht en de patient 
herstelde. 

De moeilijkheden voor de pioniers op <lit gebied bestonden hierin, 
dat de patienten zoo laat ter behandeling kwamen en het aantal 
mislukkingen. dus aanzienlijk was; daardoor had men weinig 
vertrouwen in de operatie. 

Toch ging de chirurgie op het ingeslagen pad voort en vermeerder
de het aantal publicaties over dit onderwerp snel. 

In 1897 kon v. MIKULICZ op het Duitsche Chirurgencongres zelfs 
reeds 103 gevallen uit de literatuur mededeelen. 

In 1903 verzamelde F. BRUNNER alle tot dien tijd ·bekend ge
maakte gevallen; het waren er 466. 

Men leerde al spoedig het voordeel van de vroegoperatie bij maag
perforatie inzien. 

Toch heeft het lang geduurd voordat de resultaten der heel
kundige behandeling verbeterden. v. MIKULICZ stelde in 1897 
68% operatie-mortaliteit vast, F. BRUNNER in 1903 48%. 
SCHOEMAKER, die in 1915 alle gevallen vanaf BRUNNER in 1903 
tot 1912 verzamelde, geeft ook 45% mortaliteit op. Pas na <lien 
tijd kan men in de resultaten aanmerkelijke verbetering waar
nemen. De statistieken, die thans gepubliceerd warden, geven meest 
een mortaliteit aan van 20-30%, sommige zelfs beduidend lager. 
Dit hangt minder van de verbetering van de operatieve techniek 
af dan wel van de verbeterde geneeskundige verzorging van de 
bevolking, met name van het op tijd herkennen van het ziektebeeld 
door den huisarts, de ruimere gelegenheid voor ziekenhuisopname 

1) In het vervolg zal gastro-enterostomie worden afgekort tot g.e. 
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en het snellere vervoer, dat de patienten vroegtijdig bij den chirurg 
doet belanden. 

Hoe belangrijk de factor: juist herkennen van het ziektebeeld 
en vroegtijdig naar de kliniek zenden van maagperforaties, is, 
blijkt wel uit de mededeeling, kort geleden door Ju�GHANNS 
gedaan: Deze schrijft de verbetering van de operatie-resultaten 
in de kliniek van ScHMIEDEN, waar primaire resectie wordt ver
richt, voor een belangrijk gedeelte toe aan het feit, dat tegenwoordig 
reeds in de eerste 6 uren na de doorbraak 76% en in de eerste 
12 uren 95% van de patienten kon worden geopereerd. 

SCHOEMAKER is de laa tste geweest, wien het gelukte een volledig 
overzicht van alle gepubliceerde gevallen samen te stellen. Sindsdien 
is het aantal publicaties over de behandeling van de maagperforatie 
zoo sterk toegenomen, dat het niet mogelijk is haar alle te vinden, 
nog minder te lezen of zelfs maar op te noemen. 

De verdere ontwikkeling van de behandeling van het geperfo
reerde ulcus volgt die van het chronische ulcus ventriculi op eenigen 
afstand. 

Langen tijd was de g.e. zeer jn zwang als behandeling van het 
ulcus. 

Op den duur bleken de resultaten van deze operatie niet be
vredigend te zijn, o.a. kwam met haar het ulcus pepticum jejuni, 
terwijl bloeding en perforatie van de zweer erna nog al eens werd 
waargenomen. Volgens TOLAND opereerde BRAUN in 1899 voor het 
eerst een ulcus pepticum jejuni 1); het was bij zijn patient tot een 
perforatie gekomen. PATTERSON kon in 1909 reeds 52 gevallen van 
zweervorming na de g.e. verzamelen. 

Door deze teleurstellende uitkomsten is men bij de heelkundige 
behandeling van het chronische maagulcus op de resectie over
gegaan en thans geven verreweg de meeste chirurgen, althans op 
het Europeesche contine�t, de voorkeur aan deze operatie. 
· Oorspronkelijk werd bij maagperforatie de perforatie-opening 
overhecht. 

Reeds spoedig stelde men zich hiermee niet tevreden, maar 
trachtte tevens het ulcus tot 1genezing te brengen. Hiervoor 
koos men de g.e. (volgens lNSINGER is deze operatie bij door
gebroken zweer reeds in 1896 door v. MIKULICZ aanbevolen). Er 

1) In het vervolg zal ulcus pepticum jejuni worden afgekort tot u.p.j. 
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ontwikkelde zich-een levendige strijd over de toelaatbaarheid van 
de g.e. In verband met het feit, dat vele patienten, die voor hun 
maagperforatie met uitsluitend overhechting of overhechting met 
g.e. behandeld waren, opnieuw klachten kregen, en geanimeerd door 
de veel betere resultaten, die de resectie bij het chronische ulcus 
opleverde, heeft men ook bij de gevallen van perfora tie de resectie 
gewaagd. RYDYGIER had weliswaar reeds in 1881 de resectie ook 
voor geperforeerde ulcera aanbevolen, doch veel navolgers had hij 
niet en gedurende langen tijd is deze ingreep slechts bij uitzondering 
toegepast, hoofdzakelijk in zeer bijzondere gevallen. Het eerst door 
KEETL Y in 1901 wegens verdenking op carcinoma en daarna in 1907 
door EuREN, beschreven door PETREN, wegens een dubbele perfo
ratie. Volgens PAUL zijn nog resecties gedaan door HAHN in 1902, 
TOBIN, MAUNSELL, PROPPING in 1913. 

BIRCHER is de eerste geweest, die de resectie als ,,Methode der 
Wahl" heeft aanbevolen; hij publiceerde in 1918 3 resecties met 
2 genezingen. 

De meeste propaganda voor de resectie is gevoerd door v. 
HABERER, die sedert 1919 regelmatig reseceert. 

In 1919, na v. HABERER's publicatie, bewees EuNICKE, dat 
hij reeds vanaf 1916 bij perforatie resectie deed. 

De eerste mededeelingen over maagperforaties in ons land heh 
ik gevonden bij PEL in 1893: 

Een vrouw van 54 jaar, bijna in agone opgenomen, sinds 5 dagen 
ziek, met een absces in den bovenbuik, vermoedelijk na perforatie 
van een maagzweer ontstaan. Men heeft het absces geincideerd, de 
patiente is genezen. 

In 1898 publiceert DrnDENS een geval uit de Groningsche 
Uni versi tei tskliniek: 

Bij een vrouw van 21 jaar werd 4 dagen na de perforatie een ulcus 
ventriculi geexcideerd en overhecht; de patiente is genezen. 

De eerste resectie bij geperforeerd ulcus is in ons land gedaan door 
HusTINX in 1928. Het geval is uitvoerig beschreven als nr. 1 in 
deze publicatie. 
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B. METHODES VAN OPERATIEVE BEHANDELING BIJ GEPERFOREERDE 

MAAG- EN DUODENUMZWEREN. 

Alle methodes, die aangegeven zijn ter behandeling van de maag
perforatie, kunnen samengevat worden in 2 groote groepen, nl. 
de palliatieve en de radicale. De radicale methodes onderscheiden 
zich van alle andere, die samengevat worden als palliatieve, door 
hun streven het ulcus en het ulcuslijden met een opera tie. geheel 
te genezen. Bij de palliatieve ziet men af van een definitieve be
handeling van het ulcus en beperkt men zich tot het onschadelijk 
maken van de perforatieopening. 

Ik kom dan tot het volgende schema: 

a. Palliatieve methode: 
1. Drainage. 
2. Verzorgen van de perforatie-opening. 
3. Toevoegen van maatregelen ter bevordering van de ge

nezing van het ulcus. 
b. Radicale methode. 

Elk van deze methodes · zal afzonderlijk besproken worden, 
waarbij de nadruk zal worden gelegd op de volgende punten: 

a. beschrijving van de techniek, 
b. voor- en nadeelen, 
c. indicaties, 
d. resultaten, 
e. naonderzoek. 

l{ 2 17 



a. PALLIATIEVE METHODE: 

Groep 1. D r a i n a g e : 

In enkele gevallen is het niet mogelijk aan den eersten eisch, 
te stellen aan elke methode (nl. het onschadelijk maken van de 
perforatie-opening), te voldoen, om verschillende redenen: 

1. de toestand van den patient laat geen verdere manipulaties toe; 
2. de verzorging van de perforatie-opening mislukt: de maag

wand kan zoo bros zijn, dat alle hechtingen doorscheuren, 
of het ulcus is onbereikbaar; 

3. de perforatie-opening wordt niet gevonden. 
ad 1. Reeds in 1893 vermeldt PEL een dergelijk geval, zie blz. 16. 
ad 2. PROMPTOVA deelt op een serie van 65 gevallen 3 mede, 

waarbij de overhechting mislukte en met drainage moest warden 
volstaan, 2 van deze patienten overleden. EEFTINCK ScHATTENKERK 

vermeldt in zijn proefschrift, dat eenmaal bij een perforatie in de 
bursa omentalis de opening niet gesloten kon worden. 

ad 3. F. BRUNNER somt 3 oorzaken op voor het niet vinden 
van de perforatie-opening: men dacht niet aan ulcusperforatie en 
heeft niet gezocht; de toestand van den patient liet geen verder 
zoeken toe; niettegenstaande ijverig zoeken werd het gat niet 
gevonden. BRUNNER heeft van elk van deze categorieen een 5-tal 
voorbeelden verzameld. 

Adhaesies en verborgen ligging van het ulcus kunnen het vinden 
van d� perforatiE-opening beletten. EEFTINCK ScHATTENKERK 

bespreekt een dergelijk geval uit de Utrechtsche Universiteits
kliniek. In dit opzicht zijn vooral de perforaties in de bursa omen
talis berucht. 

Indien met d:rainage moet warden volstaan, tracht men althans 
de vrije buikholte tegen infectie te beschermen door te draineeren, 
resp. te tamponneeren; dit kan geschieden op de volgende wijzen: 

1. Inbrengen van drains in de buikholte. 
2. Tamponneeren van de perforatie-opening met gaas of netslip. 
3. De perforatie-opening van de buikholte afscheiden door gaas 

en op de perforatie-opening een drain plaatsen (SCHMIDT, 

DEMMER) . 
SEIFERT heeft bij eenige patienten, die in zeer slechten toestand 

verkeerden, een kleine incisie in den bovenbuik gemaakt en een 
drain ingezet; 2 van de 3 patienten zijn genezen. 
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Vrijwel gelijkti jdig bevelen BENNET (geciteerd door SPECK en 
SUERMONDT) en BRAUN op grond van enkele gunstig verloopen 
gevallen aan, een netslip in het gat te stoppen en deze met enkele 
hechtingen te fixeeren. PETREN beschrijft 2 gevallen, waarbij deze 
afsluiting effectief was. Toch is deze methode gevaarlijk, de netslip 
kan necrotisch worden (RANZI). 

Volgens VON EISELSBERG kan de tamponnade in ver voort
geschreden gevallen soms nog nut afwerpen. 

Het voordeel van de drainage-methode is, dat zij snel en ge
makkelijk uitvoerbaar is. 

Het onzekere van de methode springt echter duidelijk in het oog. 
Uit den aard der zaak blijft de drainage een noodoplossing en 

zijn de resultaten slecht. Toch is de prognose niet geheel infaust. 
EAGER vermeldt in de groote Zweedsche statistiek 111 gevallen, 

waarbij werd getamponneerd, met 35 genezingen; in de laat in be
handeling komende gevallen zijn de resultaten nauwelijks slechter 
dan die van de overhechting. 

Een origineele wijze van drainage is de z.g. manchetmethode van 
NEUMANN, ook wel genoemd ncI;ar BRAUN; ingevoerd in 1909 door 
NEUMANN. 

Techniek: Een katheter wordt door de perforatie-opening in het 
duodenum gelegd en aan den maagwand gefixeerd, het andere 
einde wordt door den buikwand naar buiten gelegd. Men maakt 
met het groote net om de katheter een koker, die aan den buikwand 
en aan den maagwand rondom de perforatie-opening wordt gehecht. 
De katheter wordt na 10 a 12 dagen verwijderd, waarna de fistel 
zich spontaan sluit. 

BRAUN somt als voordeelen van deze techniek op: zij is eenvoudig, 
geeft drainage van de maag, voorkomt stuwing van den maag
inhoud, veroorzaakt geen stenose (g.e. dus overbodig), voeding 
door de katheter is mogelijk. 

Als nadeelen worden genoemd: kans op fistels, kans op lekkage, 
ontstaan van vergroeiingen met stenose of bewegingsstoornissen 
als gevolg; bovendien is de methode niet radicaal. 

Aan critiek heeft het niet ontbroken: 
RADOIEVITCH vindt de manchetmethode niet eenvoudig en niet 

elegant. SCHUBERT (geciteerd door LAMPE) beleefde een geval met 
langdurige fistel. 
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SALINGER en HERZ verrichten 18 X een rontgenologisch na
onderzoek bij op deze wijze behandelde patienten; zij vonden 
17 X veranderingen van den vorm van de .maag, diepe intrekking 
van de groote curvatuur, deformeering van het antrum pylori. 

EAGER vreest sterke adhaesievorming. 
MuHSAM zag een letale maagbloeding na de manchetmethode. 
Zeker. kan men er tenslotte tegen inbrengen, dat deze techniek 

niet kan warden toegepast bij perforaties aan den achterwand van 
de maag. 

Indicaties: BRAUN past zijn methode toe bij alle gevallen. 
FRIEDEMANN doet in den regel maagresectie; bij gevallen, die 

hiervoor niet meer in aanmerking komen, gebruikt ook hij de 
manchetmethode. 

KUCHEL handelt op dezelfde wijze bij patienten, die niet geschikt 
zijn voor de resectie, en waar overhechting niet mogelijk is. 

F. ScHw ARZ beveelt de methode aan voor noodgevallen. 
Resultaten: BRAUN deed 216 operaties, met 73 sterfgevallen; 

binnen 9 uren na de perforatie werden 100 patienten geopereerd, 
met 12 dooden; na 9 uren 116, met 61 dooden. BRAUN zag nooit 
lekkage en beveelt de manchetmethode warm aan. 

LAMPE beha·ndelde in totaal 24 gevallen, met 5 dooden; 13 
dezer patienten werden binnen 9 uur, zonder mortaliteit, in be
handeling genomen. 

SALZMANN opereerde 84 X volgens de manchetmethode, en had 
26% mortaliteit (de helft van zijn  gevallen kwam binnen 9 uren 
ter operatie) . 

OSER heeft met de manchetmethode 5% inortaliteit. 
De resultaten zijn dus zeer goed. 
N aonderzoekingen van aldus geopereerde patienten zijn gedaan 

door BRAUN, LAMPE en SALZMANN, in totaal 67 waarnemingen. 
53 patienten hadden geen klachten, bij 14 bleken klachten te 
bestaan (hiervan werden 5 opnieuw geopereerd, terwijl 1 een 
nieuwe perfora.tie kreeg) . 

De beschreven manchetmethode heeft een voorlooper gehad. 
In de kliniek van HocHENEGG werd een passende katheter door 
de perforatie-opening gebracht, rondom de katheter werd ge
tamponneerd, soms ook werd het ulcus tegen de laparotomiewonde 
gehecht. BRUNNER vermeldt enkele slecht verloopen gevallen. 

20 



Successen worden beschreven door LORENZ, LENNANDER, v. 
KHAUTZ, VILLARD en PINATELLE. 

Deze operatie was overigens ook al weer een verbetering van de 
methode, waarbij het ulcus in den buikwand werd gehecht. BRUNNER 
deelt enkele van dergelijke gevallen mede, alle patienten suc
combeerden. 

DwoRZAK ziet bij ulcera met kleine perforatie-opening, waarbij 
zic� moeilijkheden voordoen zooals: slechte algemeene toestand van 
den patient, slechte narcose, opening moeilijk te vinden, moeilijk 
te overhechten of reeds bedekt met fibrine, met voorbedachten 
rade af van verzorging van de perforatie-opening. Hij legt alleen 
een g.e. aan om den maaginhoud af te leiden (er schijnt dus nag 
wel tijd over te zijn voor een g.e.) en sluit den buik zonder drainage. 

De resultaten zijn niet eens zoo slecht als men zou verwachten: 
15 operaties met 2 sterfgevallen. 

Naar onze meening zullen weinigen deze gedragslijn willen volgen. 

Groep 2. V e r z o r g i n g v a n d e p e r f o r a t i e - o p e n i n g : 

Doelstelling: Op een of andere wijze sluiten van de opening, opdat 
geen maaginhoud meer in de buikholte kan loopen. 

Techniek: Technisch kan <lit op verschillende wijzen bereikt 
worden: 

a. sluiten, 
b. overhechten, 
c. bedekken met naburige organen, 
d. tabakzaknaad, 
e. omentumplastiek. 

ad a. Een of meer hechtingen worden op eenigen afstand van 
het gat in den -wand geslagen, aan den overkant weer naar buiten 
gebracht (den wand geheel of gedeeltelijk vattend) en geknoopt, 
waarbij de randen van de opening tegen elkaar komen te liggen 
en het gat gesloten is. De sluiting kan eventueel in een of meer 
lagen geschieden. 

ad b. Een hechting wordt op eenigen afstand van de opening 
ingevoerd, vlak bij den rand weer nit, aan de overzijde van het 
gat weer in en op grooteren afstand weer uit; door het aanleggen 
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en knoopen van een of meer dergelijke hechtingen wordt een wand
duplicatqur over het gat getrokken en is het doel bereikt. Even
tueel kan nog een tweede rij over de eerste gelegd worden. De 
hechtingen kunnen evenwijdig aan of loodrecht op de as van de maag 
resp. het duodenum aangebracht worden. De hechtingen moeten 
zoo mogelijk in gezond weefsel komen te liggen. 

ad c. Hiervoor komen in aanmerking lever (HOFFMANN), 
galblaas (BOLLING), darm, gesteelde serosalap (ORTH), vrij perito
neumtransplantaat (RAABE, volgens SUERMONDT), fascietrans
plantaat (DEMMER), groote of kleine net (BENNET, BRAUN), vrij 
nettransplantaat (GRAHAM). Het gevaar van de afsluiting met 
omentum is reeds bij de drainage met netslip uiteengezet. 

Onder deze rubriek hoort ook de verlaten methode van BURK, 
die het ulcus tegen den voorsten buikwand hecht. 

ad d. Instulpen 'met tabakzaknaad wordt vooral door Angel
saksische chirurgen toegepast (o.a. SMITH, SHEA). 

ad e. Ter beveiliging van de sluiting, eventueel overhechting 
of instulping, kan men nog een slip van het groote of kleine net 
op de vorige hechtingen leggen (voor het eerst aanbevolen door 
BRAUN) . 

Voordeelen: De operatie is kortdurend, de narcose behoeft niet 
lang te duren, is weinig ingrijpend. 

Als argumenten voor overhechting warden verder nog aange
voerd: het ulcus geneest na overhechting, ook weinig ervaren 
chirurgen kunnen overhechten, uitsluitend overhechting geeft de 
laagste mortaliteit. 

Dat de overhechting het minst ingrijpend en de kortstdurende 
operatie is geeft wel iedereen toe. En wanneer men zich op het 
standpunt stelt, dat de chirurg bij een maagperforatie het dreigende 
levensgevaar moet afwenden (OIDTMANN, REMIJNSE, LAMERIS) en 
dat de behandeling van het ulcus bijzaak is, is de overhechting 
zeker voldoende. 

Geneest het ulcus na overhechting ? Bij deze kwestie doen zich 
2 vragen voor : hoe moeten wij ons de genezing van het ulcus na 
perforatie voorstellen en hoe vaak geneest het ulcus na over
hechting ? 

Daarvoor is het noodig de formale genese van het ulcus te be
schou wen. Met ASCHOFF stellen wij ops het ontstaan van het ulcus 
als volgt voor: op een of andere manier ontstaan defecten in het 
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maagslijmvlies, erosies. Deze erosies genezen meestal, enkele 
worden dieper en vormen een acuut ulcus. Het acute ulcus kan 
chronisch worden, kan perforeeren, maar zal als regel genezen. 
Het ontstaan en genezen van het ulcus is dus als het ware een 
cyclisch proces. Het acute ulcus kan zoo diep worden, dat het 
perforeert, maar met de perforatie is het hoogtepunt van het 
proces bereikt en gaat het ulcus in genezing over. 

Nu kennen wij bij de perforatie 2 soorten van ulcera: de acute 
en de chronische. De zoojuist te berde gebrachte beschouwingen 
gaan wel op voor het acute ulcus, van het chronische kunnen wij 
ons de genezing veel moeilijker voorstellen. 

TEKELENBURG acht de neiging tot genezing van de doorgebroken 
zweer grooter dan die van de chronische. 

RUPP veronderstelt, dat tengevolge van de perforatie door 
veranderingen in de circulatie en door adhaesies het ulcus geneest. 

BORSZEKY schrijft de genezing van het geperforeerde ulcus 
toe aan de hyperaemie, die tengevolge van de ontsteking optreedt. 

Hieronder volgen nog de meeningen van enkele voorstanders 
van de overhechting: 

GILMOUR ·beweert, dat het overhechte ulcus gaat genezen. 
KuTSCHA kon 2 keer bij relaparotomie het overhechte ulcus 

bijna niet terugvinden. 
MAYO: tegelijk met de perforatie is een einde aan het ulcus ge

komen. 
Mc. GLANNAN: na perforatie genezen de meeste ulcera. 
NAST-KOLB vond bij obductie na resp. 4 maanden en 6 weken 

het overhechte ulcus genezen. 
RuPP: 2 gevallen van ulcus callosum, overhechting; na 20 dagen 

obductie: van het ulcus is iliets meer te zien. 
SCHOEMAKER: overhechte ulcera genezen altijd, eventueele 

klachten komen van een tweede ulcus. 
LUTZELER demonstreerde aan de hand van histologische prae

paraten, dat het geperforeerde ulcus na overhechting met volledige 
slijmvliesregeneratie kan genezen. 

SPECK zag bij een obductie, 6 weken na de overhechting van een 
ulcus callosum, nog slechts een klein litteeken. 

URRUTIA: na overhechting 50% genezing. · WHITE: het ulcus geneest in het meerendeel der gevallen prompt. 
ZIELKE: een acuut ulcus is bij de perforatie op het hoogtepunt 
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van zijn ontwikkeling en heeft daarna groote tendenz tot genezing. 
Tenslotte zullen boven deze theoretische beschouwingen de 

bevindingen van de practijk, i .e .  de uitkomsten bij het naonderzoek, 
oordeelen. 

Dat de overhechting de eenvoudigste ingreep is, is zeker een 
argument v66r de overhechting ·en op het gebied der maagchirurgie 
weinig ervaren chirurgen doen dan ook verstandig, zich tot het 
meest noodzakelijke te beperken. 

Bezwaren tegen overhechting aangevoerd: 
1. Overhechting is vaak moeilijk, soms onmogelijk, door de 

broosheid van de weefsels en de grootte van de perforatie
opening. 

2. Lekkage. 
3. Stenose. 
4. Het ulcus geneest niet na overhechting met gevaar voor 

nieuwe perforatie, bloeding en maligne degeneratie; de patient 
houdt zijn klachten en moet opnieuw geopereerd warden. 

5. Een eventueel aanwezig carcinoom wordt niet verwijderd. 
ad 1. Er zijn verschillende gevaJlen beschreven, waarbij de 

overhechting mislukte en men zijn toevlucht moest nemen tot 
andere methodes (ANGERER, FEREY, EBERLE, NEUMANN, NoETZEL) . 
Verschillende chirurgen hebben uit dezen hoofde hun eerste resectie 
bij perforatie gedaan, zij kregen tegen hun verwachting in een goed 
resultaat en werden voorstanders van de primaire resectie 
(HusTINX, V. HABERER) . 

ad 2. �RIEGE beschrijft de eerste operatie van HEUSZNER, in 
1888; de patient overleed na 9 dagen, de overhechte perforatie
opening was wijd open. DEMMER verloor 2 patienten (op 52 gevallen) , 
FINALY 1 (op 28 gevallen), KuTSCHA 1 (op 40 overhechtingen) , 
ZACHER 1 (op 57) tengevolge van lekkage van de overhechting. 
SuERMONDT beleefde iets zeer merkwaardigs: een ascaris perforeerde 
de overhechting. F. BRUNNER vermeldt 7 X een maagfistel ten
gevolge van opengaan van den naad. EAGER vond bij de bewerking 
van de groote Zweedsche verzamelstatistiek in de ziekte
geschiedenissen 17 X naadinsufficientie vermeld bij 684 over
hechtingen, d.i. 2.5%, waarbij op te merken valt dat niet bij alle 
sterfgevallen obductie is gedaan en het aantal naadinsufficienties 
dus mogelijk nog grooter is. Volgens RADOIEVITCH is opengaan van 
de overhechting waargenomen door CHENUT, VIANNEY, BICHAT, 
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MASMONTEIL, MARTIN, MAYER, PATEL, PAUL, GouGET DE CITRAC. 
ad 3. Stenose kan direct door de overhechting of later door 

litteekenvorming ontstaan. De mees�e perforaties zitten dicht bij 
den pylorus, juist hier is de kans groot dat een stenose ontstaat 
of een reeds aanwezige stenose de passage nog slechter maakt. De 
optredende stuwing vormt een belasting voor den naad. Men moet 
dit door maatregelen zoo als ·het aanleggen van een g.e. of maag
en jejunumfistels voorkomen. 

De beslissing of na een overhechting een g.e. wegens stenose 
noodig is, schijnt moeilijk te zijn, althans de meeningen over de 
frequentie van de noodzakelijkheid loopen nogal uiteen. PHILIPO
WITZ legde 5 x op 18, FEREY 8 x op 24, WETTERSTRAND 12 x op 
60, de Edinburgsche chirurgen 39 X op 200, GIBSON 6 x op 123 
en DELREZ 1 X op 108 gevallen een g.e. aan wegens stenose. 
Volgens EAGER en ENJ?ERLEN valt het gevaar voor stenose zeer 
mee. GILMOUR, Mc. CREERY, RUPP, WHITE en ZuKSCHWERDT 
achten het aanleggen van een g.e. wegens stenose zelden of nooit 
noodig. TR,OUT vindt na het uitvinden van de ,,nasal suction" een 
g.e. meestal overbodig. 

De later door litteekenretractie optredende stenose kan her
operaties noodzakelijk maken, bv. bij CALVET 2 van de 28, bij 
TROUT 3 van de 33 overhechtingen, bij GUTHRIE in 10 a 20% van 
de overhechtingen. 

ad 4. De nieuwe perforatie kan zoowel in. het oude als in een 
nieuw ulcus ontstaan. De 2e perforatie kan kort of lang na de eerste 
optreden. F. BRUNNER maakt in zijn bekende overzicht van 380 
gevallen melding van 10 sterfgevallen door perforatie kort na de eerste 
(een reeds den tweeden dag); dit soort reperforaties heeft een zeer 
slechte prognose (LOHR) . Reperforaties zagen o.a. BOTTIN 3 op 195, 
BORSZEKY 1, FARR 2 op 117, GIBSON 2 op 123, lNSINGER (proef
schrift) 1 op 118, PHILIPOWITZ 1 op 18, SHAWAN 2 op 227, RAMB 2 
op 52, WILLIAMS 3 op 158 gevallen. Sterfgevallen door reperforatie 
zagen o.a. EAGER, BOTTIN, EBERLE, FARR en RAMB. GILMOUR 
acht de kans op reperforatie klein; GOSSET vindt de reperforatie 
niet zeldzaam, verzamelde in een overigens niet complete literatuur
studie van de laatste jaren 66 gevallen en voegt er 2 eigen aan toe. 
PEARSE verzamelde 33 reperforaties op 4183 gevallen, _d.i. 0.69% 
(gem. fout 0.12%). 

BAGER heeft 318 gevallen van overhechting naonderzocht, 
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2 hadden opnieuw een perforatie gekregen, dat is 0.6% (gem. fout 
0.43%). In de bekende, door lNSINGER bewerkte, enquete hadden 
4 van de 241 naonderzochte overhechtingen een reperforatie. 

Sommige patienten vertoonen een bijzonderen aanleg voor 
perforaties, patienten met 3 of 4 achtereenvolgende perforaties 
zijn beschreven (DAVENPORT). 

Volgens STARLINGER perforeeren ulcera peptica jejuni vaak 
voor de tweede maal. LEVEUF vermeldt 1 reperforatie bij 13 
geperforeerde u. p. j. 

De kans op reperforatie na een overhechting lijkt dus 1, hoogstens 
2% te zijn. 

De bloeding kan stammen uit het overhechte ulcus of uit een 
2e ulcus; ook gastritis of erosies kunnen er de oorzaak van zijn. 
In de statistiek van F. BRUNNER komen 10 sterfgevallen door 
bloeding uit een ulcus voor. JAMES verloor 2 patient en door bloeding 
uit een 2e ulcus kart na de operatie, NAST-KOLB 1; 0IDTMANN 2; 
ZACHER 1, 5 dagen na operatie door bloeding uit het overhechte 
ulcus. Volgens de enquete van de N ederlandsche chirurgen was bij 
7 van de 241 naonderzochte overhechtingen een bloeding ontstaan. 

Over de kans op maligne degeneratie van een ulcus loopen de 
meeningen zeer uiteen. HIJMANS VAN DEN BERGH meent, dat 5% 
van de chronische ulcera maligne zou worden. DEELMAN heeft 
den indruk, dat 10% maligne ontaarding bij ulce_ra zeker reeds hoog 
moet warden genoemd. 0FNER is van meening, dat men bij ulcera 
ventriculi callosa ernstig met de mogelijkheid van een maligne 
degeneratie rekening moet houden, bij ulcera duodeni daarentegen 
is de kans gering. Volgens CLAIRMONT is maligne degeneratie zoo 
zeldzaam, dat men deze niet in het spel behoeft te brengen. Gevallen, 
waarbij uit een overhecht ulcus een carcinoom is ontstaan zijn mij 
niet bekend; BOTTIN beschrijft een geval, waarbij 9 jaar na de 
overhechting van een ulcus duodeni een nieuwe perforatie, ditmaal 
van een pyloruscarcinoom ontstond, maar het is niet bewezen, dat 
dit een ulcuscarcinoom was. Misschien is het volgende geval van 
EAGER een voorbeeld: 
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Vr. , 48 jr., sinds 3 jaar maagklachten; operatie 28 uren na perforatie 
van een ulcus ventriculi, excisie en overhechting, genezen ontslagen . 
De geexcideerde weefselstukjes toonden bij microscopisch onderzoek 
een typisch ulcus en geen teekenen van maligniteit. Na ½ jaar terug 
met klachten, ulcusnis op de plaats van de vroegere overhechting, 1 jaar 
later resectie, carcinoom. 



Groote beteekenis heeft het argument maligne degeneratie dus 
ni�t, temeer daar een groot deel van de perforaties ulcera duodeni 
betreft. 

ad 5. De onderscheiding van ulcus callosum en carcinoom 
kan moeilijk zijn. Vergissingen van beroemde clinici, als PEL, 
v. EISELSBERG, zijn bekend. Men kan een carcinoom overhechten, 
in de meening met een ulcus callosum te doen te hebben. EAGER 
vermeldt enkele patienten, bij wie een ulcus callosum overhecht 
werd, die later aan carcinoma ventriculi overleden. Verschillende 
keeren is, uit vrees met een carcinoom te doen te hebben, bij een 
ulcus callosum resectie gedaan (ODERMATT, SPECK). 

Van belang is zeker na te gaan, hoe het verdere lot der met over
hechting van het geperforeerde ulcus behandelde patienten is 
geweest. Talloos zijn de voorbeelden van patienten, die na de over
hechting maagklachten hebben gehouden. Trouwens, vrijwel geen 
enkel voorstander van de overhechting, hoe enthousiast ook, ontkent 
dit feit. Heel somber zijn de uitkomsten bij het naonderzoek van 
H.XussLER: van de 23 waren slechts 4 zonder klachten, van NEUBER: 
van de 38, 4 goed, 34 klachten, van SALLICK: van de 45, 20 slecht, 
9 ,,fair", 16 goed. 

Verschillende van deze patienten moeten opnieuw geopereerd 
warden. Deze secundaire operaties kunnen zeer bemoeilijkt worden 
door adhaesies. De patienten stellen de 2e operatie vaak uit tot 
zij in slechten toestand zijn (INSINGER); van zelf sprekend stijgt 
hierdoor de mortaliteit. Blijkens het onderzoek van EAGER moesten 
in Zweden van de 318 patienten met overhechting 83 opnieuw ge
opereerd worden, waarbij 5 in aansluiting aan de nieuwe operatie suc
combeerden, d.i .  een mortaliteit van 1.6% (gem. fout 0. 7%) van het 
totaal. GRAVES acht secundaire resectie zeer moeilijk en met een 
hooge mortaliteit belast. 

De keuze van behandelingsmethode zal dus voor een belangrijk 
deel bepaald warden door het _percentage van de patienten, die na 
de overhechting klagen; de ernst der klachten is hier van groote 
beteekenis; de resultaten van een goed naonderzoek zullen den weg 
moeten wijzen. 

Onder deze categorie valt ook nog de excisie van het ulcus. 
Techniek: Met de bistouri of het electrische mes wordt het 

ulcus uitgesneden, waarna de opening wordt gesloten. Het exci-
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deeren kan zich beperken tot het aviveeren van de randen of zich 
uitstrekken tot een volledig wegnemen van het ulcus. Gewoonlijk 
geschiedt de uitsnijding in den vorm van een ovaal met de as in de 
lengterichting van de maag, resp. het duodenum en wordt het gat 
in dwarse richting gesloten. RADOIEVITCH en SHEA behandelen het 
ulcus met de thermocauter. 

Voordeelen: 1. de hechtingen komen in gezond weefsel te liggen, 
de naad is veel veiliger; 

2. het is tevens een eerste overgang naar radicale 
methodes, nl. verwijdering van het ulcus. 

N adeelen: 1. het gat wordt zeer groot en moeilijk te sluiten 
(SUERMONDT, STEINTHAL) ; 

2. grooter kans op stenose (F. SCHWARZ) ; 
3. er ontstaan difformiteiten en motiliteitsstoornissen 

(SCHMIDT, SUE�MONDT) ; 

4. de ervaring bij chronische ulcera heeft geleerd, 
dat met de excisie van het ulcus alleen, de 
patient niet genezen is, met name de ulcusdiathese 
blijft. 

EAGER hielcl eens na excisie een opening van 7 bij 7 cm. over. 
Volgens BAGER heeft LENNANDER in 1898 de exdsie het eerst 

aanbevolen. Blijkens het referaat van F. BRUNNER was v66r 1903 
de excisie reeds verschillende malen toegepast. 

Voorstanders van de excisie zijn of waren o.a. EAGER, DOWDEN, 
FINALY, FINSTERER in 1910, OKINCZYC, PETREN, SCHOEMAKER 
in 1907. RADOIEVITCH doet excisie bij calleuze ulcera, uitsluitend 
overhechting bij soepele ulcera. 

Bezwaren tegen de excisie zijn geopperd o.a. door v. HABERER, 
STEINTHAL, SuERMONDT, F. SCHWARZ, Vi/. SCHMIDT. NoETZEL is 
van excisie overgegaan op overhechting met g.e. 

Bi j de verdere besprekingen zal de juist besproken groep samen
gevat worden onder het begrip: overhechting. 

Indicaties: Bij de bespreking van de indicaties moet scherp 
onderscheid worden gemaakt tusschen 2 groepen chirurgen; de eene 
groep, de principieele voorstanders van de overhechting, tracht 
steeds met overhechting haar doel te bereiken, de anderen passen 
de overhechting slechts toe bij die gevallen, die volgens hun 
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meening niet (meer) geschikt zijn voor een andere, meer ingrijpende 
behandeling. 

Resultaten: Bij de beoordeeling van de resultaten dient men 
rekening te houden met de omstandigheden, waaronder de over
hechting is verricht. De overhechting kan nl. geschied zijn om 
principieele .redenen, dus door een chirurg, die bij alle gevallen 
overhechting doet, of uit noodzaak, bij een patient, dien men niet 
meer geschikt achtte voor een grooteren ingreep, dus door een 
chirurg, die in het algemeen liever g.e. of resectie doet. 

De resultaten van de overhechting komen altijd in een te somber 
daglicht te staan, daar juist de ongunstige gevallen voor de overige 
methodes worden uitgeschakeld en warden overhecht. 

De resultaten van de overhechting mogen niet zonder meer 
vergeleken worden met de resultaten van de andere methodes. 
Ik heb getracht deze moeilijkheid uit te schakelen door de resultaten 
te verzamelen van de voorstanders van de principieele over
hechting (chirurgen dus, die al hun gevallen, ook de allergunstigste, 
overhechten). 

De resultaten van de g.e. en de resectie komen in een te gunstig 
daglicht te staan, omdat voor deze methodes selectie wordt toe
gepast en de prognostisch minder gunstige gevallen worden over
hecht. Ook dit heb ik beseft en heb daarom verzameld niet alleen de 
resultaten van de resectie, maar ook van de voorstanders van de 
resectie de totaalcijfers vermeld (waarbij naast de meerderheid 
resecties, de van de resectie uitgeschakelde, ongunstige gevallen 
aanwezig zijn). Slechts deze totaalcijfers mogen vergeleken worden 
met de cijfers van de overhechting en dan nog alleen maar met de 
totaalcijfers van hen, die principieel overhechten (waarbij naast 
de meerderheid overhechtingen enkele g.e .. zijn, die werden aan
gelegd wegens stenose) . 

Vergeleken zullen dus worden de totaalcijfers van de voorstanders 
van de overhechting met de totaalcijfers van de voorstanders van de 
g.e . ,  resp. resectie. 

Bij de beoordeeling van de resultaten dient rekening te worden 
gehouden met den tijd, die tusschen perforatie en operatie ver
loopen is. Helaas hebben niet alle schrijvers den tijdsfactor duidelijk 
bij hun resultaten vermeld. Teneinde dit bezwaar eenigszins te 
elimineeren heb ik uitsluitend publicaties verwerkt van de laatste 
20 jaren (waarbij men mag veronderstellen, clat er veel vroege en 
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weinig late gevallen zijn). De meest gebruikelijke tijdsindeeling is van 
0-6, 6-12, 12-18, 18-24, langer dan 24 uren. De cijfers van 
12-18 en 18-24 uur zijn zoo klein, dat ik deze 2 groepen heb 
samengevat in een kolom, 12-24 uur. 

In tabel 1 zijn verzarrield de resultaten van de principieele voor
standers van de overhechting. 

N aonderzoek: Voor de beoordeeling van wa t met een bepaalde 
methode bereikt wordt, is een naonderzoek noodzakelijk. Een 
naonderzoek stijgt in waarde naarmate het vollediger is, d. w.z. 
naarmate een grooter % van de geopereerde patienten onderzocht 
wordt. 

Ik heb de mededeelingen van een groot aantal schrijvers in een 
tabel (tabel 2) weergegeven en daarbij 2 groepen onderscheiden, 
nl. : resultaat voldoende en resultaat onvoldoende. Het resultaat 
is als voldoende beschouwd als aangegeven was: geen klachten, 
lichte klachten, goed, verbeterd, fair; onvoldoende bij: ernstige 
klachten, typische ulcusklachten, pijnen, bloedingen, reperforaties, 
heropera ties. 

Uit deze tabel volgt, dat het resultaat bij 255 van de 658 na
onderzochte gevallen onvoldoende was, d.i. 39%. 

Eij de rubrieken recidief, reperforatie, heroperatie, secundaire 
mortaliteit valt op te merken, dat niet alle schrijvers deze details 
nauwkeurig hebben opgegeven. In werkelijkheid zijn die getallen 
dus waarschijnlijk grooter. 

Heroperaties zijn 94 X opgegeven, met 1 sterfgeval. 
Recidief-ulcera zijn 32 X vermeld. 
Reperforaties zijn 10 X opgegeven, waarbij 4 sterfgevallen. 
De secundaire mortaliteit zou dus 5 gevallen zijn (d.i. 0.8% 

van het aantal naonderzochte patienten) . 
Eelangrijke gegevens over naonderzoekingen bevatten de ver

zamelstatistieken van EAGER in Zweden en van lNSINGER in ons 
land. De resultaten heb ik met de uitkomsten in tabel 3 samen
gevat. 

De samenvoeging van deze 3 reeksen levert dus op: 1217 na
onderzoekingen met bij 506 onvoldoende resultaat, d.i. 41 %

Heroperaties zijn door EAGER 83 x ,  door lNSINGER 56 x op
gegeven. 

Reperforaties zijn door EAGER 2 x ,  door lNSINGER 4 x op
gegeven. 
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TABEL 1 .  
Resultaten van de  voorstanders van de  overhechting (alle gevallen) .  I n  deze tabel zijn vermeld, van verschillende voorstanders van d e  overhechting, alle gevallen van doorgebroken maag- en duodenumzweren, die ter beha,ndeling kwamen; dus niet alleen de met overhechting behandelde (die de meerderheid vormen) , maar ook de op een anderewijze geopereerde patienten zijn meegerekend (zie blz. 29) . 

Interval in uren 0-6 II 6-12 I I 0-12 II 12-24 II na 24 II totaal 
i:: i:: . i:: ::: i:: I cil Q) cil Q) cil Q) 

� 
Q) cil Q) cil Q) 

't:l 't:l 't:l 't:l Auteur c1l Q) c1l Q) c1l Q) 

I 
Q) c1l 

� c1l +' "i:: +' 'i:: +' 'i:: +' "i:: +' +' "i:: 0 0 0 ' O  

� +' Q) +' Q) 0 Q) +> Q) 0 Q) > > +> > > +' > 
0 0 0 0 0 0 

Black 41 2 5 0 4 2 50 4 H. P. Brown Jr. 68 14 14 8 17 10 100 33 Chabrut 7 1 1 1  1 18 2 4 1 2 2 25 5 Delrez 60 8 31 4 91 12 15 4 3 3 141 30 Engelsing 16 1 8 2 24 3 9 4 5 3 38 10 Farr 90 ? 14 8 117 21 Ferey 5 0 8 0 13  0 7 0 4 4 24 4 Gibson 94' 12 14 2 15 9 123 23 Graham 51 2 Gilmour 51 1 64 3 Guthrie a. Sharer 78 21 Hohenwallner I 25 4 25 4 James 75 18  Kutscha 45 12  Mc. Creery 17 1 5 3 2 2 25 7 Mc. Glannan 11  0 5 1 16 1 4 . 2 6 5 28 9 Oidtmann 6 0 10 0 16 0 4 1 9 6 38 10 Orth 29 4 38 1 1  Philipowitz 10 0 5 0 15 0 2 0 1 
� I  

18 0 Pick 25 0 4 2 29 2 1 0 2 32 4 van Roojen 9 2 Sallick 49 1 13 2 62 3 74 8 Scotson 76 6 181 31  Shawan 103 11 . 68 11 171 22 36 18 18 13  227 55 Sirotkine 9 . 3 6 6 10 10 25 19 Trout 41 9 Urrutia 52 8 Williams 79 1 1  51  15  130 26 158 47 Zielke 42 1 1  
-- -- ,- -- -- -- ,_ -- ,_ --Totaal 

1
4

00/
7 214 38 966 114 126 49 112 79 1944 421 Mortaliteit in % 18 12 22 
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TABEL 2.  
Naonderzoek bij patienten, behandeld met overhechting. 

I +> Klacliten 6 ell ..c: 
en �  -� Resultaat I:: u Naam van den · O  

Q) ::, ..... 1-< Q) � �  ,...... N u '"Cl  Q) . ....  

l
© ell 1-< Q) -� P--4 +> onderzoeker +> Q) 0 +> s- -� I ell Q) 1-< I '"CJ Q '"CJ 

l:::: ri::::,  Q) ..c: . +> ·Q) 1-< ::r:: & o 5 > 5 
� § 

Q) en 1-< � b.O ] P •  0 > O O O 
1-< ri::::, O '"CJ Q) 

Calvet 15 5 5 I 5 10 5 Chabrut 14 7 7 7 7 Dworzak 3 0 3 0 3 Farr 92 70 2 2 (1 t) 20 70 22 Fordyce 27 16 I 16 1 1  Gatersleben 15 10 4 1 2 13 2 Gibson 96 
I 

41 31 1 2 + 2 ?  23 72 2+ Gilmour 45 17 11  16 I 1 ( t) 10 28 17 Graham 50 6 

i i 

1 ( t) 1 1  32 18 Guthrie 53 41 2 10 41 12 Haussler 23 4 3 1 1  + 1 7 16 
I Henle en Hammeke 1 1 0 1 Leveuf 8 2 2 2 2 2 6 Mc. Glannan 14 7 4 2 1 11  3 Neuber 38 4 34 I 4 34 Orth 13 _______ 9 ---- 2 2 9 4 Ramb 14 4 1 7 1 ( t) 2 5 9 Rieder 5 2 3 2 3 Sallick 45 16 9 20 25 2_0 Semb 16 9 3 4 12 4 Urrutia 22 12 2 3 5 (1 t) 14 8 White 19 13 1 3 2 13 6 Wohlleben 2 0 2 0 2 Zukschwerdt en Eck 28 10 18 10 18 . 

f 
- --- · · ---Totaal 658 73 125 32 9 (4t) 94 (1 t) 403 255 

% van het totaal 61 3� 
I 

De secundaire mortaliteit is bij EAGER 7 gevallen (d.i. 2% van 
het aantal naonderzochte patienten, behandeld met uitsluitend 
overhechting); door lNSINGER wordt deze niet opgege"'."en. Eij 
EAGER waren bovendien 5 patienten later aan carcinoma ventriculi 
gestorven. 
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TABEL 3. Naonderzoek bij patienten, behandeld met overhechting. 
vol- onvol- I 0' on her-I doende I doende I vol��en�e opera ties 

Verzameld 403 255 39 > 94 Eager 179 139 44 83 Insinger 129 112 47 56 
Totaal I 711 506 41 >233 

De aanwezigheid van recidief-ulcera wordt door lNSINGER 56 X 
vermeld. 

Groep 3. T o e v o e g e n 
v o .r d e  r i n g  
u I C  u s. 

v a n  m a a t r e g e l e n  t e r  
v a n  d e  g e n e z i n g  v a n  

b e
h e  t 

Reeds spoedig heeft men zich niet vergenoegd met het uit
sluitend bestrijden van het onmiddellijke gevaar, i.e. het verzorgen 
van de perforatie-opening, doch heeft men tevens van de gelegen
heid gebruik gemaakt maatregelen te nemen, die tot doel hadden, 
de genezing van het ulcus te bevorderen. Als zoodanig zijn te noemen : 

x. de gastro-enterostomie, 
1,7 . de pyloroplastiek, 
z. het aanleggen van fistels: gastrostomie, jejunostomie. 

x. Gastro-enterostomie: 
Techniek: De techniek van de g.e. , bij de maagperforaties ver

schilt niet van die van de g.e. die om andere redenen aangelegd 
wordt. 

Indicaties: G.e. kan aangelegd worden: 
le. uit noodzaak, bij stenose na overhechting, 
2e. uit principe, m.a.w. in de overtuiging, dat de g.e. de genezing 

van het ulcus bevordert. Hierbij valt nog op te merken, dat sommige 
chirurgen altijd de g.e. _ verrichten, anderen dit slechts doen bij 
bepaalden vorm of localisatie van de zweer, bv. DEAVER bij ulcera 
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ventriculi; RICARD, TEKELENBURG, VERNEJOUL, WOLFF bij ulcera 
dicht bij den pylorus gelegen; LAMERIS bij ulcera pylori; TEN HORN 
bij ulcera duodeni; CHABRUT als de patient v66r de perforatie 
maagklachten had (als patient v66r de perforatie geen maag
klachten had, bepaalt CHABRUT zich tot overhechting) ; Mc. CREERY 
bij ulcera duodeni met ,,surrounding infiltration" en RADOIEVITCH 
bij ulcera callosa. 

Verder moet de toestand van den patient van dien aard zijn, 
dat hij den grooteren en langer durenden ingreep kan doorstaan. Eij 
de beoordeeling van deze voorwaarde speelt de klinische blik van 
den operateur een groote rol. De meeste chirurgen, bv. Mc. CREERY, 
TEN HORN, REMIJNSE, SPECK, SCHMIDT eischen een goeden alge
meenen toestand van den patient; anderen stellen een bepaalde 
tijdgrens (PETREN 12 uur). 

Voordeelen: Als voordeelen van de g.e. worden genoemd: 
1. de g.e. voorkomt stuwing tengevolge van stenose, 
2. de g.e. beveiligt de overhechting, 
3. de g.e. staat spoedig voeding per os toe, 
4. het ulcus geneest. 
Een van de meest bekende redenen, waarom een g.e. wordt aan

gelegd, is inderdaad de stenose of vrees voor stenose. Dit argument 
klemt te meer, daar juist de nieeste perforaties in de omgeving van 
den pylorus zitten en de kans op stenose na overhechting dus voor 
de hand ligt. Door den goeden afvoer van den maaginhoud wordt 
dan tevens de overhechting beveiligd tegen groote spanning en 
wordt de kans op lekkage verminderd (DEMMER, lNSINGER proef
schrift, SCHMIDT, WILENSKY) . In verband hiermede kan men den 
patient eerder per os voeden dan na uitsluitend overhechting 
(KROISZ, WHITE en PATTERSON, WOLFF). Daarbij moet men even
wel bedenken, dat de nieuwe anastomose niet onmiddellijk fonction
neert . (SuERMONDT). Volgens MATYAS duurt het 12-52 uren 
voor de geopereerde maag weer in staat is zich te ontledigen; 
drinken moet ± 12 tot bijna 24 uren na de operatie nagelaten 
worden. Overigens is lekkage van het overhechte ulcus ook na g.e. 
wel eens voorgekomen. EAGER vond op 616 overhechtingen met g.e. 
7 met lekkage van de overhechte plaats; EAGER acht daarom het 
gevaar voor naadinsufficientie door het toevoegen van de g.e. niet 
verminderd. 

De gemakkelijke ontlediging van de maag geeft tevens een goede 
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drainage van dit orgaan; bovendien wordt de maaginhoud snel ge
neutraliseerd. Deze beide factoren zouden een gunstigen invloed 
op de genezing van het u.lcus hebben. Een pleidooi voor de g.e. 
vindt men in de proefschriften van lNSINGER en EEFTINCK 
SCHATT:ENKERK. De ervaring bij de chronische ulcera heeft geleerd 
dat er inderdaad een genezende invloed van de g.e. uitgaat. Bet 
nut van de g.e. is bij de perforaties eenigszins moeilijk te be
oordeelen, want een deel van de geperforeerde ulcera geneest ook 
na uitsluitend overhechting. Slechts uit een nauwkeurig naonder
zoek kan blijken, hoeveel patienten na de g.e. genezen zijn. 

Nadeelen: Als nadeelen van de g.e. worden genoemd: 
1. de operatie wordt ingrijpend, 
2. de infectie wordt door de buikholte verspreid, 
3. de g.e. is moeilijk en gevaarlijk in ontstoken weefsels, 
4. het ulcus geneest niet door de g.e., 
5. de g.e. heeft op zichzelf tal van bezwaren: 

a. ulcus pepticum jejuni, 
b. circulus vitiosus, 
c. stenose van de anastomose. 

ad 1. Het aanleggen van een anastomose verlengt natuurlijk 
· den duur van de operatie en maakt deze ingrijpender; in hoeverre 
dit een bezwaar is, zal moeten blijken uit de bereikte resultaten. 
Het aanleggen van de g.e. zal een kwartier tot een half uur vorderen; 
de voorstanders van de g.e. achten den duur van de verlenging 
van de operatie niet zoo groot, dat zij veel gewicht in de schaal 
legt. 

ad 2. Bij het aanleggen van de g.e. worden verschillende 
manipulaties uitgevoerd in gebieden, waar gewoonlijk nog geen of 
weinig uitbreiding der peritonitis bestaat, nl. onder het colon 
transversum. Meerdere malen is de vrees uitgesproken, dat door 
deze handelingen de infectie van den bovenbuik, waar men gewerkt 
heeft voor de overhechting van de perforatie-opening, zou worden 
verspreid over de geheele buikholte. WILENSKY noemt dit bezwaar 
theoretisch. Dit argument is ook veel aangevoerd tegen de primaire 
resectie en zal daar uitvoerig wor9-en besproken. Uit de resultaten 
zal moeten blijken, of er meer sterfte aan peritonitis is en meer 
rest-abscessen optreden. EAGER vond 45 rest-abscessen bij 684 
overhechtingen en 23 bij 616 overhechtingen met g.e.; hij is van 
meening, dat deze cijfers alleen spreken tegen het bestaan van 
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gevaar voor verspreiding en verergering van de infectie van de 
buikholte. Volgens SEMB vermeerdert primaire g.e. niet het gevaar 
voor peritonitis; SEMB deed 121 overhechtingen met g.e. binnen 
24 uren na de perforatie, 7 overleden, waarvan 2 aan peritonitis. 
Ook WHITE en PATTERSON noemen dit gevaar sterk over
dreven. 

ad 3. Dit bezwaar is voornamelijk theoretisch. EAGER vond 
geen geval van insufficientie van den anastomosenaad; hij merkt 
hierbij evenwel op, dat bij een groot aantal gevallen geen obductie 
gedaan is. 

ad 4. Het ulcus geneest inderdaad niet altijd na de g.e.; een 
deel van de patienten houdt, of krijgt na verloop van tijd opnieuw, 
klachten; bloedingen en reperforaties komen voor. Soms zijn her
operaties noodzakelijk, die dan altijd moeilijk en gecompliceerd zijn 
en een betrekkelijk groote mortaliteit hebben. EAGER vermeldt 
bij het naonderzoek van 325 overhechtingen met g.e. 17 her
operaties met 4 sterfgevallen. Bloedingen zagen o.a. LUFF (1 op 
70) en NELLER (2 op 21) . Volgens EAGER is het gevaar voor post
operatieve bloeding na g.e. iets kleiner dan na uitsluitend overhech
ting (10 X bloeding op 616 overhechtingen met g.e. , 14 X bloeding 
op 684 overhechtingen). lNSINGER vond bij de Nederlandsche 
enquete 21 x bloeding op 498 g.e. , 6 x op 243 overhechtingen. 

ad 5. Een groot bezwaar van de g.e. is de kans op het ontstaan 
van een u.p.j. Hoe groot is deze kans ? CONRAD HENLE acht juist na . 
perforaties deze kans groot, JUDIN daarentegen niet. Zeer slecht te 
spreken over de g.e. zijn: BAUER 51.3% u.p.j ., BRANDTNER 2 op 22, 
HXussLER 7 op 45, NEUBER 3 op 18, WILLICH 2 geperforeerde op 25, 
ZuKSCHWERDT 50%. Beter tevreden zijn: SEMB (zag geen enkel u.p.j. 
op 121 overhechtingen met g.e.), MuHSAfy.I, H. P. BROWN, SCHMIDT, 
ScoTSON, VERNEJOUL, TEKELENBURG. EAGER vond bij het na
onderzoek van 325 overhechtingen met g.e. 5 u.p.j. , lNSINGER 14 
op 498. De kans op u.p.j. is dus blijkbaar op enkele procenten te 
stellen. 

Het gevaar, dat er een circulus vitiosus ontstaat, wordt vermin
derd door een juiste techniek, maar is toch niet altijd te voorkomen 
(HERTEL, SuERMONDT). EAGER zag na g.e. veel meer braken dan na 
overhechting en vermeldt 1 geval van relaparotomie wegens 
circulus. 

Op den cluur kan o.a. door schrompeling van den anastomosering 
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of van het mesocolon vemauwing van de anastomose ontstaan 
(LAMERIS) . 

Resultaten: In tabel 4 zijn uit de literatuur de resultaten van de 
voorstanders van de primaire g.e. verzameld en wel de totaalcijfers,. 

dus alle gevallen, ook die, waarbij uitsluitend overhechting of iets 
anders gedaan is. 

N a-onderzoek: In tabel 5 zijn verzameld de uitkomsten van het 
naonderzoek, dat door verschillende schrijvers werd ingesteld bij 
patienten, behandeld met overhechting en primaire g.e . .  Deze tabel 
is op dezelfde wijze samengesteld als tabel 2; bovendien is nog een 
kolom voor de u.p.j. aangelegd. 

Volgens deze tabel is bij 173 van de 592 naonderzochte gevallen 
het resultaat onvoldoende geweest. 

Eij de kolommen recidief, u.p.j., reperforatie, heroperatie moet 
men in het oog houden, dat deze details niet door alle schrijvers 
nauwkeurig zijn bestudeerd; het is waarschijnlijk, dat de getallen 
in deze rubriek in werkelijkheid grooter zijn geweest. 

Heropgraties worden 24 X opgegeven, met 2 sterfgevallen. 
U.p. j. zag men 43 X .  
Bloedingen worden 3 X vermeld (1 door LUFF, 2 door NELLER). 
Reperforaties kwamen 6 X voor. 
De secundaire mortaliteit betreft 3 gevallen (d.i. 0.5% van het 

aantal naonderzochte patienten). 
In tabel 6 zijn de uitkomsten van tabel 5 gecombineerd met de 

gegevens van de groote statistieken van EAGER en van INSINGER. 
Het totaal wordt dan 1415 onderzoekingen met 350 X onvol

doende resultaat, d.i. 24.7%. Men mag dus wel zeggen, dat de over
hechting met g.e. in 25% der gevallen een onvoldoende eind

. resultaat oplevert. 
EAGER heeft gegevens over 325 naonderzoekingen, INSINGER 

over 498. 
Heroperaties worden door EAGER 17 X ,  door INSINGER 29 X 

vermeld. 
Een u.p.j . werd bij EAGER 5 X ,  bij INSINGER 14 X vermeld. 
Reperforaties zag EAGER bij 2 ?, INSINGER bij 4 patienten. 
De secundaire mortaliteit is bij EAGER 6 gevallen op 325 na

onderzoekingen, d.i. 2% en wordt bij INSINGER niet opgegeven, 
terwijl bij EAGER 1 patient later aan carcinoma ventriculi is ge
storven. 
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TABEL 4. 
Resultaten van de voorstanders van de gastro-enterostomie (alle gevallen) .  

I n  deze tabel zij n  verzameld, van verschillende voorstanders van de gastroenterostomie, alle gevallen van doorgebroken maag- en duodenumzweren die ter behandeling kwamen; dus niet alleen de met overhechting en g.e. behandelde (die de meerderheid vormen), maar · ook de op een andere wijze geopereerde patienten zijn meegeteld (zie blz. 29) . 
Interval in uren 0-6 6-12 0-12 12-24 na 24 totaal 

i:::: I i:::: p i:::: i:::: i:::: 
cd Q.) ci1 Q.) cd � cd Q.) cd Q.) 

cil 
Q.) 

'O 'O 'O 'O 'O Auteur cd � cd Q.) cd Q.) cd � cd � cd Q.) 
+-' I-< +-' 'i=: +-' 'i=: +-' +-' I-< +-' 'i=: 0 Q.) 0 Q.) 0 Q.) 0 Q.) 0 Q.) 0 Q.) +-' :> +-' > +-' > +-' :> +-' > +-' :> 

0 0 0 0 0 0 
I 

Boehm 30 9 Briitt 140 56 Butters 111 24 Doberer 28 I 59 12 Guilleminet 13 ? 15 ? ? 3 ? 8 ? 39 5 Ad. Henle 79 19 Hotz 11 ? 9 ? 20 · ? 3 ? 23 1 Paugger 46 2 23 5 69 7 11  6 4 3 85 16 Pick 10 1 Promptova 10 1 12 7 22 8 11 8 10 3 65 19 Ricard 21 5 Semb 112 9 38 7 16 10 166 26 Schilling 143 4 265 34 F. Schwarz 58 1 37 16 95 17 12 1 19 17 126 35 Tekelenburg 63 13 21 4 84 17 9 4 7 6 100 23 Vernejoul 38 8 Judin 54 3 45 12 99 15 13 6 11  9 123 30 
, - --,_ -- - -- - -- - -- --Totaal 374 24 138 44 481 73 94 32 67 48 1480 323 Mortaliteit in % 6 32 15 22 

Bloeding wordt door lNSINGER 21 X vermeld, EAGER geeft 
slechts een geval van doodelijke bloeding op. 
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TABEL 5 .  
Naonderzoek bij patienten, behandeld met overhechting + g.e. 

, +> Klachten 6 Resultaat ro '5 - -� Naam van den l=i 0 t/l (l.) - (l.) 
....... 

I -+,-l 
(l.) ::, ·'"' I-< ..... °" i-. ro ,..... N 

� ]  
(l.) -+,-l  (l.) I (l.) onderzoeker ro i-. � (l.) 00 P-t ro (l.) 1-- I 'Cl - 'cl  +-' (l.) +> :p I H � Cl) ...... q 0 q q 'Cl (l.) ,.c t/l � �  Cl) ;:j p.. 0 a) > Cl) Cl) ro q b£) ] q � 0 > 0 q 0 ro o I-< 'Cl 0 'cl 

Cl) 

Beckmann 4 2 2 2 2 2 Briitt 56 26 16 8 6 42 14 Dworzak 28 17 11 6 3 17 11 Gatersleben 11 4 1 6 2 (1 t) 5 6 Gerhardt 6 4 2 4 2 Guilleminet 22 18 2 2 20 2 Haussler 45 9 13 15 7 9 21 24 A. Henle 16 8 8 Kunz 26 16 3 3 3 4 19 7 Luff 70 52 10 8 1 3 62 8 Neller 21 12 1 6 12 9 Neuber 18 3 3 3 15 Orth 5 1 3 1 (t) 1 ( t) 1 4 Paugger 37 26 7 3 1 33 4 Pick 9 1 2 3 5 4 Ramb 13 4 3 6 7 6 �eder 10 5 I 2 2 5 5 F. Schwarz 34 30 I 1 1 3 30 4 Semb 72 54 14 4 68 4 Tekelenburg 46 34 6 6 40 6 Urrutia 12 2 4 4 6 6 Wohlleben 7 2 5 5 2 Zukschwerdt 24 4 . 8 12 4 20 
,- ----Totaal 592 323 76 91 23 6 43 (l t) 24 (2 t) +19 173 

% van het totaal 71 29 

1,7 . Pyloroplastiek: 

Techniek: Gewoonlijk worclt het ulcus ovaalvormig geexcideercl, 
in de lengterichting van het maag-darmkanaal; de sluiting vindt i :1 

dwarse richting plaats (HEINECKE, V. MIKULICZ, HORSLEY) . 00k 
kan men de techniek van FINNEY of die van l\'IA YO toepassen. 
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TABEL 6. 
Naonderzoek bij patienten, behandeld met overhechting + g.e. 

vol- I on vol- I %  on vol- u.p.j . her-doende I doe�de I doende opera ties 
i 

I Verzameld 419 173 29 > 43 >24 Bager 263 62 19.1 5 17 Insinger 383 115 23 14 29 

Totaal 
I 

1065 350 
I 

24.7 I >62 >70 
! 

lndicaties: Pyloroplastiek komt in aanmerking voor ulcera, 
dicht bij den pylorus. DEA VER . doet bij ulcera ventriculi over
hechting met g.e . ,  bij ulcera cluodeni overhechting met pyloro
plastiek. FINALY doet bij gunstige gevallen resectie, bij de andere 
excisie . en pyloroplastiek . 

Voordeelen: Als voordeelen van de pyloroplastiek, gecombineerd 
met excisie, worden opgesomd: de naden komen in gezond weefsel 
te liggen en overhechting is overbodig (ENGELSING) ; er ontstaat 
geen stenose en een g.e .  is dus niet noodig (FINALY) . De meeste 
geperforeerde ulcera zijn dicht bij den pylorus gelegen en dus 
gesch1kt voor deze operatie (WHITE), zij is eenvoudig, kortdurend, 
de infectie wordt niet door de buikholte verspreid en het ulcus 
geneest na pyloroplastiek. 

N adeelen: De pyloroplastiek gaf bij chronische ulcera on
bevredigende resultaten en is bij een star duodenum met veel 
vergroeiingen niet goed uit te voeren (discussie Ned. Verg. v. 
Heelkunde, 5 Juli 1937) . 

De pyloroplastiek wordt clan ook niet veel meer toegepast; daar
door zijn er geen belangrijke gegevens over resitltaten en naonderzoek 
in de literatuur te vinden. ENGELSING: 9 gevallen, 1 naadinsuffi
cientie; GRIMAULT: 3 gevallen, bij naonderzoek na 1 jaar waren 
alle 3 goed; HINTON: 12 gevallen, 1 overleden, bij naonderzoek waren 
2 goed, 1 had recidief, 1 stenose en 5 klachten; RoosrnG: 12 gevallen� 
alle 12 genezen, 1 patient kwam 1 jaar later terug wegens zware 
bloeding; SEMB: 1 geval, binnen 12 uren na de perforatie geopereerd, 
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overleden; de Edinburgsche chirurgen (CAIRD c.s.): 4 gevallen, bij 
naonderzoek waren 2 goed en hadden 2 klachten; WILLIAMS :  
9 gevallen met 3 dooden, bij naonderzoek waren 5 voldoende en 
1 onvoldoende. 

z. H�t aanleggen van fistels: 

a. gastrostomie, 
� - jejunostomie, 
y. gastrostomie met jejunostomie. 

a. Gastrostomie: 
LENNANDER heeft in 1908 de gastrostomie aanbevolen, onder 

meer ook bij maagperforaties. De gastrostomie is door EAGER en 
KEY sterk gepropageerd in de z.g. Mariamethode (excisie, gastro
stomie, irrigatie van de buikholte, primair sluiten) , waarmede zij 
zeer goede resultaten bereikten. 

Techniek: Na het overhechten van de perforatie-opening wordt 
een maagfistel volgens WITZEL of volgens KADER aangelegd; 
een enkele maal is de perforatie-opening benut voor het invoeren 
van de katheter. De buis blijft open, de patient mag drinken; de 
maag loopt via de buis leeg, zoodat het vochtverlies door toevoer 
langs een anderen weg gecompenseerd moet worden; na 1 week 
loopt gewoonlijk weinig meer door de katheter naar buiten. De buis 
wordt dan tijdelijk afgeklemd en de katheter, als er geen stuwing 
optreedt, uitgenomen; de wonde geneest na enkele dagen (EAGER, 
SUERMONDT) . 

lndicaties :  EAGER doet altijd gastrostomie; in de Leidsche 
Universiteitskliniek werd onder leiding van ZAAYER ook steeds 
gastrostomie (met jejunostomie) gedaan; zijn opvolger SuERMONDT 
bewaart de methode uitsluitend voor slechte gevallen. 1) Als na 
overhechting stenose dreigt, brengt Williams een dubbele buis in; 
de langere binnenbuis schuift hij door tot in het duodenum voor 
de voeding, de buitenbuis reikt slechts tot in de maag en dient 
voor drainage van dit orgaan. 

Als voordeelen worden door EAGER en SuERMONDT opgesomd: 
er ontstaat geen spanning op de overhechting, 
de maag heeft rust, de patient braakt niet, 
de patient mag drinken en gevoelt subjectief verlichting. 
Toch vond EAGER 4 x naadinsufficientie. 

1) Persoonlijke mededeeling. 
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N adeelen: Als nadeelen warden opgesomd: 
een gastrostomie heeft weinig zin (F. SCHWARZ) : bij werkelijke 

stenose is gastrostomie ongeschikt, 
bij tijdelijke stenose is vochttoevoer per rectum en subcutaan 

beter (INSINGER) ' 
langere ziekenhuisverpleging, 
kans op litteekenbreuk, 
vocht- en zoutverlies uit de fistel met gevaar voor uraemie 

par manque de sel en tetanie, 
kans op fistel (EAGER en SuERMONDT zagen nooit een fistel, in 

de enquete van lNSINGER moest 1 X de fistel operatief gesloten 
warden) , 

de operatieresultaten zijn  niet beter dan na uitsluitend over
hechten, 

de uitkomsten bij het naonderzoek zijn slecht. 
Resultaten: Dezeworden vermeld in de groote verzamelstatistieken 

van EAGER en lNSINGER: EAGER behandelde binnen 12 uur na de 
perforatie 109 patient.en met 17 sterfgevallen, na 12 uur 57 met 36 
sterfgevallen, totaal 166 met 53 sterfgevallen. INSINGER: interval 
0-6 uur 25 gevallen, waarvan 3 zijn overleden , 6-1 2 uur resp. 
9 en 2, 12-24 uur resp. 8 en 4, langer dan 24 uur resp. 2 en 2, 
totaal 44 gevallen, waarvan 11 zijn overleden. 

N aonderzoek: Volgens EAGER verschillen de uitkomsten van het 
naonderzoek niet van de uitsluitend overhechte gevallen. Cijfers 
geeft lNSINGER uit de bekende enquete: bij 15 patienten, d.i . 54% 
van het aantal naonderzochten, ontstonden ernstige klachten, bij 
11  was heroperatie noodig. 

�- J ejunostomie: 

In 1906 werd de j ejunostomie aangegeven door v. EISELSBERG 
ter vervanging van de g.e. 

Techniek: Witzelsche fistel op het J eJunum. 
Indicaties: v. EISELSBERG en SIMON raden bij slechte gevallen 

overhechting met jejunostomie aan; VON HABERER en SPECK doen 
dit alleen als er na overhechting stenose is; in dat geval geven zij 
boven de g.e. aan j ejunostomie de voorkeur; PETREN legt haar aan 
bij zeer slechte gevallen, waar toch iets tegen de pylorusstenose ge
daan moet warden en tenslotte pleiten TEKELENBURG en WILENSKY 
voor de j ej unostomie bij ulcera, hoog aan de kleine curvatuur. 
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Voordeelen: De patient kan onmiddellijk en krachtig gevoed 
worden, een g.e. is niet noodig, de maag heeft volkomen rust en 
het ulcus geneest. 

v. ErsELSBERG beschouwde de jejunostomie als een door een 
operatieven jngreep verkregen Leubekuur. 

Als nadeel wordt de Iange verplegingsduur naar voren gebracht, 
bovendien geneest het ulcus vaak niet. 

In hoeverre is de jejunostomie bij het chronische maag- of 
duodenumulcus in staat geweest dit te genezen? Volgens v. 
HABERER treedt in de meeste gevallen geen genezing op. Blijkens 
het proefschrift van EEFTINCK ScHATTENKERK werden in Utrecht 
14 patienten met jejunostomie opnieuw geopereerd (hoe vaak de 
jejunostomie was aangelegd staat niet nauwkeurig vermeld). 

Resultaten: KUNZ deed 9 x overhechting met jejunostomie, 
8 patienten overleden, het waren de slechte gevallen uit zijn serie. 
v. ErsELSBERG verrichtte de operatie 7 X ,  met 4 sterfgevallen, het 
waren bijna allen patienten, die zeer laat binnenkwamen; de 2 
binnen 12 uur geopereerden genazen. 

N aonderzoek: Mededeelingen over naonderzoek zijn nog 
schaarscher dan die o;er operatie-resultaten. lNSINGER geeft op 
in de enquete: 52% van de naonderzochte patienten had klachten, 
daarvan moest 64% opnieuw geopereerd worden. 

y. Gastrostomie met J°eJ°unostomie: 
Door ZAAYER werd steeds gastrostomie �et jejunostomie toe

gepast, door SuERMONDT wprdt deze methode nog gebruikt bij 
gevallen, die niet geschikt zijn voor primaire resectie. 

Resultaten: Zie tabel 7. · 
TABEL 7. 

Interval in uren 0----6 1 6-12 , 12-24 na 24 I totaal 
i:: i i:: i:: 0 0 

cil Cl) cil Cl) cil Cl) cil Cl) cil Cl) 
'O 'O 'O 'O 'O 

cd � cd � cd � cd Cl) cd Cl) 
+' +' +' +' � +' � 0 Cl) 0 Cl) 0 Cl) 0 Cl) 0 Cl) +' :> +' :> +' :> +' > +' :> 0 0 0 0 

SUERMONDT 1924 30 2 4 2 7 5 � ,  9 50 18 
lNSINGER 81 18 17 6 16 12 2 116 38 
Tezamen . . . . . . .  I 111 I 20 I 21 j S I 23 j 17 I 11 I 11 I 166 I 56 
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N aonderzoek:. SuERMONDT kon 27 patienten naonderzoeken, 17  
hadden geen klachten, 4 lichte klachten, 5 waren opnieuw geope
reerd en aan 1 was heroperatie aanbevolen. Bij de enquete van 
!NSINGER waren van de 57 naonderzochte patienten 26 goed, 31 
hadden klachten, waarvan 18 opnieuw geopereerd waren. 

Bij deze naonderzoekingen bleek dus, dat ± de helft van de 
patienten klachten had; van deze helft werd weer de helft opnieuw 
geopereerd. 

b. RADICALE METHODE: MAAGRESECTIE. 

Techniek: 
Resecties volgens BILLROTH I of II zij n  geschikt voor de perfo

r�ties, minder geschikt is de ,, Querresektion" .  Niet geschikt zijn  de 
z.g. Resektion zur Ausschaltung volgens Finsterer en de palliatieve 
resectie volgens MADLENER. 

V oordeelen: 
De voorstanders van de primaire resectje sommen de volg�nde 

voordeelen op: 
1. de perforatie-opening wordt volkomen onschadelijk  gemaakt, 
2. alle onzekerheden en moeilijkheden van de overhechting 

worden voorkomen, 
3. de g.e .  wordt vermeden, 
4. multipele ulcera worden tevens weggenomen, 
5. multipele perforaties worden teNens weggenomen, 
6. het ulcus wordt radicaal verwijderd, met alle voordeelen van 

dien, nl. geen kans op recidief, bloeding, reperforatie, maligne 
degeneratie, terwijl eventueel carcinoom wordt verwijderd, 

7. resectie is bij geperforeerde ulcera technisch gemakkelijk, 
8. het eindresultaat is veel beter dan bij de palliatieve methodes. 
ad 1. Aan den eersten eisch, te stellen aan elke operatie-

methode, nl. het onschadelijk maken van de perforatie-opening, 
wordt door de resectie goed voldaan, het geperforeerde ulcus wordt 
volkomen verwijderd en als infectiebron uitgeschakeld. 

Enkele van de meest enthousiaste voorstanders van de resectie 
zien speciaal een groot voordeel in het geheel verwijderen van het 
ulcus met den sterk ontstoken, vaak met fibrinebeslagen bedekten 
maagwand (BOEHM, FRIEDEMANN, STEIGER, SUTER) . A. BRUNNER 
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vreest na overhechting het doorsijpelen van de steekkanalen en de 
perforatie-opening. Volgens RIESE blijft na overhechting het ont
stoken ulcus met omgeving een infectiebron. Typeerend voor deze 
opvatting is de uitspraak van ZoEPFFEL: ,,der Verlauf ist gerade 
in diesen FALLEN meist erstaunlich gut. Ich kann das nur darauf 
zuriickfiihren, dasz das ganze, schwer entziindete Gebiet in der 
Umgebung der Perforationsoffnung mit all den eitrigen, fibrinosen 
Belagen durch die Resektion total entfernt wird" of van FELLER: 
,,damit wird nicht nur die Perforation und das Ulcus, sondern auch 
die ganze eventuell noch krankhafte Umgebung fortgeschafft". 

Met ODERMATT moeten wij evenwel zeggen, dat de resectie bij 
het geperforeerde ulcus niet vergeleken mag worden met de ectomie 
van de geperforeerde appendix. Bij de geperforeerde appendix 
gaat de ontsteking uit van de zieke appendix en wordt door de 
appendectomie de infectiebron verwijderd; bij de maagperforatie 
treedt de infectie µer buikholte op via de perforatie-opening, de 
maagwand zelf is geen infectiebron. 

ad 2. De moeilijkheden en onvolkomenheden van de over
hechting zijn uitvoerig besproken bij de nadeelen van de over
hechting op blz. 

ad 3. Een chirurg die overhecht, moet van tijd tot tijd wegens 
stenose een g.e. aanleggen en moet dan alle bezwaren van de g.e. 
op den koop toe nemen (RIESE). 

ad 4. FRIEDEMANN, CONRAD HENLE, Junrn, KoENNECKE, 
NooRDENBOS, NYSTROM, PICK, RIESE, SUTER noemen het voor
komen van een of meer ulcera naast het geperforeerde een argument 
voor de resectie. 

Velen schrijven zelfs de klachten, ontstaande na de overhechting, 
toe aan het niet genezen 2e ulcus (BRUTT, LEWISOHN, SCHOEMAKER). 
Over het voorkomen van multipele ulcera loopen de meeningen 
nogal uiteen. Dit vindt ten deele zijn verklaring in de toegepaste 
therapie. ·Een chirurg, die geregeld reseceert en zijn praeparaten 
bestudeert, zal meer multipele ulcera vinden dan een chirurg, die 
overhecht. In een materiaal met veel obducties worden de multipele 
perforaties ook beter gevonden. Vaak ook zal men litteekens van 
genezen ulcera ineegeteld hebben. 

Hier volgen enkele gegevens over multipele ulcera bij perforaties: 
BRUTT 50%, 
BOEHM 2 op 19, 
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F. BRUNNER bij 175 obducties 55 x ,  
DEMMER 5 X bij sectie (op 25 sterfgevallen), 
FRIEDEMANN op 14 gevallen 5 X , 
GRIMAULT overhechtte een ulcus duodeni, eenige dagen later 

ontstond een doodelijke bloeding uit een ulcus van den achter
wand. 

INSINGER schat in zijn proefschrift het voorkomen op minder 
dan 4%, 

JUDIN 203/o, 
CONRAD HENLE op 12 gevallen 9 x , 
LEWISOHN 503/o, 
PETREN bij 51 obducties 14 X , 
SPECK 1 x op 105 gevallen, 
STEINTHAL 1 x op 15 gevallen, 
ZUKSCHWERDT bij 34 obducties 10 x ,  het doorgebroken ulcus 

lag steeds aboraal. 
Een enkel hoogzittend 2e ulcus zal bij de resectie nog wel kunnen 

blijven zitten . INSINGER vermeldt in de enquete een geval van 
verbloeding na resectie uit een achtergebleven 2e ulcus. 

ad 5 . . Multipele perforaties komen voor. De prognose van de 
multipele perforaties is slecht, gewoonlijk wordt bij de operatie 
een van de openingen gevonden en overhecht en de 2e pas bij ob
ductie ontdekt. Deze tweede perforatie zit trouwens vaak op den 
achterwand of hoog aan · de maag. In de serie van EAGER (1767 
gevallen) komen 10 gevallen van multipele perforaties voor, niet 
minder dan 9 zijn gestorven. Junrn, DRURY, RIESE e.a. zien hierin 
een argument �oor de primaire resectie. 

Komen deze meervoudige perforaties vaak voor ? In de literatuur 
heerscht eenige verwarring over de begrippen multipele perforatie 
en reperforatie. Deze 2 toestanden zijn ook niet altijd te onder
scheiden. Ik zou van multipele perforatie willen spreken, wanneer 
op het moment van de operatie 2 of meer perforatie-openingen 
aanwezig zijn, van reperforatie wanneer, korteren of langeren tijd 
na de operatie, een nieuwe perforatie ontstaat, hetzij van het eerste 
ulcus, hetzij van het tweede, dat tevoren nog nietwas door gebroken. 
Een groot deel van de multipele, eventueel re-perforaties, wordt bij 
obductie gevonden; op dat moment is het niet altijd meer uit te 
maken of het een geval is van een multipele perforatie, die bij de 
operatie niet herkend is, of een reperforatie, ontstaan kort na de 
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operatie. Dit kan de oorzaak zijn van de zoo ver uiteenloopende 
opgaven over multipele perforaties. 

BA GER ( op 1767 gevallen) 9 gevallen met 2 en 1 met meerdere 
perfora ties, 

F. BRUNNER 9 op 380, 
DEMMER 1 op 52, 
PETREN 4 op 82, 
FINSTERER (in 1910) 1 op 18, 
lNSINGER (proefschrift) 3 op 188 gevallen. 
In het verslag van de enquete (1358 gevallen) zegt lNSINGER: 

,,de obductie bracht 1 X een perforatie van een 2e ulcus aan 
het licht", 

PRADER zag deze complicatie op 51 gevallen nooit, 
RIEDER evenzoo, 
SCHOEMAKER (1909) vermeldt 1 meervoudige perforatie bij 

20 patienten, 
terwijl SPECK het voorkomen op 2-5% schat zonder het zelf 

beleefd te hebben. 
GRIMAULT doet mededeeling van een dubbele perforatie van het 

duodenum, genezen na resectie. 
Het voorkomen van multipele perforaties is een zwak argument 

· voor de resectie; men kan er besluiten uit lezen, dat men bedacht 
moet zijn op de mogelijkheid van nog een perforatie-opening; 
deze tweede opening kan desgewenscht ook overhecht worden. 
Theoretisch is het denkbaar, dat zelfs de resectie het tragische 
verloop bij de multipele perforatie niet altijd voorkomt, nl. wan
neer de 2e perforatie zetelt in den fundus en achterblijft in de 
maagstomp. Een dergelijk geval heb ik echter in de literatuur niet 
kunnen vinden. 

ad 6. Resectie voorkomt met vrij groote zekerheid recidief, 
bloeding, reperforatie, maligne degeneratie. BROCQ, FINALY, PICK, 
STEIGER, RIEDER noemen dit een argument voor resectie. De kansen 
op bloeding, reperforatie etc. na overhechting zijn besproken bij de 
nadeelen van de overhechting op blz. 28. 

Geheel uitgesloten is de kans op recidief der perforatie na resectie 
niet. Een recidief na maagresectie treedt vrijwel uitsluitend op in 
den vorm van een u. p. j. M UHSAM vond bij een naonderzoek over 
14 resecties 1 u.p. j. ; PETERS 1 recidief ulcus op 55 resecties; F. 
ScHw ARZ deed 4 resecties volgens BILLR0TH I, bij naonderzoek had 
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J_ patient ulcusklachten. lNSINGER schrijft in het verslag van de 
enquete (naonderzoek van 80 resecties): ,,bij een der patienten ont
wikkelde zich ondanks de resectie een nieuw ulcus" .  ZUKSCHWERDT 

verloor 1 patient door perforatie van een nieuw ulcus in de anasto
mose, een 111;aand na een ,,Querresektion" wegens geperforeerd ulcus 
ventriculi. Volgens STARLINGER treedt na resectie wegens chronisch 
ulcus in 0.7% (169 op 25121) der gevallen een recidief-ulcus op. 
RIESE wijt recidieven aan onvoldoende resectie of aan het gebruik 
van onresorbeerbaar naadmateriaal. 

Bloeding komt ook na resectie voor. Afgezien van de nabloedingen 
kort na de operatie kan deze bloeding in verband staan met een 
nieuw ulcus of met een gastritis van het achtergebleven maag
gedeelte. lNSINGER vermeldt 1n  de enquete 2 x bloeding na resectie 
(80 resecties) . 

Als argument voor resectie wordt ook wel genoemd, dat een 
eventueel carcinoom wordt verwijderd (FINALY, SUTER) . 0DERMATT 

bv. overhecht gewoonlijk, maar reseceert bij ulcus callosum, waarbij 
carcinoom niet met zekerheid is uit te sluiten. Bij PETERS bleken 
2 gereseceerde, geperforeerde ulcera bij histologisch onderzoek 
carcinoom te zijn. 

ad 7. Juist bij de geperforeerde ulcera is de resectie gemakkelijk. 
De geperforeerde ulcera zitten aan den voorwand van maag of · 
duodenum, meerendeels aan den voorwand va.n het duodenum 
dicht bij den pylorus en zijn heel wat gemakkelijker te reseceeren 
dan de chronische, die vaak aan den achterwand van maag of 
duodenum zitten en soms diep in de naburige organen (pancreas) 
gepenetreerd zijn. Dit argument wordt naar voren gebracht door 
j UDIN, SCHLOFFER, ZOEPFFEL. 

ad 8. Bij de chirurgische behandeling van de chronische 
ulcera kan tegenwoordig, althans op het vasteland van Europa, 
de resectie op de grootste belangstelling bogen. Na de resectie 
is het meerendeel van de chronische ulcuslijders van zijn klachten 
bevrijd. Het naonderzoek van patienten, wegens maagperforatie 
behandeld met palliatieve operaties, bewees, dat een niet gering 
deel van deze patienten klachten had. Men heeft de gunstige eind
resultaten, verkregen bij het chronische _ ulcus, ook trachten te 
verkrijgen bij het geperforeerde. Bij het naonderzoek van de 
primaire resecties zal warden nagegaan of dit gelukt is. 

De onbevredigende eindresultaten van de palliatieve methodes 
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en de goede resultaten van de resectie van het chronische ulcus 
zij n voor vele chirurgen wel het motief geweest voor den overgang 
op de primaire resectie. 

Nadeele.n: 

De tegenstanders van de primaire resectie voeren de volgende 
bezwaren aan: 

1. de maagresectie is een groote ingreep met een hooge mortaliteit, 
2. door de resectie wordt de infectie door de geheele buikholte 

verspreid, 
3. door opereeren in ontstoken gebied wordt de ontsteking 

verergerd, 
4. de resectie is te moeilijk, vooral voor weinig ervarenen, 
5. de resectie is een onphysiologische, mutileerende ingreep. 
ad 1. De tegenstanders van de resectie voeren aan: de resectie 

is een groote ingreep, die op zichzelf reeds een zekere mortaliteit 
heeft. Inderdaad is de resectie een groote, vaak langdurige operatie 
en wij moeten ons dus zeker afvragen of de patient met een perfo
ratie zoo'n langdurigen ingreep kan doorstaan. 

Horz meent, dat een resectie lang duurt, de shock vermeerdert 
en de uitbreiding der peritonitis in de hand werkt. FINAL Y vindt 
den langen duur van de resectie een bezwaar. ZuKSCHWERDT 
betoogt aan de hand van zijn 25 binnen de 6 uur geopereerde ge
vallen, dat met den duur van de operatie de mortaliteit stijgt. 

Hoe lang duurt een resectie en hoeveel langer duurt een resectie 
dan andere methodes ? Sommige operateurs spelen een resectie 
·binnen een uur klaar, anderen evenwel doen er veel langer over. 
Hierbij komt de beteekenis van de methode van anaesthesie naar 
voren en valt de aandacht op het voordeel van locaal-anaesthesie. 
BAGER heeft den duur van de operatie en de hoeveelheid verbruikt 
narcoticum nagegaan: 

bij 23 resecties was de gemiddelde duur van de operatie 1 uur 
46 min. en het aetherverbruik 287 gr., 

bij 274 overhechtingen met g.e. was dit 1 uur 29 min., resp. 
259 gr., 

bij 208 overhechtingen 1 uur 3 min., resp. 196 gr. 
De duur van de operatie en het aetherverbruik zijn bij de resectie 

dus niet belangrijk meer dan bij de overhechting met g.e. De 
resectie kan ook wel eens veel meer tij d in beslag ne:rnen. BAG ER 
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publiceert 2 gevallen van 3 uur 22 min. en 3 uur met een verbruik 
van 430, resp. 433 gr. aether. Deze groote hoeveelheden zijn natuur
lijk niet onbedenkelijk. Bij het gebruik van locaal-anaesthesie speelt 
de duur van de operatie in dit opzicht niet zoo'n groote rol. Deze 
keuze van narcoticum is ook van beteekenis (lachgas) . 

Een tweede punt is de dichtheid van den naad. In het bijzonder 
vreesde men lekkage van de naden, gelegd in de gei'.nfiltreerde 
weefsels, met name N OETZEL vreest lekkage van de duodenum
stomp. 

Sterfgevallen, speciaal het gevolg van de resectie, zijn bekend, 
bv. peritonitis door opengaan van de duodenumstomp (MuHSAM, 
PAUL) , nabloeding (MuHSAM) , naadinsufficientie (EAGER, 3) . 

De voorstanders van de resectie beweren, dat de mortaliteit van 
de resectie niet hooger is dan bij andere methodes. Zij baseeren 
hun meening op eigen ervaring, gepubliceerde statistieken en op 
ervaringen van chirurgen, die na toepassing van de resectie hun 
sterftecijfers zagen dalen (dit zijn o.a. BRUTT, Junrn, TESSENYI, 
ZOEPFFEL) . Volgens enkelen is de mortaliteit bij juiste keuze van 
de gevallen zelfs lager dan bij palliatiev.e methodes (KUNZ) . 

HusTINX, KINGMA BoLTJES en NooRDENBOS wezen op het 
gunstige postoperatieve verloop na de resectie. Volgens KUNZ 
is de angst voor den grooteren ingreep ongegrond en is bet post
operatieve verloop gunstig, meestal beter dan na palliatieve 
opera ties. Volgens SUTER is de vrees, dat de resultaten slecht warden 
door de resectie, ongegrond. STEIGER acht de resectie niet gevaar
lijker dan andere methodes. Volgens RADOIEVITCH is de mortaliteit 
bij resecties gelijk aan die bij andere methodes. RIEDER vindt • 
resectie beter dan palliatieve methodes, aangezien de mortaliteit 
niet hooger is. NYSTROM zegt van de resectie: ,,Die Operations
ergebnisse hinsichtlich sowohl die primare Mortalitat als des Dauer
resultats sind giinstig" . 

ad 2 en 3. Deze bezwaren kunnen het best samen warden be
sproken. 

Na de perforatie verspreidt de maaginhoud zich in den bovenbuik 
en langs het colon ascendens naar het Ca vum Douglasi; bij versche 
gevallen bevindt zich weinig of geen exsudaat onder het colon 
transversum en in de linker buikhelft en is het peritoneum op die 
plaatsen niet of weinig veranderd. Men heeft de vrees uitgesproken 
(o.a. GILMOUR en PAUGGER) , dat bij de resectie, waarvoor mani-
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pulaties onder het colon transversum noodig zijn, zooals het op
zoeken van de jejunumlis, de infectie van den bovenbuik naar deze 
weinig besmette gebieden zou warden verspreid. 

Een van de principes bij de behandeling van ontsteking is rust; 
beweging en manipuleeren in een ontstoken gebied verergert de 
ontsteking. Bij een perforatie-peritonitis achtte men kort werken 
noodzakelijk en het veel manipuleeren en langdurig werken in en 
aan ontstoken gebied, zooals bij de resectie moet geschieden, niet 
bevorderlijk voor de genezing van de peritonitis. Typeerend is bv. 
de slagzin van MA YO op de peritonitis: ,,get in quick, get out 
quicker" .  

Hiertegen is aangevoerd (o.a. door NooRDENBOS), dat uit bacterio
logische onderzoekingen is komen vast te staan, dat de peritonitis 
in de eerste uren na een maagperforatie niet een peritonitis in 
den gebruikelijken zin des woords, niet een bacterieele, doch een 
chemische ontsteking is (vooral reactie op den zuren maaginhoud) . 
Pas later, volgens LOHR na 12 uren, komen de pathologische 
bacterien ( de onderzoekingen van BR UTT en LOHR zijn vermeld 
bij het bacteriologisch onderzoek van het exsudaat) . Wanneer de 
peritonitis werkelijk een bacterieele ontsteking geworden is, krijgen 
deze argumenten waarde en dan is de resectie waarschijnlijk ook 
minder aangewezen. 

Deze bezwaren schijnen dan ook voornamelijk theoretisch te zijn 
en doen zich pas gelden bij diffuse, etterige peritonitis. 

ad 4. Argument 4 luidt: resectie is een technisch moeilijke 
ingreep, die slechts door ervaren chirurgen gedaan kan worden. 

0KINCZYC acht, in zijn rapport voor het Fransche chirurgen
congres in 1928, vooral bij geperforeerde ulcera duodeni resectie 
technisch te moeilij k. 

Verschillende voorstanders van de resectie leggen dan ook den 
nadruk op de vaardigheid van den operateur, bv. KoENNECKE: -
voor keuze van operatiemethode is o.a. de vaardigheid van den 
operateur van belang; KREUTER: - ieder technisch goed geschoold 
chirurg is, indien de toestand van den patient het toelaat, verplicht 
resectie te doen; v. REDWITZ: - resectie is slechts geoorloofd aan 
een technisch goed onderlegd chirurg. Zeer bijzonder formuleert 
GILMOUR dezen eisch: - resectie kan alleen door geschoolde 
chirurgen in voor maagchirurgie gespecialiseerde klinieken gedaan 
warden, voor den algemeenen chirurg is overhechting het beste. 
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In dit kader past ook het bezwaar van SCHOEMAKER tegen de 
resectie; uit het verslag van de Vereen.iging voor Heelkunde neem 
ik over: ,,in mijn ziekenhuis worden de meeste maagperforaties 
door de oudste assistenten geopereerd. SCHOEMAKER meent, dat 
hij niet tegen hen mag zeggen: - doe maar een maagresectie -. 
Als hij deze patienten zelf zou opereeren, dan zou hij misschien 
wel reseceeren". 

ad 5. Argument 5 luidt volledig: resectie is een onphysiologische, 
mutileerende ingreep, die leidt tot anaemie, neurologische af
wijkingen, verhoogde kans op infectie, ontwikkelingsstoornissen 
bij jonge menschen en verkorten levensduur. Vele menschen worden 
onnoodig aan dezen ingreep onderworpen. 

Het vraagst.uk van de acute ulcera bij menschen met korte 
anamnese zal, mede in verband met de pathologische anatomie, in 
een afzonderlijk hoofdstuk worden besproken. 

REMIJNSE voert aan tegen de resectie, dat over den levensduur 
van den patient en de gevaren voor infectie en anaemie na de 
resectie nog te weinig bekend is. 

lNSINGER zegt in zijn dissertatie: ,,een dergelijke groote, muti
leerende ingreep is in de groote meerderheid der gevallen niet 
geoorloofd.'' 

FINAL Y ziet in de kans op chronische anaemie een bezwaar tegen 
de resectie. 

STOHR noemt de resectie bij jonge menschen zonder ulcus
anamnese schadelijk. HARM en LOHR hebben, volgens MELTZER, 
gewaarschuwd voor maagresecties bij jeugdige personen. MELTZER 
zelf heeft een naonderzoek gedaan bij 35 jonge menschen, 3-13 jaar 
na de maagresectie op 12-21 jarigen leeftijd, en bevond de 
algemeene ontwikkeling bij alien goed. ZUKSCHWERDT kon aan 
de hand van eigen naonderzoek deze bevindingen bevestigen. 
MELTZER is zelfs van meening, <lat de groei van met resectie 
behandelde j onge menschen beter is dan wanneer zij niet gereseceerd 
zouden zijn en zij blijvend hinder van hun maag zouden h�bben 
gehouden. 

Bij het naonderzoek zal ik nader ingaan op de kwestie van de 
anaemie; daarbij zal blijken, dat er weinig kans is op anaemie 
na een resectie, indien die althans niet te groat is. Overigens 
kunnen tegenwoordig deze anaemieen goed behandeld warden 
(lNSINGER) . 
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I ndicaties: 
Resectie kan verricht warden: 
1. uit noodzaak, 
2. uit principe. 
ad 1. Verschillende chirurgen, waaronder zelfs tegenstanders 

van de primaire resectie, hebben resectie gedaan wanneer andere 
methodes onmogelijk schenen of mislukt waren, bv. ANGERER 
deed 2 X een resectie, niettegenstaande den slechten toestand 
van den patient, omdat overhechting niet veilig was; FEREY deed 
2 X resectie uit noodzaak, overhechting was onmogelijk; soort
gelijke gevallen zijn medegedeeld door EBERLE, HR0MADA en 
P AU CHET. BOTTIN doet slechts b.ij uitzondering primaire resectie, 
nl. dan, wanneer overhechting onmogelijk is en de patient nog in 
goede conditie verkeert. WETTERSTRAND deed reeds in 1913 een 
resectie wegens een bijzonder groot ulcus aan den pylorus. 
· Een bijzondere aanleiding voor resectie is nog de vrees, met een 
carcinoom te doen te hebben. De eerste resectie, door KEETLY, is 
op deze indicatie geschied. Zulke gevallen zijn nog medegedeeld • 
door SPECK, ODERMATT. SUTER zegt: ,,de onderscheiding ulcus 
callosum - carcinoom is bij de operatie vaak moeilijk en v.ormt een 
indicatie voor resectie." 

ad 2. Alle chirurgen, zelfs de meest enthousiaste voorstanders 
van de resectie, stellen eenige voorwaarden voor de resectie. 
Deze voorwaarden hebben voornamelijk be_trekking op den toe
stand van den patient en op den tijd, verstreken sinds de per
foratie. Vaak wordt bovendien nog gelet op den leeftijd van 
den patient, den zetel en den aard van het ulcus, de vulling 
van de maag, den tijd na den laatsten maaltijd, terwijl de ervaring 
van den operateur ook wel eens een rol speelt bij de keuze van 
methode. 

Het tijdsverloop na de perforatie, waarbinnen nog resectie ge
oorloofd is, wordt vaak afgeleid uit de onderzoekingen over de 
bacteriologie van het -exsudaat. Verschillende chirurgen stellen 
een bepaalde tijdgrens: PAUCHET 5 uur, BR0CQ 6 uur, KUCHEL 
9 uur, E. SCHWARZ, RIEDER, FRIEDEMANN, FRANGENHEIM 12 uur, 
BOEHM 24 uur. Anderen, zooals Junrn, JuNGHANNS, v. HABERER, 
HocHE, HUSTINX, achten den duur van het interval niet van 
overwegend belang en laten zich meer leiden door den toestand van 
den patient. 
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Enkelen stellen een maximum leeftijdsgrens: KUCHEL en RIEDER 
50 jaar, JuDIN enNooRDENBOS doen geen resectie bij oude menschen. 
Bij JuNGHANNS en bij HusTINX speelt de leeftijd van den patient 
geen rol. 

Voor de beoordeeling van den toestand van den patient is van 
belang de algemeene en de plaatselijke toestand. Bij den algemeenen 
toestand wordt speciaal gelet op pols en temperatuur en de circulatie
en ademhalingsorganen; bij den plaatselijken toestand op den 
graad van peritonitis, de hoeveelheid en den aard van het exsudaat, 
eventueele darmparalyse, zetel van het ulcus. BROCQ houdt nog 
rekening met anatomische factoren als adipositas en angulus 
costarum. 

Goeden algemeenen toestand eischen o.a. DoBERER, JuDIN, 
MuHSAM, NYSTROM, RAMB, RIEDER en F. SCHWARZ. v. HABERER 
eischt goede circulatieverhoudingen, MASSARI weinig algemeene 
peritonitis. Geen resectie doen: JuDIN bij sterke intoxicatie, 
DoBERER bij sterke peritonitis, PETERS en W OHLLEBEN bij slechten 
algemeenen toestand, veel peritonitis, veel adhaesies en KoENNECKE 
bij ongunstige gevallen. 

Als dringende contra-indicatie wordt door ScHWARZMANN en 
KUNZ meteorismus genoemd. 

GERHARDT, MuHSAM, CLAIRMONT eischen een technisch 
gemakkelijk te reseceeren ulcus. JuDIN daarentegen heeft 
nooit uit angst voor technische moeilijkheden de resectie nage
laten. 

Soms doet men slechts resectie bij bepaalde soorten ulcera: 
DICK bij ulcera callosa, RADOIEVITCH bij groot ulcus callosum, 
KoNJETZNIJ bij u.p.j. , TROUT bij tevens bloedende ulcera aan 
den achterwand; N OORDENBOS deed 2 x resectie bij tevens 
bloedende ulcera. 

GILMOUR, KOENNECKE, KREUTER, OIDTMANN, V. REDWITZ, 

SPECK, SCHOEMAKER, F. SCHWARZ achten de resectie alleen voor een 
technisch goed geschoold chirurg geoorloofd. 

Resultaten: 

In tabel 8 zijn de uitkomsten van een groot aantal resecties 
samengevoegd. 
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TABEL 8. 

Resultaten van de primaire resectie. 
In deze tabel zijn verzameld een groot aantal gevallen van doorgebroken 

maag- en duodenumzweren, behandeld met primaire resectie. 

Interval in uren 0-6 6-12 0-12 12-24 na 24 totaal 

s:: s:: s:: s:: s:: i::::: 
ca Q) ca Q) ca Q) ca Q) ...... Q) cii Cl) 

"O "O "O "O co "O 
Auteur c,:j � c,:j Q) c,:j � c,:j Q) c,:j .$ c,:j .$ +' +' 'i=: +' +' 'i=: +' I-< +' I-< 0 Q) 0 Q) 0 Q) 0 Q) 0 Q) 0 Cl) +' :> +' :> +' :> +' :> +' :> +' :> . 0 0 0 0 0 0 

Angerer 107 15 
Boehm 19 4 
A. Brunner 5 0 5 0 3 0 8 0 
Briitt 26 1 14 2 40 3 12 4 55 8 
Carayannopoulos 13 0 
Doberer 12 1 
Druener 4 0 2 0 6 0 2 1 2 2 11  3 
Dworzak 7 0 
Eberle 1 0 1 0 1 0 
Eichelter 41 7 
Eunicke 3 0 3 0 3 0 
Farr 1 1 
Ferey 2 0 
Finaly 3 0 
Friedemann 27 1 27 1 27 1 
Gatersleben 4 0 
Gerhardt 56 10 

Gibson 1 1 
Graves 44 5 
Guilleminet 1 0 
v. Haberer 1 0 1 0 1 0 99 8 
Haussler 20 3 2 2· 22 5 22 5 
Ad. Henle 5 1 
Henschen 56 4 
Boche 13 0 18 4 
Hohenwallner 2 1 
Hotz 1 0 1 0 1 0 
Hromada 3 1 3 0 6 1 4 3 10 4 
Huber 32 7 
Judin 648 53 
J. Ch. Koch 1 0 1 0 1 0 
Koennecke 23 1 6 0 29 1 32 2 
Kreuter 17 1 7 1 24 2 31 5 
Kuchel I 15 2 I I 15 2 
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Vervolg TABEL 8 .  
Interval in  uren 

Auteur 
Kunz Marconi Marti Massari Mi:ihsam Neuber Noetzel Noordenbos Orth Pauchet Paul Peters Prader Rieder Riese Salzman Schaefer chloffer s 

E 

F 

s 

s 

s 

s 

s 

w 

w 

w 

z 

z 

Schoemaker . Schv:arz . Schwarz chwarzmann emb ta:dinger teden teiger illich ohlleben olff oepffel ukschwerdt 
otaal T 

M ortaliteit in 
56 

% 

I 

0-6 6-12 0-12 
� I ! I I ::: I p 

cii Q) cii il) 
'u 

j 1 t 1  

C1l Q) � il) 
+-> 'i=: 'i:: 0 Q) 0 il) > +-> > 

0 0 

2
1 I � I 

1
1 

38 1 1 I 14 1 
: 1 I 0 1 

I 

2 2 22 4 
i I

I 

J 
� I 

i I 
4 4 2 

0
1 7 0 3 10 0 

2 0 2 0 4 0 
2 0 4 0 6 0 

19 3 19 3 
I 9 0

1 

I 
4 0 3 0 7

1 
0 

1

1 

3 o 
I 

I 
I 

i l� i[�� 325 � 
s s I s 

' 12-24 na 24 
I 

totaal 
I 

::: ::: I ::: 
cil Q) cil Q) cil Q) 

"d "d "d 
C1l � C1l � C1l Q) 
+-> I-< +-> I-< +-> 
0 Q) 0 Q) 0 
+-> > +-> > +-> 

0 0 0 

,
1
1 

15 1 0 54 4 
I 

1 0 22 5 2 0 
I 22

1 

4 
J 

2� 4 0 1 
� I 

1 
I 2 0 2 2 1 0 13 2 50 5 1 0 5 0 113 21  3 2 2 1 12 3 6 4 10 0 27 7 8 0 1 1 10 1 10 3 

2 . 1  8 1 3 0 31 6 4 0 
I 

45 4 7 4 20 5 
I 

5 1 
_ _  l1 __ �_2J 44 1 16 9 1 4 1975 249 
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In tabel 9 zijn alle gevallen van een groot aantal voorstanders 
van de resectie verzameld. 

N aonderzoek: 

De resulta ten van het naonderzoek bij resectie van een groot 
aantal schrijvers zijn weergegeven in tabel 10. 

Totaal zijn er 359 naonderzoekingen, waarvan 30 onvoldoende, 
d.i. 8%. 

F. SCHWARZ vermeldt 1 recidief ulcus, MuHSAM 1 u.p. j. ; bloeding, 
reperforatie en heroperatie zijn niet opgegeven, mogelijk zijn zij 
wel voorgekomen. 

In tabel 11 · zijn de resultaten van tabel 10 en van de enquHes 
van EAGER en lNSINGER samengevoegd. 

Het totaal wordt dus 480 naonderzoekingen met 4 7 X on
voldoende resultaat, d.i. 10%. 

EAGER vermeldt 3 u.p . j . ,  3 X bloeding, 3 heroperaties met 
2 sterfgevallen, en 1 reperforatie; secundaire mortaliteit dus 
2 gevallen. 

lNSINGER vermeldt 2 ( ? ) u.p. j . , 2 x bloeding, 0 heroperaties, 
0 reperforaties, geen secundaire mortaliteit (althans niet op
gegeven) . 

Een gedeelte van de patienten heeft dus ook na de resectie 
klachten, nl. ± 10%. Waaraan zijn deze klachten toe te schrijven? 

MORA WITZ deelt de stoornissen na maagresecties in 5 groepen in: 
1. anaemieen, 
2. diarrheeen, 
3. stenose, 
4. ulcus recidief, 
5. onbestemde epigastrische bezwaren. 

Groep 5 is het meest frequent en berust meestal op gastritis. 
FRIEDEMANN wijt de klachten na maagresectie aan: 
1. adhaesies, 
2. kleine maag, Sturzentleerung of stenose, 
3. gastritis, 
4. neurasthenie. 
v. HABERER schrijft de klachten na maagresectie toe aan: 
1. foutieve techniek: onvoldoende resectie (pylorus laten staan), 

ulcera (multipele) achtergelaten, 
2. onvoldoende nabehandeling, 
3. u.p.j. 57 



TABEL 9. Resultaten van de voorstanders van de primaire resectie (alle gevallen) . In deze tabel zijn verzameld, van verschillende voorstanders van de primaire resectie, alle gevallen van doorgebroken maag- en duodenumzweren, die ter behandeling kwamen; dus niet alleen de met primaire resectie behandelde (die de meerderheid vormen) ,  maar ook alle gevallen, die van de primaire resectie waren uitgesloten (zie blz. 29) . 
Interval in uren 0-6 6-12 0-12 12-24 na 24 totaal 

� � � i::: � � 
cd Q.) cd Q.) cd Q.) cd Q.) cd Q.) cd Q.) 

"d "d "d "d "d "d Auteur cd � cd � cd Q.) cd Q.) cd Q.) cd � 
-,j-l I-< -,j-l ...., 'i=: -,j-1 'i=: -,j-l 'i=: ...., I-< 0 Q.) 0 Q.) 0 Q.) 0 Q.) 0 Q.) 0 a,; 
-,j-l :> -,j-1 :> ...., :> -,j-1 :> -,j-l :> -,j-1 :> 

0 0 0 0 0 0 

Angerer 137 28 Boehm 20 4 A. Brunner 5 0 5 0 3 0 11 0 Briitt 37 4 28 6 65 0 34 19 112 39 Carayannopoulos 12 ? 18 1 Druener 4 0 7 1 1 1  1 4 1 7 6 22 9 Eichelter 51 12 Friedemann 29 2 29 2 29 2 Gerhardt 33 3 27 5 60 8 17 8 12 10 99 28 Graves 93 17 v. Haberer 137 26 Roche 13 0 21 7 Huber 62 18  Judin 830 124 Koennecke 28 4 7 1 35 5 1 0 41 7 Kreuter 25 1 16 2 41 3 62 17  Kuchel 30 5 30 5 Kunz 45 1 27 4 72 5 27 12 16 12 115 29 Kra toch vill 3 1 us 33 Paul 7 0 7 0 14 0 7 4 6 27 7 Peters 3 2 53 7 Prader 3 0 4 0 7 0 4 1 11 1 Rieder 165 44 Schaefer 19 1 Schwarzmann 4 0 3 0 7 0 2 1 9 1 Starling er 52 16 Steden 4 0 Steiger 52 6 Tessenyi 6 0 7 1 13 1 2 0 5 2 20 3 Zoepffel 30 8 
, _  -- - --, _ --,_ -- - -- --Totaal 226 15 133 20 402 40 99 45 51 36 2450 500 Mortaliteit in % 7 15 10 20 
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TABEL 10. Naonderzoek bij patienten, behandeld met primaire resectie. 
Naam van den 

onderzoeker 

Beckmann 
Boehm 
Dworzak 
Friedemann 
Gatersleben 
Gerhardt . 
Guilleminet 
Ha.ussler 
Henle en Hammeke 
Just 
'Kunz 
Miihsam 
Neuber 
Peters 
Radoievitch 
Ramb 
Rieder 
F. Schwarz 
Steiger 
Wohlleben 
Zukschwerdt en Eck 

Totaal 

% van het totaal 

aantal II na-
onder- 1 1 
zocht 

2 
13 
7 
4 
4 

31 
1 

17 
2 

12 
37 
14 
16 
45 
25 
1 

68 
4 

40 
12 
4 

359 

geen 

2 
4 
4 
4: 
2 

24 
1 
6 
2 

11 
24 
13  
15  
43 
25 
1 

58 
3 

36 
6 
4 

288 

Klachten 

lichte ernstige 

8 . 1 
3 

1 1 
5 2 

4 7 

1 
10 3 

1 
1 

2 

6 4 
1 

3 1 � 
6 

I 
41 30 

TABEL 11. 

Resultaat 

vol- onvol-
doende doende 

2 0 
12 1 

7 0 
4 0 
3 1 

29 2 
1 0 

10 7 
2 0 

11 1 
34 3 
13 1 
16 0 
43 2 
25 0 

1 0 
64 4 

3 1 
39 1 
6 6 
4 0 

329 30 

92 8 

Naonderzoek bij patienten, behandeld met primaire resectie. 
vol- onvol- I % onvol-

doende doende I doende 

Verzameld 329 30 8 
Bager 33 8 19.5 
Insinger 71 9 11 

Totaal I I  433 47 10 
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Bloedbeeld na maagresecties. 
Terwijl tot nu toe slechts gesproken is over maagresecties bij ge

perforeerde ulcera, betrekken wij bij de bespreking van het bloed-
beeld ook resecties wegens chronisch ulcus of carcinoom in onze 
beschouwingen. 

De onderzoekingen over het bloedbeeld na maagresectie hebben 
�oornamelijk betrekking op anaemieen. Mededeelingen over het 
witte bloedbeeld zijn sporadisch, alleen BOSSARD spreekt van een 
relatieve lymphocytose. 

In de literatuur zijn verschillende gevallen van anaemie, ontstaan 
in aansluiting aan een maagresectie, vermeld. 

Type van de anaemie: De anaemieen na maagresectie kunnen 
zoowel hypo�hroom als hyperchroom zijn. De hypochroom hebben 
veelal dezelfde kenmerken als de pernicieuze anaemie. Van de 
hypochrome vertoonen enkele veel overeenkomst met de chlorosis 
tarda cum achylia gastrica. 

Overgangen van hypochrome in hyperchrome anaemieen schijnen 
voor te komen (HENSCHEN, LOTTRUP, MEYER, PLANTEYDT). 

De anaemieen ontstaan vaak pas jaren na de operatie. 
Freqitentie van de anaemieen: Pernicieuze anaemieen na maag

resecties zijn bekend gemaakt door DEDICHEN (2) , DENNIG, AD. 
HENLE, LACROIX en KoEK, LOTTRUP, MEYER (3) , MoRAWITZ, 
MOYNIHAN, PLANTEYDT, WESTRA. Volgens anderen (o.a. KAMERLING) 
zijn nog gevallen gepubliceerd door DEGANELLO, ELLIS, HART
MANN,  HURST, TREUPEL, RINDFLEISCH, BREITENBACH-SCHEIDEL. 

Bij een deel van deze laatste gevallen was de resectie gedaan 
voor carcinoom. 

FASIANI en CHIATELLINO hebben in 1934 alle gevallen van totale 
gastrectomie bij den mensch uit de literatuur verzameld; het 
aantal patienten, dat de operatie meer dan 2 uren overleefd heeft 
en waarover voldoende gegevens bestaan, bedraagt 29; daarvan 
hebben 12 zware pernicieuze anaemie. Zij hebben gegevens kunnen 
verzamelen van 25 gevallen van pernicieuze anaemie . na gedeelte
lij ke maagresectie en van 11 na gastro-enterostoniie. Zij noemen 
dit getal onbeteekenend in vergelijking met het groote aantal 
operaties, dat gedaan is. 

Hypochrome anaemieen na maagresecties_ zijn medegedeeld 
door DEDICHEN, KIRNMANN, LoTTRUP, MERKLEN, MoRAWITZ, 
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RIEDER. Volgens publicaties van anderen ( o.a. RIEDER) nog door 
HocHREIN, MORLEY, GORDON-TAYLOR, HUDSON, DODDS, WARNER, 
WHITBY, GUTZEIT, BAUMECKER, LOEWE, HELGE, LUBLIN. 

Bij enkele van deze anaemieen kwamen neurologische afwijkingen 
voor (DENNIG, LACROIX en KoEK). 

Serie-onderzoekingen zijn gedaan door: 
BOSSARD: naonderzoek over de maagresecties van de laatste 

10 jaren (77) (bij 56 was het bloedbeeld v66r de operatie bekend). 
De uitkomsten waren: 

1. bij 62 nu geheel normaal bloedbeeld, 
2. bij de 17 met v66r de operatie verhoogde index is deze nu 

geheel normaal, 
3. bij de 8, die v66r de operatie anaemie hadden (6 onder 60%, 

2 onder 40%), is nu het haemoglobine-gehalte normaal, 
4. bij 14 bestaat een relatieve lymphocytose, 
5. bij 3 is secundaire anaemie aanwezig als gevolg van andere 

ziekten, 
6. er werd geen enkele pernicieuze anaemie waargenomen. 
HENSCHEN, de chef van BOSSARD zegt hiervan: , ,Unsere 

Untersuchungen zeigen demnach, dasz <lurch die Geschwiirs
krankheit zerriittete Blutbilder - hypochrome und hyperchrome 
Ana.mien - <lurch die Resektion wieder auf den Gesundheitswert 
gebracht werden". 

DEDICHEN: onderzocht 164 patienten, waar resectie was verricht, 
3-15 jaar na de operatie: 83 hadden een anaerp.ie (minder dan 80% 
Hb.), waarvan 2 pemicieuze anaemie; van de mannen hadden 27%, 
van de vrouwen 80% anaemie. 

F ASIANI en CHIATELLINO: eigen onderzoek na resectie volgens 
BILLROTH II bij 56 mannen en 21 vrouwen; bij de mannen was het 
bloedbeeld op een anaemie (van 57%) na bevredigend, de vrouwen 
hadden bijna alle, vaak zelfs zeer sterke, anaemie (tot 23% toe); 
na BILLROTH I bij 75 mannen en 14 vrouwen; in 2 gevallen was het 
haemoglobine-gehalte onder 60%, in 4 gevallen (vrouwen) was het 
haemoglobine-percentage 60, 62, 66, 68. 

LoTTRUP: 23 patienten: 10 minder dan 90% Hb., 6 minder dan 
80%, geen pernicieuze anaemie. 

MELTZER: bloedonderzoek 3-13 j aar na de resectie op j eugdigen 
leeftijd (12-21 jaar), 28 x normaal bloedbeeld, 3 lichte anaemieen 
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(70-73%), deze 3 hadden v66r de operatie ook reeds anaemie. 
MERKLEN: 28 resecties: 10 lichte anaemie. 
MEYER: 66 resecties, na 4-13 jaar, 9 met hypochrome anaemie, 

4 X verhoogde index, met 3 X een perniciosa-achtig bloedbeeld. 
RIEDER: 162 gevallen, 3-10 jaar na de resectie onderzocht: 
64 X normaal Hb. gehalte, 
35 X 80-75% haemoglobine, 
24 X 75-70% haemoglobine, 
39 X sterke hypochrome anaemie, geen permc1euze anaemie, 
2 X zeer sterke hypochrome anaemie (40-50% Hb.). 
bij 86 was het bloedbeeld v66r de operatie bekend: 

v66r operatie normaal, thans ook normaal 39 
anaemisch, normaal 30 

ook anaemisch 8 
normaal, anaemisch 9 

Zijn deze anaemieen het gevolg van de resectie ? Verschillende 
malen is er beweerd, dat het een toevallig samen- treffen van 2 
ziektebeelden betreft of dat de anaemie reeds v66r de resectie 
bestond. HENSCHEN kon geen gelijktijdig voorkomen van ulcus 
en pernicieuze anaemie vinden; wel komen carcinoma ventri
culi en. pernicieuze anaemie gezamenlijk voor. Een go�d function
neerend bloedvormend apparaat moet een v66r de resectie (door 
bloeding) bestaande anaemie na de operatie (als de bloeding dus 
ophoudt) kunnen herstellen. 

Verschillende feiten wijzen op een verband tusschen maag
functie en bloed vorming: 

1. achylia gastrica is een van de cardinale symptomen van 
verschillende anaemieen (pernicieuze anaemie en chlorosis tarda), 

2. bij verschillende maagziekten komt pernicieuze anaemie voor 
(volgens KAMERLING bij carcinoom en bij poliepen), 

3. het therapeutisch effect van maagpraeparaten op pernicieuze 
anaemie, 

4. de proeven van CASTLE toonen het verband tusschen maag en 
bloedvorming overtuigend aan en het ontstaan van pernicieuze 
anaemie na maagresectie is als het ware de sluitsteen voor de 
theorie van CASTLE, 

5. het ontstaan van anaemie door maagresectie is definitief 
bevestigd door het dierexperiment (FONTES, HIRSCHFELD, VLADOS, 
WATERMAN) . 

62 



Het aantal anaemieen na maagresectie is ook wel te groot om te 
kunnen worden beschouwd als een toevalligheid. 

Wij moeten dus wel constateeren, dat inderdaad tengevolge van 
maagresectie anaemieen kunnen optreden. 

Ook na g.e. schijnen anaemieen, zelfs pernicieuze anaemieen� 
te kunnen voorko�en (FASIANI, HENSCHEN). 

Uitgesloten moeten natuurlijk worden anaemieen door andere 
oorzaken (chronisch bloedverlies, chronische ziekten) ; daarom 
hebben ook de gepubliceerde gevallen van anaemie na resecties 
wegens carcinoma ventriculi veel minder waarde daar deze anaemie 
secundair kan zijn; enkele gevallen, zooals dat van MOYNIHAN, 
waar ook bij de obductie geen metastasen gevonden werden, zijn 
meer bewijzend. 

Ontstaanswifze: Terwille van de volledigheid wil ik ook even 
ingaan ·op de beschouwingen over de pathogenese van deze 
anaemieen. Ik kom hier evenwel op het gevaarlijke terrein van 
hypotheses en veronderstellingen. 

1. De hyperchrome anaemie. De meest aannemelijke verklaring 
voor het ontstaan van deze anaemie na maagresectie volgt uit de 
theorie van CASTLE over de ontstaanswijze van de pernicieuze 
anaemie: door de resectie is de, den intrinsic factor produceerender 

maagwand weggevallen en door gebrek aan anti-anaemischen 
factor ontstaat pernicieuze anaemie. 

De theorie van CASTLE verklaart ook afdoende, waarom per
nicieuze anaemieen vaak pas j aren na de resectie optreden, het 
lichaam beschikt nl. door opsta peling in de lever over" een Proote r 

blijkbaar voor jaren voldoende, reserve aan anti-anaemischen 
factor. 

Deze theorie v�rklaart ook waarom vooral na totale of subtotale 
resecties de pernicieuze anaemie voorkomt. 

Ook na kleinere maagresecties komt, hoewel uitermate zelden, 
pernicieuze anaemie voor (bij het geval van PLANTEYDT was 1/3 
van de maag weggenomen). Dit feit is voor de theorie van CASTLE 
veel mo�ilijker te verklaren; men moet dan hulphypotheses ge
bruiken, bv. dat de anti-anaemische factor niet gevormd wordt door 
gebrek aan zoutzuur, of een atrophische gastritis aannemen, die de 
productie van intrinsic factor zou verstoren. 

Zoo zijn er meer moeilijkheden voor de theorie van CASTLE, 
bv. niet na alle, zelfs niet na alle totale maagresecties treedt 
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pernicieuze anaemie op. Voor deze laatste gevallen zou men andere 
productieplaatsen voor den intrinsic factor moeten aannemen 
(KAMERLING: duodenum). 

2. De hypochrome anaemieen. Het ontstaan van deze anaemieen 
na maagresectie is moeilijker te verklaren. Ook bij verschillende 
andere afwijkingen van het maag-darmkanaal, bv. wanneer er 
een g.e. is aangelegd, bij dunnedarmstricturen, darmresecties, sprue 
komen anaemieen voor. Als oorzaken komen verschillende factoren 
in aanmerking: 

1. secretiestoornissen (achylia gastrica), 
2. motiliteitsstoornissen (snelle passage), 
3. stoornissen in de splitsing van de voedingsstoffen, 
4. resorbtiestoornissen, 
5. abnormale bacterienflora, 
6. gebrek aan ijzer. 
Deze factoren hangen ten nauwste met elkaar samen. Het meest 

voor de hand liggend is, de oorzaak in de achylie te zoeken, temeer 
daar achylie ook een belangrijk symptoom is van de chlorosis 
tarda. Na de meeste maagresecties ontstaat achylie, althans 
hypochylie (MERKLEN), en versnelde ontlediging (TH. NAEGELI); 
deze kunnen tezamen onvoldoende splitsing van het opgenomen 
voedsel of onvoldoende resorbtie ·veroorzaken. Hierbij moet men in 
de eerste plaats denken aan ijzer, eiwitten, noodzakelijk voor bloed
aanmaak, vitaminen. Volgens KAPP wordt bij zoutzuur- en pepsine
gebrek ijzer onvoldoende uit de voeding afgesplitst en onvoldoende 
geresoi:beerd; volgens BARER en FOWLER is door achloorhydrie de 
resorbtie van ijzer uit het voedsel slechter. HIRSCHFELD publiceert 
een in het dierexperiment door partieele maagresectie bij een 
varken verwekte anaemie, met als oorzaak een enterogene avita
minose. 

Na de resectie komt in de hoogere deelen van het maag-darm
kanaal een voor die deelen abnorme bacterienflora voor (b. coli, 
LOHR). Deze bacterien zouden voor de bloedvorming noodzakelijke 
stoffen vernietigen of door hun abnorme omzettingen stoffen, 
schadelijk voor de bloedbereiding, leveren. 

Zeer waarschijnlijk is van al deze factoren de gebrekkige ijzer
resorbtie de belangrijkste. 

Ondertusschen blijven nog verschillende vragen te beantwoorden 
over, bv. : waarom gaat soms hypochrome anaemie over in hyper-
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chrome; waarom ontstaat bij den een hyperchrome, bij den antler 
hypochrome anaemie; waarom krijgt slechts een klein gedeelte van 
de met resectie behandelde patienten anaemie ? 

De therapie bestaat bij hyperchrome anaemie uit het toedienen 
van maag- en leverpraeparaten; bij de hypochrome vorm geeft men 
anorg. Fe., eventueel ook acid. hydrochl. dil., eventueel vitamine
praeparaten (marmite), terwijl bij ernstige graden bloedtransfusies 
van nut zijn. 

De leverpraeparaten zijn ook wel eens goed werkzaam bij 
hypochrome anaemie (MORA WITZ, WESTRA). 

De grootte van de resectie is van belang voor het ontstaan van 
anaemieen. Van de 29 totale resecties van F ASIAN! en CHIATELLINO 
hadden 12 patienten een hypochrome anaemie. De gepubliceerde 
pernicieuze anaemieen zijn bijna alle na totale of subtotale resectie, 
bv. van de gevallen, die ik zelf gelezen heb, waren die van DENNIG, 
HENLE, MOYNIHAN, WESTRA na totale, die van LACROIX en KoEK 
na groote, en alleen die van PLANTEYDT na 1/3 resectie. Volgens 
MEYER bevordert een groote resectie het ontstaan van anaemie. 
ENDERLEN waarschuwt, in verband met de kans op pernicieuze 
anaemie, tegen wegne�en van een groot gedeelte van den fundus. 
Na resecties volgens BILLROTH II komen meer anaemieen voor 
dan na BILLROTH I (DEDICHEN, F ASIAN!) , in overeenstemming 
met het feit, dat in het algemeen BILLROTH II resecties grooter zijn 
dan die wegens BILLROTH I. 

Van de anaemieen na maagresectie, die ik zelf gezien heb (het 
waren alle hypochrome), waren er 4 na subtotale en slechts 1 na de 
bij ons gebruikelijke resectie ontstaan. 

K 5  

C onclusies: 
1. Anaemieen na maagresecties komen voor. 
2. Hyperchrome anaemieen zijn zeer zeldzaam, hypochrome 

minder zeldzaam. 
3. Na totale of subtotale resecties is de kans op anaemie vrij 

groot. 
4. Na antrum-pylorusresectie is de kans op hyperchrome anaemie 

minimaal klein, op hypochrome gering. 
5. Het verrichten van een groote (meer dan de helft) resectie 

is, indien niet strikt noodza:kelijk, af te raden. 
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C. VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE METHODES. 

Bij de bepaling, aan welke operatiemethode men de voorkeur 
zal geven, moet men de resultaten, behaald met de verschillende 
operaties, vergelijken. 

In tabel 12 zijn de directe resultaten vergeleken (door samen
voeging van tabel 1, 4 en 9). 

TABEL 12. Vergelijking van de resultaten van de voorstanders der verschillende operatiemethodes (alle gevallen) , zie blz. 29. 

Interval II 0-6 I 6-12 II 0-12 
11

12-2
4 II na 24 II totaal in uren 

i::::: i::::: i::::: i::::: i::::: i::::: 
Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) cil 'Cl cii 'O cii 'O cii 'O cii 'O cii 'O 

Methode C'O 2 � C'O Cl) � C'O Cl) � C'O � � C'O Cl) � C'O � +-' H +-' .:: +-' .:: +-' H +-' .:: 0 0 0 0 0 0 Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) +-' > +-' > +-' > +-' > +-' > +-' > 
0 0 0 0 0 0 

Overhechting I 
(tabel 1) 400 37 9 214 38 18 966 114 12 126 49 112 , 79 1944 421 

Overhechting ' 

+ g.e. (tab.4) 374 24 6 138 44 32 481 73 15 94 32 67 48 1480 323 

1 
,-

Resectie 
(tabel 9) 226 15 133 20 15 402 40 10 99 

,
45 51 36 2450 500 

Ten overvloede zij hier nog opgemerkt, dat de tabellen 1, 4 en 9 
samengesteld zijn door alle gevallen op te tellen van een groot aantal 
schrijvers, die elk die bepaalde methode bij voorkeur toepassen. 

In tabel 12 zijn de directe resultaten van de 3 hoofdmethodes : 
overhechting, overhechting met g.e. , resectie ongeveer gelijk en, 
wat veel belangrijker is, bij de vroege gevallen (interval 0-6, 
6-12, 0-12 uur) is de mortaliteit van de resectie-groep niet hooger 
dan die van de andere groep. 

lk meen hieruit te mogen concludeeren, dat de mortaliteit bij toe
passen van de primaire resectie bij geperf oreerde maag- en duodenum
zweren, bij fuiste keuze van de gevallen, niet hooger is dan bij toepassing 
van palliatieve method es. 
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In tabel 13 zijn de resultaten van het naonderzoek vergeleken. 
Deze tabellen geven voor de overhechting het slechtste, voor de 
resectie het beste eindresultaat. 

TABEL 13. 

Vergelijking van de uitkomsten van bet naonderzoek bij de verschillende 
operatie-methodes. 

Cl) Cl) Cl) 
Cl) 'O 'O I 'O I +,) 

l=l , A  A A 
Methode � ..c::  Cl) A Cl) 0 Cl) � 

I (1j 
'O u 0 0 .g 0 I-< I-< 

A o 'O �'O Cl) Cl) 

0 N o ·  0 0 ,-< ::s ..c:: P-. 0 0 
:> :> :> 

Overhechting (tabel 3) 1217 711 506 41 >233 
--- --- --- ---

Overhechting + g.e. (tabel 6) 1415 106.5 350 24.7 >62 >70 
--- --- --- ---

Resectie (tabel 11) 480 

I 
433- · 47 10 > 7  > 3  

I 
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C. DIVERSEN. 

§ 1. S p  o n  t a n  e g e n e z i n g. 
Is operatie strikt noodzakelijk of is er kans op spontane 

genezing? 
Hoeveel verschil van meening er ook heerscht op het terrein van 

de behandeling van maagperforaties, op een punt heerscht een
stemmigheid, nl. dat men de patienten operatief moet behandelen. 
Zelfs deze regel is niet zonder uitzonderingen: HAKAN WrcKBOM 
opereert lang niet alle maagperf6raties en ziet verschillende 
patienten onder conservatieve behartdeling genezen. 

Spontane genezing kan tot stand komen wanneer de perforatie
opening op eenigerlei wijze afgesloten raakt of zich slechts een 
plaatselijke peritonitis door adhaesievorming ontwikkelt (gedekte 
perforatie). 

Hoe groot is de kans op spontane genezing ? 
Gevallen van spontane genezing zijn verschillende malen be

schreven. De groote moeilijkheid is daarbij steeds de diagnose; 
niet altijd staat vast, dat werkelijk een maagperforatie in het spel 
is geweest. Zoolang de diagnose niet door operatie absoluut zeker 
gesteld is, blijft de mogelijkheid van vergissingen bestaan. 

EAGER zag 2 patienten, die spontaan herstelden (totaal 1767 
gevallen), lNSINGER deelt in zijn dissertatie 5 dergelijke waar
nemingen mee, terwijl SCHOEMAKER in 1915 4 mogelijke gevallen 
van spontane genezing op een materiaal van 562 maagperforaties 
publiceert. 

BRUNNER vermeldt er in 1903 17 op een materiaal van 466 perfo
raties; hij schat de kans op gunstig verloop zonder operatie op 5%. 

Het aantal is dus blijkbaar zoo klein, dat men niet op spontane 
genezing mag rekenen. Hieruit volgt tevens, dat met de diagnose 
ook de indicatie tot operatie gesteld is. 

§ 2. a. Voorbereiding. 
Een oude strijdvraag is, of men _den patient direct na binnen

komst in de kliniek moet opereeren. Op het moment van de 
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perforatie collabeert de patient vaak, na eenige uren herstelt hij 
zich van deze ,,initiale shock" en komt in de ,,period of repos" ;  
daama ontwikkelen zich geleidelijk de verschijnselen van peritonitis·. 
De ervaring bij de behandeling van ongevallen heeft geleerd, dat 
patienten in shock-toestand operatieve ingrepen slecht verdragen 
en dat het aanbeveling verdient, eerst de shock te behandelen en 
daama pas operatief te intervenieeren. 

Kan deze ervaring overgedragen ':Varden op de behandeling van 
de peritonitis ? SCHOEMAKER heeft aan de hand van statistieken 
bewezen, dat de mortaliteit van operaties in de eerste 5 uren grooter 
is dan van operaties tusschen 5 en 10 uren na de perforatie. Bij 
patienten, die kort na de operatie in zware shock binnengebracht 
warden, wacht SCHOEMAKER 1 a 2 uren en geeft in <lien tijd warmte, 
analeptica en parenteraal vocht. PICK en SCHAFER huldigen het
zelfde standpunt; SCHAFER opereerde eens een patient een ½ uur 
na de perforatie, de patient stierf in shock. 

Dit standpunt heeft niet veel aanhangers. Integendeel, reeds 
v. MIKULICZ in 1897 en BRUNNER in 1903 waarschuwden tegen het 
afwachten van de shock; hun eisch: direct opereeren, vond de 
meeste instemming, bv. bij FINSTERER. FINSTERER schrijft de 
collaps toe aan de overstrooming van het peritoneum en ziet in de 
operatie met sluiting van de perforatie-opening en reiniging van 
het peritoneum de beste bestrijding van de collaps. 

Van heel groot belang is deze kwestie eigenlijk niet, want de 
meeste patienten zi jn op het moment van opname in het ziekenhuis 
(en dat is slechts bij uitzondering binnen 3 uren) de initiale shock 
reeds te boven gekomen. 

Een 2e kwestie is, of men bij late gevallen met uitgesproken 
peritonitis, die misschien veel gebraakt hebben, direct zal opereeren 
of eerst door toevoer van warmte, vocht en zouten den algemeenen 
toestand en de circulatie zal verbeteren. Met name in Amerika, 
waar de chirurgen toch sterk physisch-chemisch georienteerd zijn, 
ziet men er niet tegen op eenige uren te besteden aan het herstel 
van het bio-chemisch evenwicht alvorens over te gaan tot operatie. 

BROTT werd bij de operatie vaak gehinderd door een gevulde 
maag en gaat nu v66r de operatie maaghevelen; de volle maag 
vormt volgens hem bovendien gevaar voor den patient door 
belasting van den naad en aspiratie bi j de narcose. RoEDELIUS 
en F. SCHWARZ gaan zelfs v66r de operatie maagspoelen. 
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MOYNIHAN en RIESE hevelen tijdens de operatie de sterk gevulde 
maag leeg. 

Maaghevelen en maagspoelen lijken mij zeer onaangenaam voor 
den patient en gevaarlijk; vooraJ door spoelen zal nog meer maag
inhoud en ook spoelvloeistof, die bovendien niet steriel is, in de 
buikholte vloeien. De maag kan inderdaad door sterke vulling wel 
eens hinderlijk zijn bij de operatie, maar kan gemakkelijk  tijdens 
de resectie worden leeggezogen. Bij gebruik van locaal-anaesthesie 
vervalt het gevaar van de aspiratie. 

GrnsoN geeft den patient v66r de operatie methyleenblauw, 
teneinde het vinden van de perforatie-opening te vergemakkelijken. 

b. Anaesthesie. 
De meeste chirurgen opereeren in narcose, met aether, soms 

gemengd met chloroform, soms lachgas of iets anders. 
Betrekkelijk weinig chirurgen passen locaal-anaesthesie (I.a.) toe. 
Toch heeft de I.a. vele voordeelen boven de narcose. Er 

bestaat geen gevaar voor aspiratie van maaginhoud tijdens de 
narcose, er treden minder postoperatieve longcom'plicaties op, 

de lange duur van de operatie is niet zoo bezwaarlijk als bij 
narcose, terwijl de patienten na de operatie niet misselijk zijn  en 
niet braken. 

Een bezwaar van de I.a. is, dat de operatie omslachtiger wordt en 
dat zij minder geschikt is voor nerveuze menschen. Noodzakelijk 
bij de I .a. is een sedativum v66r, en verbale anaesthesie tijdens de 
operatie. 

De gevaren van aspiratie en postoperatieve pneumonieen zijn  
niet denkbeeldig. 

H. P. BROWN Jr. , die narcotiseert met lachgas en aether, verloor 
op 100 maagperforaties 6 aan pneumonie. 

F. BRUNNER vermeldt in zijn bekende statistiek (van 380 ge
vallen) bij de doodsoorzaken 3 X pneumonie, bij de postoperatieve 
complicaties 3 X longabsces. 

DELREZ geeft bij een serie van 141 maagperforaties bij de doods
oorzaken 3 x pneumonie en 1 X longgangraen,  bij de complicaties 
5 x pneumonie en 1 X longgangraen op. 

De Edinburgsche chirurgen, die voornamelijk  chloroform ge
bruiken, geven 17 X complicaties van den kant van de ademhalings
wegen op ( op 200 gevallen) . 
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EEFTINCK ScHATTENKERK bewerkte de maagoperaties uit de 
Utrechtsche Universiteitskliniek; daarbij waren 180 perforaties. 
Onder de doodsoorzaken wordt 2 X pneumonie en 1 X longabsces 
vermeld. 

INSINGER schrijft in zijn proefschrift: ,,in 52 gevallen van onze 
serie trad 7 X een pneumonie tijdens het wondverloop op", 

INSINGER plaatst in het verslag van de bekende enqu�te een 
ernstige waarschuwing voor het verplegend personeel ten aanzien 
van den genarcotiseerden patient met het oog op aspiratie; 4 X 
leidde longabsces of longgangraen tot den dood. 

JuDIN opereert in I.a.; eens gaf hij narcose bij het sluiten, bij het 
ontwaken uit de narcose braakte de patient, aspireerde en stikte. 

F. SCHWARZ verloor 3 patienten aan aspiratiepneumonie (op 
126 gevallen). 

STEIGER ziet met aether of evipan bijna geen longcompli
caties. 

SuERMONDT beschreef in 1924 50 maagperforaties uit de Leidsche 
kliniek; bij 1 was 1e doodsoorzaak longgangraen door aspiratie van 
maaginhoud tijdens de operatie, bij 2 pneumonie. 

TEKELENBURG publiceerde 100 maagperforaties, de patienten 
kregen v66r de aethemarcose 10 mgr. morfine en ¼ mgr. scopo
lamine: 16 X pneumonie. 

WETTERSTRAND verloor 4 patienten aan pneumonie (op 72 ge
vallen). 

BRAUN gaf vroeger narcose, beleefde enkele sterfgevallen 
tengevolge van de narcose en gebruikt nu La. 

BROCQ ziet na locaal-anaesthesie minder longcomplicaties. 
GRAHAM past lumbaal-anaesthesie toe, Junrn lu�baal-anaesthesie 

of locaal-anaesthesie met inleidend aethernarcose, PETERS locaal
anaesthesie (eventueel met lachgas); PETERS had vroeger met 
aethernarcose meer pneumonieen. 

Zeer overtuigend toonen SIMON en FONTAINE de superioriteit 
van de locaal-anaestliesie met infiltratie van de mesenterien boven 
de narcose met aether of chloroform aan, vooral met het oog op 
postoperatieve complicaties, voor de maagchirurgie. 

De pneumonie wordt door de locaal-anaesthesie niet geheel 
uitgeschakeld, vermoedelijk komen p.og andere factoren in het 
spel, zooals regionale invloeden (waterkant) en de tijd van het 
jaar. 
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c. Keuze der incisie. 
De meest gebruikelijke toegangsweg bij maagoperaties is de 

mediane laparotomie boven den navel. In gevallen, waarin de diffe
rentiaaldiagnose appendicitis - maagperforatie niet duidelijk is, 
verdient het zeker aanbeveling met een incisie in den rechter
onderbuik te beginnen. 

ENGELSING begint meestal met een ileo-coecale snede, die volgens 
hem toch gemaakt moet warden om het exsudaat af te leiden. 
PERRIN heeft vaak moeilijkheden met de differentiaaldiagnose 
met appendicitis en om den patient een tweede incisie te besparen 
verlengt hi.j de appendix-snede tot aan den ribbenboog. RIESE 
doet een mediane laparotomie met dwars doorsnijden van den 
rechter muse. rectus abdominis. KUNZ maakt een schuine snede 
onder den rechter ribbenboog. ORATOR beveelt de hooge ribbenboog
snede volgens PRIBRAM speciaal voor geperforeerde ulcera aan. 

d. Bacteriologisch onderzoek. 
Het bacteriengehalte van het exsudaat is van groot belang voor 

de prognose, hetgeen bv. blijkt uit de bevindingen van BROTT: 
van de 21 gevallen met steriel exsudaat overleden 4, van de 32 
met groen groeiende streptococcen in het exsudaat 7, van de 9 
met haemolytische streptococcen 7 en van de 13 met bact. coli 5. 
Van de 28 patienten van GrnsoN met steriel exsudaat overleden 4, 
van de 13 met niet steriel exsudaat 6. 

Hoe is het gewoonlijk gesteld met het bact,eriengehalte van het 
exsudaat ? 

De normale maag schijnt vaak steriel of althans arm aan bacterien 
t� zijn (HENNING). 

Volgens LOHR is de maaginhoud bij ulcus in 80-90% van de 
gevallen steriel; in enkele gevallen warden enkele colibacterien 
gevonden. Bij carcinoma ventriculi daarentegen (anaciditeit !), 
bevat de maag een rijke flora, veel bacterien coli. 

HAYEK onderzocht maagresectie-praeparaten: van 22 ulcusmagen 
waren 11 steriel, 9 bevatten enterococcen, 1 melkzuurbacterien, 
1 gistcellen. HAYEK noemt de pathogeniteit van de enterococcen 
omstreden, maar niet geheel uit te sluiten. 

TROUT heeft gewezen op den invloed van den maaltijd op 
het bacteriengehalte van de maag; vlak na den maaltijd zijn 
er veel bacterien in de maag, 3 a 4 uren later is de maaginhoud, 
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dank zij de desinfecteerende werking van het zoutzuur, practisch 
steriel. 

De maaginhoud, die bij de perforatie in de buikholte stroomt, 
schijnt dus vaak steriel te zijn, althans wanneer de patient niet pas 
gegeten heeft. 

LOHR heeft de volgende voorstelling van het beloop vaB de 
peritonitis bij maagperforatie: de peritonitis bij maagperforatie 
is van geheel a nderen aard dan bij perfora ties van andere buik
organen. De ontsteking is nl. een chemische en berust op prikkeling 
van de uit de maag gevloeide zure stoffen. Bacterien zijn, althans 
in het begin, niet aanwezig. Na verloop van tijd verandert de 
peritonitis van karakter. Na de perforatie houden zoutzuursecretie 
en peristaltiek op, de dikkedarmflora stijgt uit de lager gelegen 
deelen van het darmkanaal op en infecteert via de perforatie
opening de buikholte. Deze infectie grijpt ± 12 uren na de 
perforatie plaats. 

TEKELENBURG heeft vele malen het exsudaat bacteriologisch 
onderzocht, het was steeds negatief. 

BR-OTT gaf de volgende statistiek: bij perforaties, 0-6 uren na 
de perforatie geopereerd, bevatte het exsudaat bij 35% geen 
bacterien, bij 46% groen groeiende streptococcen en bij 5% bacL 
coli ( deze vroege bact. coli infecties toch goedaardig, 2 gevallen, 
beide genezen) ; tusschen 6 en 12 uur: 26% geen bacterien, 
50% groen groeiende streptococcen, 17% bact. coli; langer dan 
12 uur: 7% geen bacterien, 22% groengroeiende streptococcen, 
25% bact. coli, 22% haemolytische streptococcen. De groen
groeiende streptococcen warden door BR-OTT als zeer wem1g 
pathogeen, door LOHR als volkomen onschuldige saprophyten 
beschouwd. 

BROTT en LOHR beschouwen de peritonitis in de eerste 12 uren 
na de perforatie van vrij onschuldigen aard, pas door de infectie 
met bact. coli in de latere stadia krijgt de peritonitis een ernstig 
karakter. BROTT trekt hieruit de practische conclusie, dat men 
binnen de 12 uur zonder bezwaar kan reseceeren, maar dat na 
12 uur de resectie slechts bij uitzondering geoorloofd is. 

Het bacteriologisch onderzoek van het exsudaat levert ons dus 
belangrijke gegevens met het oog op de behandeling, maar slechts 
in algemeenen zin. Voor de beoordeeling van elk afzonderlijk geval 
is het bacteriologisch onderzoek van weinig waarde, want helaas 
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kan de bacterioloog niet reeds tijdens de operatie de inlichtingen 
verschaffen, die ons zouden kunnen leiden bij de keuze van operatie
methode. 

JuDIN heeft getracht den aard van de infectie van het peri
toneum reeds tij dens de opera tie te bepalen ( de bacterioloog werd 
met zijn microscoop in de operatiekamer opgesteld) om deze ge
gevens te kunnen toepassen bij de beslissing, welke operatiemethode 
moest worden toegepast. Dit is volkomen mislukt. 

Het verloop van de peritonitis is ook niet steeds zoo wetmatig 
als BROTT en LOHR zich dat voorstellen. Ook in de eerste uren na 
de perforatie, vooral als de patient kort voor de perforatie gegeten 
of gedronken had of nog na de perforatie iets gebruikt heeft, kan 
de peritonitis een kwaadaardig karakter hebben. 

e. Toilet van de buikholte. 
In de buikholte bevindt zich bij maagperforaties een exsudaat, 

bestaande uit maaginhoud, vermengd met de reactie-producten 
van het peritoneum. Moet dit exsudaat verwijderd worden ? 
Sommigen, bv. MURPHY (geciteerd door BECKMANN), laten het 
exsudaat in de buikholte achter en vertrouwen op het resorbtie
vermogen van het peritoneum. Volgens MURPHY verhoogt het 
exsudaat, door zijn gehalte a.an leucocyten en anti-toxinen, den 
weerstand van den patient. Uit bacteriologische onderzoekingen is 
gebleken, dat het exsudaat in de eerste 12 uren na de perforatie 
gewoonlijk steriel is, althans weinig pathogene bacterien bevat, 
en dat na 12 uren het exsudaat rijk is aan virulente kiemen. Bij 
een operatie, meer dan 12 uren na de doorbraak, wordt dus met de 
verwijdering van het exsudaat een groote hoeveelheid infectieus 
materiaal weggenomen en de taak van het peritoneum aanmerkelijk 
verlicht, hoewel men zich niet moet voorstellen de buikholte ook 
maar bij benadering te kunnen desinfecteeren. Men bereikt niet 
meer dan een grove reiniging. Bij een operatie binnen de 12 uren 
is verwijdering van het exsudaat, met het oog op infectie-gevaar, 
minder dringend, toch lijkt mij ook bij vroege operaties deze 
reiniging van de buikholte wel gewenscht, de maaginhoud toch 
werkt sterk prikkelend op het peritoneum. 

Het toilet van de buikholte kan op verschHlende wijzen uit
gevoerd worden: 

a. deppen, 
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b. zuigen, 
c. spoelen. 
ad a. De reiniging door deppen kan meer of minder intensief 

geschieden: men kan zich beperken tot de maag en naaste omgeving, 
men kan ook trachten de geheele buikholte schoon te deppen. 
Deppen wordt aanbevolen o.a. door KoENNECKE, PETERS, VAN 
RooJEN, SCHMIDT, SuERMONDT. De tegenstanders van deze methode 
(bv. CONRAD HENLE) achten de reiniging door deppen onvoldoende. 
De voorstanders brengen hiertegen in, dat men op geen enkele 
wijze de buikholte geheel kan reinigen en zij verwachten, dat het 
peritoneum de resten van het exsudaat wel resorbeert. Volgens 
KIRSCHNER wordt door deppen het peritoneum op mechanische 
wijze beschadigd. 

ad b. Met zuigen wordt het exsudaat grondiger verwijderd 
dan met deppen. Zuigen wordt aanbevolen o.a. door NooRDENBOS, 
SCHOEMAKER, TEKELENBURG. 

ad c. Van alle methodes wordt door spoelen (eventueel ge
combineerd met zuigen) de buikholte wel op de meest intensieve 
wijze gereinigd. Het spoelen kan meer of minder uitgebreid ge
schieden. VON HABERER werkte, althans -in 1919, onder een con
stanten vloeistofstroom en verbruikte bij elke operatie ± 50 L. 
vloeistof. Voorstanders van spoelen zijn o.a. BRUTT, KuNz, RIEDER, 
RIESE. De tegenstanders van deze methode (bv. KoENNECKE) 
vreezen door spoelen verspreiding van de infectie naar nog niet 
besmette deelen van de buikholte. SuERMONDT vreest het ontstaan 
van shock door spoelen. lNSINGER noemt spoelen onnoodig, zelfs 
schadelijk. 

Als spoelvloeistof wordt gewoonlijk physiologische zoutoplossing 
gekozen. Sommigen nemen desinfecteerende vloeistoffen, bv. 
rivanol, ScHONBAUER gebruikt een zoutzuurpepsine-oplossing, 
ScHLEUSZNER giet aether in de buikholte. 

Het is moeilijk een juiste keuze te doen uit al deze methodes, 
temeer daar nergens in de literatuur uit groote statistieken over
tuigend blijkt, welke methode de voorkeur verdient. Alleen BAGER 
beschikt over een vrij groot vergelijkingsmateriaal, hij komt tot 
de conclusie, dat deppen beter is dan spoelen. BAGER heeft evenwel 
zuigen bij deppen gerekend. 

Enkele chirurgen gaan selectief te werk, bv. BRUTT en KiRSCHNER 
spoelen alleen bij diffuse peritonitis, niet bij uitsluitend plaatselijke; 
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]AMES en MATHESON passen het buiktoilet alleen toe, wanneer er 
voedseldeelen in de buikholte zitten; PAUGGER dept bij weinig en 
spoelt bij veel verontreiniging. 

f. Primair sluiten van den bitik oi drainage. 
Langen tijd is de vraag: sluiten of drainage, een punt van discussie 

geweest. Deze kwestie is thans vrijwel opgelost. De algemeene 
opvatting is, dat het de voorkeur verdient, bij peritonitis door 
maagperforatie de buikholte geheel te sluiten en slechts bij af
gekapselde abscessen te draineeren. 

Volgens KIRSCHNER, in zijn rapport over de acute etterige peri
tonitis op het Duitsche Chirurgencongres in 1926, is het onmogelijk 
de vrije buikholte te draineeren; in korten tijd (12-24 uur) ont
staan verklevingen, die de buikholte van de drains afsluiten; men 
kan wel een plaatselijken haard draineeren of door inleggen van 
gazen een plaatselijken haard afzonderen van de vrije buikholte, 
in korten tijd is door verklevingen de afscheiding effectief. 
KIRSCHNER geeft dan ook de volgende richtlijnen voor de be
handeling van peritonitis: - wanneer het gelukt den primairen 
infectiehaard uit te schakelen, moet men de buikholte volkomen 
sluiten; wanneer er een infectiebron achterblijft, moet men deze 
draineeren -. 

Volgens JumN overwint na primair sluiten het peritoneum de 
infectie veel beter uit eigen kracht, het exsudaat wordt door 
resorbtie opgenomen, grondiger dan ooit door drainage zou kunnen 
geschieden; bovendien werken de tampons etc. als schadelijke 
vreemde lichamen, zij bemoeilijken de peristaltiek, leiden maar 
weinig exsudaat af en veroorzaken litteekenbreuken. 

EAGER bewees met cijfers, dat bij patienten, behandeld met 
drainage, de ziekenhuisverpleging langer duurde en het aantal 
litteekenbreuken grooter was dan bij patienten, behandeld met 
primaire sluiting. EAGER schrijft de verbetering van de resultaten 
bij de behandeling van de maagperforaties in de laatste jaren voor 
een deel toe aan het steeds meer in zwang komen van het primaire 
sluiten. 

Enkele chirurgen, voornamelijk Fransche, blijven vasthouden 
aan drainage (bv. BERNARD, DELORE, FEREY). De drainage kan 
op verschillende plaatsen aangelegd worden: in den bovenbuik, 

' in den onderbuik boven de symphysis naar het Cavum Douglasi. 
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Sommige chirurgen draineeren uitsluitend onder bepaalde om
standigheden; FINSTERER b.v. plaatst een drain op een onzekere 
overhechting, EICHELTER op een onbetrouwbare duodenumstomp, 
SCHMIDT en WILLICH draineeren slechts bij etterige peritonitis. 

Blijkens de enquete van de Vereeniging voor Heelkunde wordt 
door de Nederlandsche chirurgen drainage slechts zelden toegepast. 
TROUT deed in 1935 een rondvraag bij 100 Amerikaansche chirurgen, 
80 draineerden als regel niet. 

§ 3. N a b e h a n d e I i n g. 
Over de behandeling na operaties wegens maagperforatie zijn 

in de literatuur niet veel vermeldenswaardige feiten te vinden. 
Algemeen wordt gewezen op de wenschelijkheid, den patient in de 
eerste dagen geen voedsel, den eersten dag zelfs geen vocht per os 
te geven. Op andere wijze moet gezorgd warden voor ruime vocht
en zouttoevoer (BRONS, NuBOER) . Verschil van meening bestaat 
nog over de houding van den patient en over de wenschelijkheid van 
het opwekken van de peristaltiek. 

GOETZE, NoETZEL, e.a. verdedigen de ,,Fowlerposition", waarin 
ook in de Heelkundige Kliniek te Groningen de maagperforatie
patienten warden verpleegd. Zij verwachten, dat in deze houding 
het exsudaat volgens de regelen der zwaartekracht naar beneden 
zakt en een eventueel absces zich in het Cavum Douglasi vormt. 
Volgens hen is in deze houding de ademhaling veel ruimer en de 
circulatie beter. Volgens KIRSCHNER daarentegen bemoeilijkt de 
,,Fowlerposition" juist de circulatie en is deze houding buitengewoon 
hinderlijk voor zieke menschen, terwijl de abscesvorming toch niet 
de wetten van de zwaartekracht volgt. KIRSCHNER beveelt rug
ligging met iets verhoogd bovenlichaam aan. 

KIRSCHNER wil bij peritonitis met alle beschikbare middelen 
(medicamenten, lavementen) de peristaltiek opwekken. Hij is ·van 
opvatting, dat vele peritonitis-patienten niet zoozeer tengevolge 
van de peritoneale sepsis, als wel tengevolge van een paralytische 
ileus, overlijden. Door de darmparalyse stagneert al het bloed in 
de darmvaten en volgt de dood door circulatiestoornissen. Door de 
peristaltiek op te wekken wordt het bloed weer in de circulatie 
gebracht en de geschetste tragische gang van zaken voorkomen. 
Volgens NoETZEL komt met de genezing · van de peritonitis de 
peristaltiek spontaan wel weer op gang. FLEMING wijst, aan de 
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hand van temperaJuurlijsten, op het gevaar van forceeren (met 
clysmata) van de peristaltiek. lNSINGER (dissertatie) wenscht, met 
het oog op de gf;!nezing van de peritonitis en de afkapseling van 
eventueel zich vormende abscessen, alles te vermijden, wat de 
peristaltiek bevordert. 

Een belangrijk punt is nog de nazorg. Veelvuldig wordt gewezen 
op de wenschelijkheid, patienten, behandeld volgens palliatieve 
operatie-methodes, een maagkuur te laten volgen (SALLICK, 

F. SCHWARZ) en nog langen tijd in het oog te houden (FORDYCE) . 

H.XussLER bestelt de patienten, behandeld met overhechting, 
na een kwartaal en na een jaar terug en raadt hen, indien zij 
ernstige klachten hebben, aan, zich te laten opereeren. 

lNSINGER wijst er op, dat de patient na de overhechting, evenals 
na het aanleggen van een g.e., nog geruimen tijd dieet moet houden, 
maar voegt er tevens aan toe, dat de patienten zich in den regel 
helaas niet aan de voorschriften houden. 

H. WOLFF doet bij zijn patienten, behandeld met overhechting 
alleen of met overhechting en g.e., elk jaar een chemisch en een 
rontgenologisch onderzoek. 

Moeten de patienten na resectie ook langdurig nabehandeld 
worden? CARAYANNOPOULOS laat zijn resectie-patienten eenige 
maanden dieet houden. Volgens H USTINX is een van de voordeelen 
van de resectie, dat de patienten daarna geen dieet behoeven te 
houden. Zijn patienten, meerendeels mijnwerkers, wenschen zoo 
spoedig mogelijk het werk te hervatten en kunnen daarbij niet op 
streng dieet leven. Dit is juist voor HusnNx een van de redenen 
geweest, de resectie als behandelingsmethode te kiezen. 

SuERMONDT geeft den patienten na maagresectie een leefregel 
mee naar huis (niet rooken, geen alcohol, geen zware kost) (KooRE
MAN). 

§ 4. G e  o g r  a f i s  c h  e v e r  s c h  i 1 1  e n : 
Bij de literatuurstudie is het mij opgevallen, dat in de verschillende 

landen de opvattingen over de behandeling van de maagperforatie 
zoo verdeeld zijn. In Amerika worden uitsluitend palliatieve 
operaties toegepast en discussieert men nog steeds over de wensche
lijkheid en de noodzakelijkheid van de g.e. Trouwens, ook bij de 
opera ti eve behandeling van de chronische ulcera maakt men in 
Amerika zelden gebruik van de maagresectie en is men tevreden 
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met g.e. of pyloroplastiek. Inderdaad zijn de resultaten van de 
Amerikanen, blijkens hun naonderzoekingen, met niet-radicale 
operatiemethodes veel beter dan in Europa. Wanneer men uit 
tabel 2 (resultaten van het naonderzoek bij patienten, behandeld 
met overhechting) de getallen van de Amerikaansche schrijvers 
(FARR, FORDYCE, GrnsoN, GRAHAM, GUTHRIE, Mc. GLANNAN, 
SALLICK, WHITE) licht, krijgt men: 

Amerikaansche chirurgen: naonderzocht 396 patienten na over
hechting, 280 X was het resultaat ,, voldoende", 116 X ,,on
voldoende" (29%). 

Europeesche chirurgen: naonderzocht 262 patienten na over
hechting, 123 . X was het resultaat ,, voldoende", 139 X ,,onvol
doende" (53%). 

Dit frappante verschil verklaart tevens, waarom men in Amerika 
veel minder belangstelling heeft voor de primaire resectie dan in 
Europa. 

Wat is de oorzaak van deze verschillen ? Onwillekeurig dringt 
zich de gedachte op, dat het ulcus in Amerika een antler karakter 
moet hebben, waarbij rasverschillen, andere levensgewoonten, 
speciaal de voeding, een rol kunnen spelen. In de literatuur vond ik 
eenige waamemingen beschreven, die deze opvatting steun ver
leenen. 

GRAVES, een Amerikaan, bestudeerde bij ScHMIEDEN in Frankfurt 
a. Main de maagperforaties. Het viel GRAVES op, dat de magen zoo 
frequent gastritis vertoonden en in zoo emstigen graad, en dat het 
aantal gevallen met multipele ulcera zoo groot was. 
· SEBENING, uit Frankfurt a. Main, was een half jaar aan de Mayo
Kliniek werkzaam. Volgens hem zijn ulcera duodeni in Amerika 
veel onschuldiger dan in Duitschland; in Amerika zijn de zweren 
kleiner, minder diep, zij zijn niet zoo vaak multipel en gaan met 
weinig gastritis gepaard. 

WALTERS vergeleek praeparaten, afkomstig van maagresecties 
wegens ulcera duodeni uit enkele Duitsche ziekenhuizen en uit de 
Mayo-Kliniek. In de uit Duitschland afkomstige magen vond hij 
steeds duidelijke, vaak. ulceratieve, gastritis; in de praeparaten 
uit de Mayo-Kliniek werd zelden gastritis geconstateerd. 

Ook in Europa zijn de meeningen nog verdeeld. De primaire 
resectie telt de meeste aanhangers onder de Duitsch sprekende 
chirurgen. In Frankrijk blijft men vasthouden aan palliatieve 
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methodes; P. BROCQ kon dan ook voor zijn rapport voor de Academie 
de Chirurgie in 1936 geen geschikte Fransche statistieken van de 
resectie vinden. Tabel 9 (de resultaten van de voorstanders van de 
primaire resecties) beva t dan ook voornamelij k Dui tsche namen. 

§ 5. V e r b a n d t u s s c h e n v 6 6 r g e s c h i e d e n i s , 
s t r u c t u u r  v a n  d e  d o o r g e b r o k e n  z w e e r  
e n  d e  k a n s  o p  g e n e z i n g  n a  o v e r h e c h t i n g :  

a. V 61,rgeschiedenis: Verschillende chirurgen hebben bij het 
opnemen van de anamnese aandacht besteed aan maagklachten 
v66r de perforatie. 

Allereerst volgen eenige mededeelingen uit ons eigen land: 
EEFTINCK ScHATTENKERK geeft in zijn proefschrift op: van 

de patienten met maagperforatie hadden v66r de perforatie : 
nooit klachten . . . . . . . . . . . . . 27 
sinds eenige weken klachten . . . . . . . . 34 
maanden, in vele gevallen jaren, klachten 107 

lNSINGER vermeldt in zijn dissertatie over den duur van deze 
klachten: 

1--4 weken bij 12 
1-3 maanden bij 14 
3__:__6 maanden bij 2 
6-12 maanden bij . . 3 
meer dan 1 j aar bij 73 

terwijl 8 patienten een negatieve maaganamnese hadden. 
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Bij TEKELENBURG waren deze getallen: 
nooit klachten . . . . . . . . . 13 
korter dan 3 maanden klachten . 19 
1 jaar klachten 18 
2 jaar klachten 8 
3 jaar klachten 8 
langer klach ten 34 

Hierna volgen eenige gegevens uit naburige landen: 
EAGER (Zweden) geeft op: 

geen klachten . . . . . . . . . • . . . 127 
klachten gedurende hoogstens 1 week . . 80 

1 week tot 1 maand . 107 
1 maand tot 1 jaar . 175 
1 of meer j aren . . , 497 

periodiek klachten gedurende meerdere jaren . . 202 



BRDTT (Hamburg) beschrijft 154 gevallen: 
15% hadden een negatieve anamnese 
21 % hadden een korte anamnese 
64% hadden een lange anamnese 

Van de patienten van DELREZ (Luik) hadden: 
15 nooit klachten v66r de perforatie 
31 van 1 week tot 1 jaar 
60 langer dan 1 j aar 

GILMOUR (Engeland) zag 64 patienten met maagperforatie; 
v66r de perforatie hadden: 

4 geen klachten 
4 enkele weken klachten 

56 j arenlang klachten 
Tenslotte vermeld ik enkele statistieken uit Amerika: 
Van de 74 patienten van SALLICK hadden 12 een negatieve 

maaganamnese, tei:-wijl de overige 62 over meer of minder typische 
ulcusbezwaren kl�agden, die van enkele weken tot vele jaren hadden 
bestaan. 

SHAWAN had 156 patienten met meer dan 1 maand, tegen 25 
patienten met korter da 1 maand klachten. 

• b. M icroscopie: In 1938 merkte DEELMAN op, dat de anatomie 
van de doorgebroken maagzweer nog slechts weinig was onderzocht. 

Ik heb in de literatuur inderdaad slechts enkele ·mededeelingen 
over het microscopisch onderzoek van het geperforeerde ulcus 
kunnen vinden. In alphabetische rangorde laat ik volgen wat mij 
hierover bekend is: 

AsKANAZY vermeldt b1j zijn uitvoerig verslag over microscopische 
en bacteriologische onderzoekingen van maagzweren ook 4 ge
perforeerde; het waren alle 4 duidelijk chronische ulcera. 

DEELMAN l;>"eschreef enkele geperforeerde ulcera ventriculi et 
duodeni met het oog op hetgeen hij noemt: ,,kamertjesvorming". 
Voor ons onderwerp is het verband tusschen v66rgeschiedenis en 
bouw van het ulcus van grootere beteekenis. Bij 3 gevallen (I, 
II en IV) was de beschrijving uitvoerig genoeg voor mijn doel; 
bij alle 3 patienten bestond een lange v66rgeschiedenis; de ulcera 
bleken allen duidelijk chronisch- van aard te zijn. 

Van de 8 gevalle? van GILMOUR met zeer korte of negatieve 
K 6  81 



anamnese bleek bij 7 bij onderzoek het ulcus toch chronisch te zijn 
(,,induration around the perforation"). 

PETERS deed 55 maal primaire resectie, 50 maal werd het 
praeparaat histologisch onderzocht, men vond 2 maal acute en 
48 maal chronisch-calleuze ulcera. 

PRADER onderzocht 10 geperforeerde ulcera: bij 8 was weinig bind
weefselvorming, wat het op zijn minst genomen onwaarschijnlijk 
maakte, dat deze zweren lang v66r de perforatie hadden bestaan. 

PUHL beschrijft 12 ulcera (resectie-praeparaten van ANSCHUTZ), 
die allen een duidelijk chronisch karakter hadden (alle patienten 
hadden reeds v66r de perforatie klachten). 

Over het macroscopische beeld van de ulcera vind t men veel 
meer beschrijvingen. Enkele vermeldenswaardige opmerkingen laat 
ik hier volgen: 

Volgens BR-OTT zijn de geperforeerde ulcera ventriculi meest oud, 
de geperforeerde ulcera duodeni daarentegen zijn vaak klein en 
vlak en kunnen nog niet lang v66r de doorbraak hebben bestaan. 

Volgens DICK zijn er ulcera, die peracuut optreden en in korten 
tijd, misschien zelfs wel in enkele uren, tot perforatie voeren. Deze 
ulcera zijn te herkennen aan het ontbreken van reactie in de om
geving. DICK acht de resectie van deze ulc�ra weliswaar gemakkelijk, 
maar geheel overbodig. 

De doorgebroken zweren in de kliniek van ScHMIEDEN zijn · 
volgens GRAVES meestal groat en calleus. 

lNSINGER verdeelde, in zijn proefschrift, de zweren in calleuze 
en niet-calleuze, dus waarschijnlijk recente: van de 25 maagulcera 
waren er 12 calleus, van de 30 pylorusulcera 17, van de 61 ulcera 
duodeni 22, m.a.w. in totaal waren van 116 ulcera 51 calleus. 

KIRNMANN vond bij de patienten zonder ulcusanamnese v66r 
de perforatie (11 op 137 gevallen) steeds een klein ulcus met een 
kleine perfora tie-opening. 

Volgens PETREN zijn het meerendeel va.n de doorgebroken ulcera 
zeker oude zweren. 

Zoowel lNSINGER als PETREN wijzen erop, dat men bij patienten 
met negatieve of zeer korte anamnese toch vaak een duidelijk 
calleus ulcus vindt. 

WILENSKY onderscheidt 2 soorten van perforaties: 
1. perforaties in reeds bestaande chronische ulcera, 
2. perforaties, peracuut ontstaande door e�n embolus. 
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De beschouwingen van WILENSKY zijn evenwel zuiver theoretisch 
en worden niet gestaafd door praeparaten. 

c. Na de besprekingen over de v66rgeschiedenis en den aard 
van het ulcus komt de vraag aan de orde, of er verband bestaa.t 
tusschen de lengte van de v66rgeschiedenis, den leeftifd van het 
ulcu.s en de kans op genezing na palliatieve operaties. Merkwaardiger
wijze heh ik in de literatuur slechts weinig, met cijfers ge:illustreerde, 
antwoorden op deze, toch zoo belangrijke, vraag gevonden. 

BAGER zegt over de resultaten van de overhechting: ,,van de 
patienten, die een perforatie kregen en van tevoren geen ulcus
klachten hadden (40 gevallen) ,  waren bij naonderzoek 80% goed; 
van de patienten, die v66r de perforatie reeds meer dan 1 jaar 
ulcusklachten hadden (181 gevallen) , was het resultaat bij 47% goed. 

BRENNER onderscheidt bij de perforaties 2 soorten ulcera: ,,soft 
ulcers" warden overhecht, ,,callous ulcers" warden met over
hechting en g.e. behandeld. Bij naonderzoek waren van de 12 
patienten met ,,soft ulcers" 10 goed en van de 5 patienten met 
calleuze ulcera 2 go�d, 1 met klachten, 1 met ileus door adhaesies, 
terwijl zich bij 1 een maagcolonfistel had ontwikkeld. 

Van de 14 patienten van CHABRUT, behandeld met uitsluitend 
overhechting, zijn 7 van hun pijnen bevrijd en hebben 7 hun maag
klachten behouden. Van de 7 genezen patienten hadden 6 geen 
of slechts vage klachten en had 1 ulcusklachten v66r de operatie; 
de 7 patienten met klachten hadden ook v66r de perforatie reeds 
typische ulcusklachten. 

GILMOUR behandelde zijn patienten met overhechting; bij het 
naonderzoek hadden de 6 patienten, die v66r de perforatie geen 
maaglijder waren, geen klachten en van de 42 patienten, die v66r 
de perforatie wel maaglijder waren hadden 17 geen klachten, 11 
niet ernstige en 16 lichte klachten. 

NELLER past overhechting + g.e. toe. 7 van zijn  patienten 
hadden v66r de perforatie geen klachten, bij naonderzoek waren 
van deze 7 6 zeer goed en had 1 veel klachten. 14 van zijn patienten 
hadden een lange anamnese v66r de perforatie, bij naonderzoek 
waren 'van deze 14 6 zeer goed, 6 verbeterd en 1 zeer slecht. 

PETREN paste palliatieve operaties (gewoonlijk overhechting) 
toe. Bij het nao:r:iderzoek waren van de 9 patienten met negatieve 
of kortc ana mnese v66r de perforatie 8 goed en had 1 ernstige 
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klachten; van de patienten met klachten gedurende meerdere jaren 
v66r de perforatie waren 6 goed en hadden 7 klachten. 

ZuKSCHWERDT en EcK hebben bij het naonderzoek van hun 
patienten, behandeld met overhechting (29 gevallen) of met over
hechting en g.e. (22 gevallen) ,  opgemerkt, dat van de zweren, die 
v66r de perforatie geen klachten veroorzaakt hadden, 66% waren 
genezen, terwijl dit bij de chronische zweren in slechts 21 % het 
geval was. 

Volgens RADOIEVITCH komt genezing na uitsluitend overhechten 
van de perforatieopening slechts bij versche ulcera voor. 

Verscheiden chirurgen zijn reeds overtuigd van de verschillende 
kans op genezing bij diverse vormen van ulcera en gaan bij de 
behandeling selectief te werk, bv. BRENNER, CHABRUT, DICK 
(zie boven) . In de Utrechtsche Universiteitskliniek wordt, volgens 
EEFTINCK ScHATTENKERK, bij geperforeerde ulcera callosa primaire 
resectie gedaan, bij alle andere alleen overhechting. Zoowel 
GREGOIRE als GossET wilden, in 1923, kleine zweren met soepele 
wanden overhechten en groote, calleuze ulcera reseceeren. 
RADOIEVITCH geeft ook aan de overhechting de voorkeur en wil 
bij calleuze ulcera een g.e. toevoegen. 
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HOOFDSTUK III. 

OPERATIE-TECHNIEK VOLGENS HUSTINX. 

Hier volgt de beschrijving van de techniek, zooals die op de 
Chirurgische Afdeeling van het St.J ozefziekenhuis te Heerlen door 
en onder leiding van HusTINX wordt toegepast. 

Voorbereiding: Zoodra de diagnose maagperforatie en daarmede 
de indicatie tot operatie gesteld is, krijgt de patient een subcutane 
injectie van 1 cc. scophedal (S. E. E. Scophodal Merck, scopolamin 
hydrobromic. 0.0005, Eukodal 0.01, Ephetonin 0.025). Daama 
wordt zoo snel mogelijk met de operatie begonnen. De voor
bereiding is dus zoo kort mogelijk. Een patient met koude extremi
teiten, bleeke gelaa.tskleur en slechten pols wordt met warme 
kruiken onder de dekens gestopt en krijgt eventueel een subcutaan 
infuus, maar de operatie wordt niet uitgesteld. 

Maaghevelen of maagspoelen wordt niet gedaan. 
Huiddesinfectie met joodbenzine en tinct. jodii 5%. 
Anaesthesie: De operatie wordt uitgevoerd onder plaatselijke 

verdooving, en wel: 
a. splanchnicus-anaesthesie volgens KAPPIS 1) 
b. buikwand-anaesthesie 
c. buikholte-anaesthesie 
d. splanchnicus-anaesthesie volgens BRAUN 
e. infiltratie van mesocolon en mesenterium. 
a. Patient wordt gelegd op de linkerzij met naar rechts convex 

gebogen wervelkolom (kussen onder linkerzij) , het linkerbeen sterk 
gebogen in knie- en heupgewricht, het rechterbeen gestrekt, de 
rechterarm boven het hoofd. Een 14 cM. lange, dunne injectienaald 
wordt op het snijpunt va.n den onderrand van de rechter 12e rib 
en den lateralen ra,nd van den muse. erect. trunci ingestoken onder 
een hoek van 30 ° met het transversale en een hoek van 45 ° met 

1) Hustinx N. T. v. G. 1923, 558. 
Hustinx N, T. v. G. 1929, III, 3542. 
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het sagittale vlak. Op 8-10 cM. diepte stuit de naald op de zij
vlakte van den 12en borstwervel, waar 20 a 30 cc. perca:ine ½ °loo 
worden ingespoten; daarna wordt de naald langs het wervellichaam 
naar voren verplaatst tot op den overgang van zij- en voorvlakte 
(de naald zit thans 12 a 14 cM. diep), waar 30-40 cc. worden 
gedeponeerd. 

b. Vervolgens wordt de patient op den rug gelegd en de incisie
lijn van navel tot proc. xiph. geinfiltreerd (subcutaan, onder de 
fascie en links en rechts in de muse. recti abd.) met ± 140 cc. 
tutoca:ine !%-

c. Door den buikwand heen worden op vier plaatsen (1 vinger 
breed boven den navel, midden tusschen navel en proc. xiph., 
1 handbreed links en rechts van de mediaanlijn onder den ribbeboog) 
telkens 25 cc. perca:ine ½ °loo in de buikholte gespoten ( de naald 
wordt al spuitende door het peritoneum parietale gestoken) . 

d. en e. geschieden na het openen van den buik. 
Aan de tutoca:ine- en perca:ine-oplossingen wordt 1 dr. sol. 

adrenalini 1 : 1000 per 10 cc. toegevoegd. 
De locaal-anaesthesie heeft vele voordeelen boven . de narcose, 

vooral bij deze, vaak langdurende, operaties. Bovendien komen 
na de locaal-anaesthesie, nog afgezien van de specifieke gevaren 
van de narcose als hart- en ademhalingsstilstand, aspiratie, veel 
minder post-operatieve complicaties, met name pneumonie, voor. 
De patienten voelen zich na de operatie veel beter, braken niet of 
weinig. Het braken vormt een sterke belasting voor de naden van 
anastomose en buikwand. Wel vergt de locaal-anaesthesie meer tijd 
van voorbereiding en geduld van den kant van den chirurg en mede
werking van den kant van den patient, met name het sluiten van 
den buikwand levert wel eens moeilijkheden op. Van 1 Juli 1938-
1 Mei 1939 heh ik alle patienten, waarbij maagresectie wegens ulcus 
is gedaan, nagegaan; het waren er 58, 45 hebben niet, 13 1 of meer
dere malen, waarvan 8 bloed gebraakt. 

Ligging: De patient wordt in rugligging op de operatietafel ge
fixeerd met sterke lordose, zoodanig, dat de bovenbuik sterk 
promineert. Het operatieterrein wordt afgedekt met steriele 
doeken. 

I ncisie: In den mediaanlijn van navel tot processus xiphoideus. 
Eventueele bloedende vaten worden gevat in een arterieklem en 
gecoaguleerd. V 66r het openen van het peritoneum worden de wond-
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randen ingewreven met jodoformplombe (R. jodoform 20, vas. 
alb. 30, steriel, v66r gebruik verwarmen). 

Het ligamentum teres hepatis wordt tusschen 2 ligaturen door
gesneden en het ligamentum suspensorium hepatis zoover mogelijk 
in de richting van het diaphragma doorgeknipt. Ter bescherming 
yan de wondranden wordt een rubbermanchet in de wonde gelegd. 
De wonde wordt door een groote automatische wondspanner 
opengesperd. 

Na de incisie wordt de anaesthesie voltooid. 
d. Voor de anaesthesie van BRAUN wordt gebruik gemaakt van 

een 18 cM. lange, dunne injectienaald, gestoken in een iets korteren, 
stevigen, 1 m.M. wijd�n koker met stompe punt. De koker wordt 
op geleide van wijs- en middelvinger van de rechterhand in den 
bovensten wondhoek door het lig. hepato-gastricum, tusschen aorta 
en vena cava inf., op de wervelkolom geplaatst, de scherpe naald 
doorgestoken en 50 cc. tutocame ½% ingespoten. 

e. Het mesocolon en het mesenterium van de hoogste jejunumlis 
worden geinfiltreerd met enkele spuiten percame ½ %0 • 

De perforatie-opening wordt opgezocht en gemspecteerd. Het 
exsudaat wordt voorloopig weggezogen. Na ampele overwegingen 
wordt gewoonlijk snel overgegaan tot de resectie. 

Skeletteeren: De resectie begint met het skeletteeren van de maag. 
De operateur vat de maag bij de groote curvatuur met de linker
hand, het groote net met de rechter en trekt het omentum van de 
maag af. Eventueele bloedende vaten worden door den a.ssistent 
met een compres gecomprimeerd en, zoo dit nog noodig is, nader
hand onderbonden. De art. gastro-duodenalis wordt dubbel onder
bonden en de kleine curvatuur vrijgemaakt. 

Duodenum: Thans volgt het duodenum; daarbij doen zich twee 
mogelijkheden voor: 

le. het duodenum is bewegelijk en gemakkelijk vrij te prae
pareeren, 

2e. het duodenum is vergroeid met de omgeving en niet ge
makkelijk te mobiliseeren. 

In het eerste geval wordt het duodenum vrijgemaakt, distaal 
van het ulcus tusschen 2 darmklemmen van SCHOEMAKER door
gesneden. Het sneevlak wordt afgewreve� met tinct . jodii 5% en 
even gecoaguleerd ter voorJ.rnming va,n bloeding. De stomp wordt 
met een instulpenden beursnaad gesloten: onder de klem 
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wordt met een rechte naald een circulaire sero-musculaire n aad 
aangebracht; de operateur houdt de uiteinden in een lossen knoop 
bijeen, de assistent houdt een lus tegenover den knoop. De operateur 
neemt de klem af, operateur en assistent stulpen elk met een pincet 
de stomp in, de assistent laat de lus schieten en de operateur trekt 
den knoop aan. Stomp-drainage wordt niet toegepast. 

In het tweede geval wordt een speciale techniek gevolgd, die door 
HusTINX is uitgedacht en toegepast. Deze techniek is speciaal 
voor ulcera duodeni en meer in het bijzonder voor ulcera aan den 
achterwand, die in het pancreas gepenetreerd zijn. Zij berust op het 
principe, dat het vrij gemakkelijk is in een gezond duodenum de 
mucosa van de sero-muscularis af te scheiden. 

Al naar gelang van de omstandigheden is de uitvoering ver
schillend. 

Een forsche darmklem wordt, wanneer mogelijk, distaal van 
pylorus dwars op het duodenum gezet en wanneer het duodenum 
vastzit op de maag vlak bij pylorus. Deze ldem wordt opgetrokken, 
waardoor het duodenum gemakkelijker bereikbaar is. Distaal van het 
ulcus wordt een dwarse snede gemaakt over den voorwand van het 
duodenum tot op de mucosa; dan wordt stomp, zoowel van links 
als van rechts werkend, de mucosa van den achterwand losgewoeld; 
op deze wijze ontstaat een koker van gezond mucosaweefsel. Deze 
koker wordt afgeklemd en vlak onder het ulcus doorgesneden en 
met een instulpenden tabakszaknaad gesloten. 

Bij gevallen met veel litteekenweefsel en retractie, waarbij dus 
kans bestaat den ductus choledochus te beschadigen, wordt de maag 
resp. het duodenum aboraal van de klem -doorgesneden, de maag
stomp naar links omgeslagen en het duodenum open gereseceerd. 
Het duodenum wordt aan klemmen opgetrokken, de mucosa aan 
den voorwand losgemaakt, de voorwand opengeknipt, waardoor 
men de binnenzijde van het duodenum kan inspecteeren en de 
plaats van de papilla Vateri kan vaststellen. Is alles veilig, dan wordt 
de mucosa ook aan den achterwand distaal van het ulcus vrij 
gemaakt en aldus de mucosakoker gevormd. In den laatsten tijd 
wordt steeds deze variatie toegepast. 

Van het resteerende duodenumgedeelte, dat dus het ulcus bevat, 
wordt het slijmvlies weggenomen. De eventueele ulcusbodem in 
het pancreas wordt gejodeerd en geperitoniseerd. 

De mucosakokerstomp wordt met de resten van de sero-muscu
laris geperitoniseerd. 
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Deze methodiek van het sluiten van de duodenumstomp is 
uitgevonden door HusTINX en toegepast sinds 1928 bij operatie van 
tal van ulcera duodeni, zoowel chronische als geperforeerde. Speciaal 
bij de chronische in het pancreas gepenetreerde ulcera bewijst deze 
techniek haar groote diensten. De resultaten zijn vermeld in 
N. T. v. G. 1933, blz. 4190 en Archives franco-belges 1936, tome 35, 
nr. 4. 

Voor zoover ons bekend, is deze wijze van resectie van ulcera 
duodeni origineel. Wel zijn er enkele publicaties, waarin een 
techniek besproken wordt, die ook gebaseerd is op het scheiden 
vc..n de mucosa van de sero-muscularis, en die veel met de mucosa
koker-methode van HusTINX gemeen hebben. WILMANNS maakte 
in 1926 de volgende techniek bekend: ,,bij moeilijk te verwijderen 
ulcera duodeni wordt de maagwand 2 cM. oraal van den pylorus 

· dwars ingesneden tot op de mucosa, van hieruit wordt de mucosa
koker gepraepareerd tot aan den pylorus en hier, met of zonder 
omsnoering, afgesneden; de stomp wordt gesloten met de over
gebleven sero-muscularislaag' '. Bij de resectie volgens WILMANNS 
blijft het ulcus dus zitten en de methode blijft een Resektion zur 
Ausschaltung. Veel meer gelijkenis met de mucosakoker-methode 
van HusTINX vertoont de techniek, door BURKLE DE LA CAMP in 
1933 gepubliceerd: ,,de maag wordt praepylorisch dwars door
gesneden, vanuit het sneevlak wordt een mucosakoker uitge
praepareerd in de richting van het duodenum, in de nabijheid van 
het ulcus wordt het slijmvlies met een scherpe lepel uitgekrabd, 
op deze wijze wordt de geheele pylorusklieren bevattende mucosa 
verwijderd, de resteerende sero-muscularis-manchet wordt 2 of 
3 maal ingestulpt en vormt een betrouwbare stomp". Bij deze 
methode wordt de mucosa dus niet afzonderlijk gesloten en BURKLE 
DE LA CAMP geeft niet duidelijk aan, hoe diep hij in het duodenum 
gaat met de mucosakoker. In elk geval, het ulcus blijft in samen
hang ;met het lumen van het duodenum en het blijft een Resektion 
zur Ausschaltung. 

Peritoniseeren: De maag wordt, zoo noodig, naar boven verder 
geskeletteerd. De ruwe randen van de groote en de kleine curvatuur 
worden met enkele serosa-hechtingen geperitoniseerd. 

Anastomose: 2 groote, veerende klemmen worden 2-vingerbreed 
aboraal van de plaats van de resectie dwars op de maag gezet, 
teneinde het te verwijderen stuk af te sluiten, en de maag 
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naar links omgeslagen. Het blijvende gedeelte wordt niet afge
klemd. 

Met de electrische bistouri wordt een voor-achterwaartsche 
spleet in het mesocolon gemaakt; deze spleet wordt in dwarse 
richting uitgespannen. De dorsale rand van deze spleet wordt met 
enkele hechtingen ± 3 cM. oraal van en evenwijdig aan de klemmen 
aan den achterwand van de maag gefixeerd. 

De hoogste jejunumlis wordt door de spleet in den bovenbuik 
gehaald en langs de maag gelegd van kleine naar groote curvatuur. 
De lis wordt op korten afstand· van het lig. Treitzii aan de kleine 
curvatuur gehecht en met een doorloopenden linnen naad volgens 
Lembert aan de maag gefixeerd, 1 cM. distaal van de mesocolon
aanhechting. 

Met het electrische mes wordt de maag aan de achterzijde geopend, 
juist tusschen jejunumlis en klemmen in. Het orale deel van de 
maag wordt leeggezogen. Bloedende vaten worden geligeerd met 
fijn linnen. Op het openen van de maag volgt het openen van het 
jejunum. De randen van maag en darm worden gehecht met 
agraves, die alle lagen vatten. Wanneer op deze wijze de achterwand 
van de anastomose voltooid is, wordt ook de voorwand van de maag 
doorgesneden en valt dus het te reseceeren gedeelte met de klemmen 
weg. 

De anastomose wordt voltooid door wederom een alle lagen 
vattenden binnennaad met agraves (het allerlaatste gaatje wordt 
met een linnen draad gesloten) en een buitennaad seromusculair 
doorloopend met linnen aan te leggen. 

De voorrand van de mesocolonspleet wordt met enkele hechtingen 
op de voorvlakte van de maag bevestigd boven de anastomose, 
zoodat het mesocolon niet kan drukken op de anastomose. 

Deze anastomose is een retrocolica terminolateralis cum curvatura 
majore aborale en ligt onder het mesocolon in den onderbuik. 

De anastomose is 2 rijig gemaakt: een binnennaad allesvattend 
met agraves, een buitennaad volgens Lembert met doorloopenden 
linnen draad. 

Op maagstomp en darm hebben dus geen klemmen gestaan. 
De resectie is een BILLROTH II volgens de variatie REICHEL

PoLYA. 
Grootte van de resectie: Bij ulcera duodeni wordt zooveel van de 

maag weggenomen, dat men de maagstomp nog buiten den buik 
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kan brengen en dus gemakkelijk de anastomose kan maken. Het 
resectie-praeparaat meet vanaf den pylorus langs de kleine curvatuur 
gewoonlijk 8 a 10 cM., langs de groote 15-20 cM. Bij microscopisch 
onderzoek blijkt meestal aan het cardiale uiteinde van het resectie
praeparaat een smalle strook fundusslijmvlies aanwezig te zijn. 

Uit rontgenonderzoekingen is gebleken, dat de anastomose in 
staande houdingvan den patientverticaal of nagenoegverticaal staat. 

Typisch is de binnennaad met agraves. HusnNx heeft deze 
methodiek zelf bedacht en gebruikt deze hechtmethode reeds ruim 
10 jaren. Uit de literatuur is ons naderhand gebleken, dat BIRCHER 
reeds in 1917 agraves voor de anastomose gebruikte. 

Het is van belang, het lot van de agraves na te gaan. Uit rontgen
en faecesonderzoek is gebleken, dat de agraves na 9 a 10 dagen 
beginnen los "te laten en het lichaam via het darmkanaal verlaten; 
na enkele maanden zijn zij geheel verdwenen. Op een X-foto, 
langer dan ll ja,ar na de operatie genomen, hebben wij nooit meer 
een agrave gezien. (zie nrs. 19, 79, 98, 100, 102, 104, 106, 107). 

Toilet van de buikholte: Bij het toilet van de buikholte wordt 
gebruik gemaakt van een zuigapparaat en een speciaal voor dit 
doel samengestelde zuigbuis. Deze buis is 35 cM. lang, licht gebogen 
en bestaat uit 2 deelen, nl. een dunnere, holle buis met eindstandige 
opening, die past in een dikkere buitenbuis, die aan het uiteinde 
tal van openingen heeft; de binnenbuis wordt aangesloten op het 
zuigtoestel. De buitenbuis staat in verbinding met de buitenlucht; 
dit voorkomt het aanzuigen van darm en omentum. 

De buikholte wordt met behulp van deze buis leeggezogen. 
Al zuigende wordt door de buitenbuis met een 100 cc. record-spuit 
physiologische zoutoplossing van 37° ingespoten; deze procedure 
wordt voortgezet tot de vloeistof helder terugkomt; meestal wordt 
2 a 3 L. vloeistof verbruikt. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de subphrenische ruimten en het Cavum Douglasi. 

V 66r 1931 werd de buikholte uitsluitend met in aether gedrenkte, 
gesteelde deppers uitgewasschen; de onderbuik en het Cavdm 
Douglasi werden vanuit een nieuwe incisie in den onderbuik 
gereinigd. 

Sluiten: De buikholte wordt zorgvuldig geheel gesloten, het 
peritoneum met geknoopte linnen hechtingen, de linea alba idem 
(± 3 hechtingen per cM.), de huid met synthofil B en agraves. 
Drainage wordt niet toegepast. 
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N abehandeling: De patient wordt plat in bed gelegd, dus niet in 
, ,Fowlerposition" .  Hij krijgt geen sedativa of narcotica, geen 
intraveneuze injecties en geen peristaltiek aanzettende middelen. 

le dag: 2 a 3 L. rectaal druppelclysma van physiologische zoutsolu
tie; 2e dag: lepelsgewijze water drinken; 3e dag: water met uitgeperste, 
gezeefde vruchten, half water, half melk, slappe thee; 4e dag: voile 
melk, bananenpuree, vruchtensap; 5e dag: bouillon, geklutste 
eieren, geweekte beschuit; 6e en 7e dag: maizenapap, aardappel
puree, appelmoes; Se en 9e dag: brood zonder korsten, gezeefde 
spinazie, bloemkool of worteltjes, zacht gekookte eieren; lOe dag: 
geschaafd kalfsvleesch, gezeefde, gepelde boonenpuree. Alles van 
vorige dagen ook op volgende dagen. 

Na 1 week worden agraves en hechtingen uit den buikwand ver
wijderd. 

Na 14 dagen staat de patient op. 
Na 17 a 18 dagen ontslag met de volgende voorschriften: dieet 

tot 4 weken na ontslag uit het ziekenhuis, daarna eten volgens 
eigen. smaak, behalve andere voorschriften. Melk 1 L. _ per dag 
hoogstens; melkpap van havermout, rijst , gerst, griesmeel, macaroni 
of brood, karnemelksche pap; boter of goede margarine; eieren, 
kaas; wittebrood, beschuit, geroosterd brood; gezeefde spinazie, 
bloemkool of worteltjes; fijn gesneden, weinig gezouten, wit vleesch 
zonder vet; ongezouten visch; puree of fijngemaakte aardappelen; 
cacao, thee, suiker, bouillon. Niet te koud, te heet of te snel eten. 
Goed en lang kauwen. Mond goed verzorgen en laten verzorgen.  
Verboden zijn :  rooken, alcohol, pruimen, scherpe specerijen en alle 
spijzen en dranken, die boven niet genoemd zijn .  

TOELICHTING BIJ DE ILLUSTRATIES. 
De foto's zijn gemaakt door collega CH. SASSEN, Rontgenoloog, 

tijdens de operatie van een chronisch ulcus duodeni door HusTINX. 
De teekeningen zijn vervaardigd door collega TH. SUREN, Chirurg. 

Alie foto's zijn genomen vanaf de plaats van den operate.ur, die 
aan de rechterzijde van den patient staat . Het hoofd van den 
patient is links op de foto, de voeten rechts, de rechterkant van den 
patient ligt aan den onderrand van de foto, de linkerkant aan den 
bovenrand. De mediane laparotomiewond wordt opengehouden 
door een automatische wondspanner; de wondranden worden be
schermd door een rubbermanchet .  Fig. III geeft het beste overzicht 
van de situatie. 
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..-- craniaal 

kleme curvatuur 

kleine curvatuur ! 

in trekking 

links groote curvatuur 

t v. pylorica rechts FIG. I: De maag wordt met de handen naar buiten getrokken om de pylorusstreek en het duodenum zichtbaar te maken. De groote en de kleine curvatuur zijn geskeletteerd. Men ziet de vena pylorica, daaronder het duodenum met een intrekking aan de groote curvatuurzijde. 

cau<laa.l 
._ grooie curvatuur v. pylorica 
._ intrekki11g 



FIG, II: Een forsche darmklem is dwars op het duodenum geplaatst. De sonde wijst de vena pylorica aan.. Het duodenum wordt aan de Idem opgetrokken. 



FIG. III:  Het duodenum wordt aboraal van de Idem doorgcsneclen. Een 
tweede klem duidt het lumen van het duodenum aan. 



t lumen 

F1G. IV: Het duodenum. is doorgesneden. De maagstomp is, gehuld in een compres, naar links omgeslagen . Men ziet de duodcnumstomp, opengehouden door 4 klemmen; het lumen van het cluoJenum is zichtbaar. 

lumen 
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FIG. Va,. 

FIG. V: De duodenumstomp wordt aan de 4 klemmen krachtig opgetrokken. 
Distaal van het ulcus is een dwarse snede gemaakt door de sero
muscularis tot op de mucosa. De sonde wijst de blootgelegdc mucosa 
aan, onder en boven den knop van de sonde ziet men de randen van de 
sero-muscularis. Links boven op de foto ligt de naar links omgeslagen 
maagstomp. In fig. Va is hetzelfde schematisch weergegeven . 



FIG . VIa. 

FIG. VI en VIa: Vorming van de mucosakoker. De duodenumstomp wordt 

naar links gehouden, de mucosa wordt distaal van het ulcus losgewoeld 
van den achtenva.nd van het duodenum. De hand rechts boven op de 

foto houclt klemmen, die op dea sero-muscularisrand staan. 



l' lli .  Vlla.  

FIG. VII en VIIa: De mucosa is random vrijgemaakt, het pincet is achter 

de mucosa langs, tusschen mucosa en achterwand van het duodenum, 

gestoken. 



FrG. VIII: De voorwand van het duodenum wordt van boven af een eindweegs 
opengeknipt (volgens de stippellijn in fig. VIIa) om de binnenzijde te 
kunnen inspecteeren. Men kan nu de ulcera (in dit geval waren er nl. 2) 
zien aan den achterwand tegen het pancreas. De sondes wijzen de ulcera 
aan. 



FIG. TXa. 

FIG . IX en IXa: Dczelfde situatie als fig. VIII; om deri mucosakoker nog eens te laten zien is een arteriepincet distaal van de ulcera (op dezelfde plaats als het pincet op fig. VII) achter de mucosa gestoken. 



FIG. Xa. 

FIG. X en Xa: Het duodenum wordt weer aan de klemmen opgetrokken; 

distaal van de ulcera wordt de mucosakoker afgeklemd (op de plaats 

van het arteriepincet van fig. IX) . 



\ \  

FrG . Xia . 

FIG. XI en XIa: De mucosakoker is oraal van de ldem doorgesneden. De 
hand links op de foto houdt de ldem met den mucosakoker. De hand 
rechts boven op de foto wijst de restanten van het duodenum, waarin 
de ulcera, aan; de mucosa van clit gedeelte wordt verwijderd . 



FIG. XII: Men ziet den mucosakoker met klem afsteken tegen het witte 
compres. Aan de basis van den koker is een circulaire linnen draad 
aangebracht, de lus ligt links op de foto. 
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FrG. XIIIa. 

FIG. XIII en XIIIa: Instulpen van de mucosa. De draad is geknoopt. De knoop 
is op de foto niet te zien, ligt in den rechter onderhoek, de lus in den 
hand van den assistent links boven; de stomp wordt met 2 pincetten 
gevat, de klem wordt afgenomen en de stomp geheel ingestulpt. 



FIG. XIV: De mucosa is ingestulpt , de draad aangetrokken en gelmoopt; men ziet nog de draden loopen naar de hand van den operateur (rechts op de foto) . Men ziet voorts de overgebleven sero-muscularis (op de ran den staan klemmen) . 
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FIG. XVa. 

FIG. XV en XVa: Een linnen draad is door de randen van de sero-muscularis 
gelegd, de hand rechts houdt de uiteinden van dezen draad; de draad, 
waarmede de mucosakoker gesloten is en die nog moet warden afgeknipt, 
ziet men recht omhoog loopen. 



FIG. XVI: De randen van de sero-muscularis zijn over de stomp samengetrokken. Het duodenum is gesloten. 



HOOFDSTUK IV. 

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN. 

1. (1928 : 242) H. B., m. 20 jr., chauffeu1·. 24/1/28 Anamnese : ± 17 uur plotseling hevige pijn in de maagstreek, gebraakt; 11 uur wittebrood en melk gebruikt. Voorgeschiedenis: sinds jaren maagklachten, 2 jaar geleden elders geopereerd voor geperforeerd ulcus duodeni; ulcus is -toen gesloten en een gastroenterostomia. retrocolica posterior gemaakt met zeer korte lus. Na deze operatie zijn de klachten blijven bestaan, is daarna nog 2 x opgenomen geweest in hetzelfde Ziekenhuis voor maagklachten:  pijn, braken en veel last van het zuur; den laatsten tijd namen de klachten weer toe. Gebruikte enkel wittebrood en melk. Onderzoek :  status generalis: algemeene toestand goed . pols: ? , temp. : ? . buik: .pijn bij drulc diffuus, heftig in de maagstreek. def. muse. : plankharde buik. leverdemping aanwezig. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 6 uren na perforatie. anaesthesie: 1\1. S . ,  240 cc aether. incisie: mediane laparotomie boven deri navel; plombe. in buikholte: troebel vocht. perforatie: groat geperforeerd ulcus pepticum jejuni dat den geheelen omtrek van het jejunum omvat, stenose van de anastomose, mesocolon sterk verdikt, oud ulcus duodeni met pylorusstenose. resectie van ulcus pepticum met stuk jejunum, eind aan eind anastomose van den dunnen darm. maagresectie (meer dan de helft van de maag) antecolica terminolateralis oralis totalis cum curv. min. aborale. buikholte: uitwasschen met aether. sluiten in lagen. duur van de operatie 2½ uur. Verloop: gunstig, 25/1 3 x gebraakt, 26/1 1 x gebraakt, 27 /1 outlasting; hoogste temp. : 38.5, pols: 140 . .Complicaties: braken. Ontslag: 2/3, geen klachten, af en toe diarrhee, san. per pdm. , verpleegduur 39 dagen. Na-onderzoek: 4/12/38, 10 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden . 
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De maag is goed, verdraagt zoet, kool; geen boonen, geen vet, geen zwart brood. Eetlust is matig, na veel eten vol gevoel en braken; eet kleine parties. Geen dieet, heeft na operatie een half jaar dieet gehouden. Geen pijn, af en toe ructus, soms na het eten nausea, geen pyrosis, een enkele keer braken . Obstipatie. Heeft zijn werk a.ls chauffeur 14 dagen na ontslag hervat, kan het goed doen, is geen zwaar werk. Rookt 2 a 3 sigaren per dag, drinkt af en toe een glas bier. Gewicht is gelijk gebleven. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 60 KG., lengte 1 M. 68, tong normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, centgroote hernia epig. bij proc. xiph . Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld : zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus pepticum jejuni perforatum, M. 20 jr. , na 6 uren behandeld 

met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: vrij goed, lichte klachten. 

2. (1928 : 512) J. H . ,  m. 35 jr. , brie11enbesteller. 10/3/28 Anamnese ( ±  16 uur) : 3 uur geleden pijn gekregen in de maagstreek, niet plotseling begonnen, langzamerhand zeer hevig geworden, verspreidde zich door den geheelen buik; 1 x gebraakt; had kort tevoren 1 kop thee gedronken en 1 boterham gegeten. 
Voorgeschiedenis: vroeger nooit maagklachten, 1 week van te voren af en toe misselijk gevoel, geen pijn, kon geen zoet verdragen. 
Onderzoell : status generalis: groote, goed gebouwde, magere man, bleek. pols: 100, goede kwaliteiten, temp. : 37, bloeddruk: 120/70. buik: pijn bij druk: over geheelen buik, 't meest in epigastrium. def. muse. : sterk over geheelen buik. leverdemping smal. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (Dr. H. )  4 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . , 56 cc tutoca'in ½% Kappis, 280 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig vocht. perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, klein, omgeving oedemateus; maag uitgezet, puilt naar buit�n. resectio ventriculi sec. Billroth II antecolica terminolateralis cum curvatura ma j .  aborale. uitdeppen van de buikholte; sluiten in lagen. mediane incisie onder den navel; Cav. Dougl. bevat slechts weinig vocht, uitwasschen met aether. sluiten in lagen. na operatie bloeddruk: 110/50, pols: 80. 
Verloop: gunstig, niet gebraakt, 13/3 ontlasting, hoogste temp. :  38 .6, pols: 96. 
Pathologische anatomie: :  ulcus pepticum. 
Ontslag: 28/3; geen klachten; san. per prim. ;  verpleegduur 19 dagen. 
Na-onderzoek: 10 jaren _ na operatie , 18/9/38.  A. Subjectief: zeer tevreden, eetlust goed, eet alles, ook zwart brood, spek, 
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geen zoetigheid (wordt van veel zoet misselijk) ;  geen pijn, geen braken, 
geen misselijkheid, geen vol gevoel; heeft na operatie ± ½ jaar dieet 
gehouden; ontlasting geregeld. Werkt als brievenbesteller, kan zijn werk 
goed doen, 3 maanden na operatie hervat; ·gewicht gelijk gebleven. 

B. Objectief: groote, vrij magere man, gezond uiterlijk. Buik: lineaire lit
teekens, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 35 fr., na 4 uren behandeld met resectie, genezen ontslagen; na-onderzoek: zeer goed. 

3. (1928 : 519) H. J ., m. 61 jr., opzichter op glasfabriek. 
12/3/28 Anamnese: vannacht om 12 uur plotseling hevige pijn in den geheelen 

buik, vooral in maagstreek, niet gebraakt. Voorgeschiedenis: laatste 3 weken maagpijn vlak voor het eten, geen pyrosis, 
geen ructus. Onderzoek: status generalis: pols: 72, temp. :  38.5, bloeddruk: 120/50. 
buik: pijn bij druk:· diffuus, bet sterkst in epigastrium en rechts onder. 
def. muse. : diffuus, het sterkst in epigastrium en rechts onder. Diagnose: appendicitis. Operatie: (Fin. )  18 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S. ,  lumbaal Ll-L2 0.050 tutoca'in, zeer goed, maar niet 
hoog genoeg, daarom narcose 40 aether toegevoegd. 
incisie: wisselsnede rechts onder; plombe. 
in buikholte: troebel, niet stinkend vocht, ectomie van de niet-ontstoken 
appendix, Dr Hustinx neemt de operatie over, daarna mediane lapa
rotomie boven den navel. 
perforatie: voorwand duodenum, klein, hard, calleus ulcus. 
overhecht, gastroenterostomia antecolica anterior antiperistaltica. 
buikholte: schoonwasschen met aether. 
sluiten in lagen. 
na operatie bloeddruk: 140/70, pols: 64, gelaatskleur goed. Verloop: gunstig, 16/3 ontlasting, hoogste temp. : 38.5, pols: 84; 23/3 gal ge
braa.kt; in de bovenste helft van de wond gaat deze over een afstand van 
een paar cM. een beetje wijken . . Ontslag: 3/4, geen klachten, outlasting geregeld, s.p.sec:, verpleegduur 23 dagen. Na-onderzoek: 27/11/38, 10 jaar na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. 
De maag is goed, verdraagt alles (zoet, kool, boonen, vet, spek) . Eetlust 
is goed, moet zeer geregeld op tijd eten, anders maagpijn. Geen dieet, 
heeft ook na operatie geen dieet gehouden. Geen pijn, geen ructus, 
geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Obstipatie. Heeft zijn  werk na 
6 weken hervat, is nog steeds opzichter op glasfabriek (is nu 72 jaar ! ) ,  
' s  morgens kwart voor vijf beginnen ! Kan het werk goed doen. Rookt 
3 pijpen tabak per dag, drinkt af en toe een glas bier. 

B. Objecti-ef: gezonde man, zeer dik, krachtige lichaamsbouw, gewicht 80 
KG., lengte 1 M. 66, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn 
bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. 
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Bloedbeeld: Hb. gehalte 16.32 gr. 102%,  erythrocyten 4.850.000, gemiddelde grootte 7.2 micron, index 1 .05, leucocyten 4300 (bas. ½%, eos. 1½%,  staafk. 7½%,  segmentk. 60%, lymphocyten 26%, monocyten 4½%) ,  roode bloedbeeld niets bijzonders. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 61 jr. ,  na 18 uren behandeld met overhechting + ga.stroenterostomie, genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
4. (1928 : 946) J. S . ,  m. 23 jr. , timmerman. 19/5/28 Anamnese 15.30: hedenmiddag 1 uur plotseling hevige pijn in de maagstreek, verschillende malen gebraakt. Voorgeschiedenis: s�nds 14 dagen maagklachten, na het eten vol gevoel en maagpijn,  voordien nooit klachten. Onderzoek: status generalis: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, algemeene toestand goed. Pols: 64, goede kwaliteiten, temp. :  36.5, bloeddruk: 140/75. buik: ingetrokken. pijn bij druk: over geheelen buik. def. muse. :  plankharde buik. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Fin.) 16 uur: 3 uren na perforatie. anaesthesie: M. S., 56 cc tutocai:n ½% Kappis, 40 cc tutocai:n ½% Braun, 154 cc tutoca:in ¾% buikwand, 10 cc aether. incisie: mediane laparotomie boven den navel; · geen plombe. in buikholte: gas, weinig vocht, uitwasschen met aetherdeppers. perforatie :  voonvand duodenum, 1} cM. diameter; ulcus calleus, ter grootte van een kwartje, sterk vergroeid met galblaas. overhechten; daarna wegens stenose: gastro-enterostomia antecolica antiperistaltica en Braunsche anastomose. Mediane laparotomie onder den navel: in Cav. Dougl. veel vocht; wordt uitgewasschen met aether. sluiten in lagen. na operatie bloeddruk max. 90, pols: 88. Verloop: gunstig; 20/5 1 x gebraakt, 21/5 1 x gebraakt, 26/5 outlasting; hoogste temp. : 38.2, pols: 84. Ontslag: 4/6, san. per prim. ,  geen klachten; verpleegduur 18 dagen. Na-onderzoek:  10 jaar na de operatie; 20/9/38 .  A. Subjectief: voelt zich zeer goed, nooit meer last; is zeer tevreden over de operatie; de maag is goed, kan alles verdragen, ook zoet (mits niet te veel) kool, boonen, vet, spek. Goede eetlust, eet flinke parties·, geen vol gevoel na het eten; geen dieet, behalve 2 maanden na operatie. Geen pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Heeft geregelde ontlasting. Werld als timmerman ± 12 uur per dag aan torenbouw; 3 weken na operatie hervat, eerst gedurende enkele weken licht werk. Rookt per week 1 ons pijptabak en 1 doosje cigaretten, drinkt een enkele maal een glas bier, ook wel eens een barrel. Is dikker geworden. B. Objectief: algemeene indruk: gezonde jonge man, goede voedingstoestand, krachtig gebouwd, gewicht 65 KG. , lengte 1 M. 70. 
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Buik: 2 lineaire litteekens, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, gee:u spierspanning. Bloedbeeld: Hb. gehalte 15 .84 gr. 99%;  erythrocyten 4.680.000, index 1 .07, leucocyten 7 .000 (bas. ½% , eos. 1½%, staafk. 2%,  segmentk. 52% ,  lymphocyten 38%, monocyten 6%),  enkele basophile gekorrelde erythrocyten . Epicrisis: ulcus duodeni perforatum; M. 23 jr., na 3 uren behandeld met overhechting + gastroenterostomie; gene;:en ontslagen, na-onderzoek: goed. 
5. (1928 : 983) H. M. ,  m. 27 jr. , invalide mijnwerker. 26/5/28 Anamnese: 12.15 plotseling pijn in den buik boven den navel, niet gebraakt, had 's morgens een boterham_gegeten, na de perforatie een kop thee gedronken. Voorgeschiedenis: was van '22-'25 4 X op de Inteme Afdeeling wegens. ulcus ventriculi; om die reden afgedankt als mijnwerker. Onderzoek: status generalis: vaal bleeke man, zieke indruk, mager; pols: 100, temp . :  38.3, bloeddruk: 130/50; pols goede kwaliteiten. buik: pijn bij druk: in epjgastrium, in onderbuik minder; def. muse. : in epigastrium, in onderbuik minder. leverdemping aanwezig. '. ,·. Diagnose : maagperforatie. Operatie : - (Dr. H.)  9 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 40 cc tutoca'in ½% Braun, 172 cc tutocain !% buikwand . incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, weinig vocht, uitwasschen met aetherdeppers. perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus, 1 cM. diameter; ulcus callosum, stenose van duodenum. resectie, van groot stuk maag, Billroth II retrocolica terminolaterc11is cum curv. maj . aborale. duodenum gesloten met mucosakoker; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. sluiten peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. na operatie: bloedd.ruk: 120/50, pols: 80. Verloop: gunstig, hoogste temp . :  38 .2, pols: 96; 29/5 ontlasting. 6/6 X-foto buik: agraves te zien, anasto:rp.ose staat horizontaal. Microscopie (Dr. B. den Hartog) : De bodem van bet ulcus wordt gevormd door een vrij vezelrijk granulatieweefsel, dat aan de buitenvlakte een dikke laag vormt en dat veei ontstekingscellen en op sommige plaatsen massa's eos. leucoc. bevat. Een smalle zoom necrotisch weefsel begrenst overal het ulcus. De submucosa is nabij het ulcus dik, fibreus en in belangrijke mate hyalien ontaard, buiten de spierlaag volgt eerst een laag oud bindweefsel met zeer veel vezel en weinig cellen en capillairen en tenslotte volgt daarbuiten nog granulatieweefsel met veel minder vezels maar veel fibroblasten. De vezelbundels doortrekken ook de spierlaag. Diagnose: Ulcus chronicum met perforatie. 
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Ontslag: 8/6, geen klachten, san. per prim. ,  ontlasting geregeld; verpleegduur: 14 dagen. Na-onderzoek : 10 jaar na operatie, 17/9/38. A. Subjectief: is zeer tevreden en dankbaar; na operatie nooit meer last van de maag gehad. Eet alles, ook spek en boonen, eetlust goed, eet flinke parties. Geen pijn, geen ructus, geen pyrosis, ontlasting geregeld; nooit vol gevoel na het eten. Heeft gedurende 1 maand na de operatie dieet gehouden. Rookt: 8 cigaretten per dag, 1 ons pijptabak per week, drinkt af en toe een glas bier; hoest veel, geeft op. Is toegenomen in gewicht. Is 8 maanden na de operatie wee1' aangenomen als mijnwerker (bovengrondsch) , is na operatie getrouwd. B. Objectief: goede voedingstoestand, gezond uiterlijk. Buik: lineair litteeken, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 27 jr. , na 9 uren behandeld met resectie; genezen ontslagtn, na-onderzoek : goed. 
6. (1928 : 1045) H. K. ,  m. 21 jr., mijnwerker (hulphouwer) . 5/6/28 Anamnese : 19 uur geleden, 's nachts 2 uur, plotseling hevige stekende pijn in de maagstreek; niet gebraakt, wel misselijk geweest. Voorgeschiedenis: sinds ± 1 maand last van het zuur en maagpijn, voordien geen klachten. Onderzoek : status generalis : algerneene toestand goed. pols : 80, goede kwaliteiten, temp. : 38.2, bloeddruk: 130/50. buik: pijn bij druk: rechts onder, zeer hevig in de maagstreek. def. muse,: rechterbuikhelft en epigastrium. leverdemping aamvezig. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H. )  19 uren na perforatie. anaesthesie: M. S., 56 cc tutocai'n ½% Kappis, 40 cc tutocai'n ½% Braun, 70 cc tutocain ¼% in mesenteria, 150 cc tutocain ¼% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weirrig'inundatie van het peritoneum, sterke locale peritonitis, uitwasschen met aetherdeppers. perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus, 1 cM. verder een kleiner, niet geperforeerd ulcus. resectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. min. aborale; duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. sluiten in lagen, huid agraves; duur 1½ uur; na operatie bloeddruk: 100/80, pols: 86. Verloop: gunstig, 12/6 ontlasting, hoogste temp. : 37.8,  pols: 80, le dag 2 x gebraakt. Microscopie (Dr. B. den Hartog) : Het geperforeerde ulcus duodeni vertoont een smallen necrotischen zoom, daarbuiten ligt granulatieweefsel met veel capillairen en tamelijk veel vezels, duidelijk o.a. herkenbaar in de be-
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gre;nzepde spierlaag; een geheel gelijk granulatieweefsel strekt zich uit 
buiten de spier in de submucosa tot ver buiten het ulcus. Het maag
slijmvlies vertoont eep zeer sterke mate van chronische ontsteking. 
Diagnose: ulcus duodeni chronicum perforatum. Gastritis chronica gravis. 

Ontslag: 21/6, geen klachten, san. per prim.; verpleegduur 17 dagen. 
Na-onderzoek: 20/9/38, 10 jaar na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. De maag is goed, 
kan alles verdragen (ook zoet, kool, boonen, spek), heeft goede eetlust, 
houdt geen dieet; heeft na de operatie 14 dagen dieet gehouden. Geen 
pijn, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting geregeld. Thans 
houwer, zwaarder werk dan vroeger; is 2 weken na ontslag weer onder in 
de mijn gegaan. Rookt 20 sigaretten per dag, drinkt enkele glazen bier 
per week. Gewicht na de operatie is gelijk gebleven. 

B. Objectief: gezonde jonge man, mijnwerkersbleekheid, goede voedings
toestand, krachtige lichaamsbouw. Gewicht 67 KG.,  lengte 1 M. 70. 
Buik: litteeken is fraai, geen pijn bij druk, geen spierspanning. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. 

Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 21 fr., na 19 uren behandeld met resectie; 
genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

7. (1928 : 1073) P. S. ,  m. 36 jr., landbouwer. 
9/6/28 Anamnese: hedenavond 18  uur plotseling bevige pijn in bovenbuik, 

niet gebraakt; enkele uren tevoren voor bet laatst gegeten. 
Voorgeschiedenis: sinds 10 jaar maagklacbten, periodiek: pijn na bet eten, 

pyrosis, braken. 
Onderzoek: status generalis: kleine magere man. 

pols: 104, temp. :  37.4, bloeddruk: 155/80. 
buik: pijn bij druk door gebeelen buik. 
def. muse. : plankharde buik. 
leverdemping aanwezig, demping in de flanken . 

Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (Dr. H.)  6 uren na perforatie. 

anaesthesie: M. S. ,  50 cc tutocain ½% Kappis, 290 cc tutocain ¼% buik
wand, 40 cc tutoca'in ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: veel vocbt, sere-purulent, ook in Cav. Dougl. 
perforatie: voorwand maag bij kleine curvatuur, aan achterwand van de 
maag is nog een ulcus, gepenetreerd in bet pancreas. 
resectie (van meer dan 2/3 van de maag) Billroth II antecolica termino
lateralis cum curv. min. aborale; duodenum gesloten met beursnaad; 
anastomo.se 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert 
doorloopend linnen. 
mediane laparotomie onder den navel; appendectomie. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen met catgut, huid agraves. 

Verloop: gunstig, 14/6 ontlasting, hoogste temp. :  39.4, pols: 104; buikwand
absces bovenste wonde. 
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Complicaties: buikwandabsces. Ontslag: 13/7, onderste wond san. per prim., bovenste wond san. per sec . ;  
geen klachten, ontlasting geregeld, verpleegduur 34 dagen. Vervolg: 9/4/35 opname wegens hydrocele testis d. ,  klaagt over duizeligheid en 
sterretjes zien. Bloedbeeld: Hb. gehalte 31 %,  erythrocyten 2 .900.000, 
index 0.53, leucocyten 6600 (staafk. 7½%, segmentk. 71 %, lymphocyten . 
20½%, monocyten 1 % ) ,  anisocytose, poikilocytose, weinig polychro
matophile erythrocyten, enkele basophile gekorrelde erythrocyten, 
bezinkingssnelheid der erythrocyten na 1 uur 7 mM. ,  na 2 uur 16 mM. 
faeces: occult bloed: 14/4 chemisch +,  spectroscopisch +,  15/4 chemisch 
+,  spectroscopisch -, 17 /4 chemisch +, spectroscopisch -. 
27/4 ontslag, Hb. -gehalte 36%, erythrocyten 3.120.000, index 0.58. Na-onderzoek: 29/11/38, 10 jaren na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. 
De maag is goed, kan alles verdragen (ook kool, boonen, vet en spek), 
behalve zoet en melk. Eetlust is goed, kan niet veel tegelijk eten, houdt 
geen dieet, heeft na de operatie 6 weken dieet gehouden. Heeft geen maag
pijn, geen nausea, geen braken, soms ructus (na veel eten) , soms pyrosis. 
Outlasting geregeld. Kan zijn werk als landbouwer goed doen, 6 weken 
na operatie hervat. Rookt enkele pijpen per dag, gebruikt geen alcohol. 
Gewicht gelijk gebleven. Geen last van hartkloppingen of benauwdheden, 
geen dikke beenen, bij inspanning gauw kortademig. 

B. Objectief: kleine, goed gebouwde man, goede voedingstoestand, lengte 
1. M. 65, gewicht 65 KG. Huid geel getint, sklerae niet icterisch, slijm
vliezen matig geinjiceerd, lichte cyanose, tong glad, aan de vingers lepeltfesnagels, pols regelmatig, normale frequentie, bloeddruk: 170/80; 
hart: puntstoot in 6e i .e.  in med. clav. lijn, percussie grenzen normaal, 
auscultatie ruwe systolische souffle aan de punt, zachtere systolische 
souffles aan de andere ostia; longen geen afwijkingen. Buik: litteeken in 
bovenbuik 1 a 2 cM. breed, 3 cM. boven den navel pinktopgroote hernia 
epigastrica, geen pijn bij druk, geen spierspam1ing, litteeken onderbuik 
lineair, milt en lever niet palpabel. 
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Bloedbeeld: Hb. gehalte 7.52 gr. 47%,  erythrocyten 4.450.000, gemiddelde 
grootte .7 .2 micron, index 0.53, leucocyten 7200 (bas. 2½%, eos. 0%, 
staafk. 1 %, segmentk. 66½%, lymphocyten 26½% , monocyten 3½%),  heel 
enkele basophile gekorrelde erythrocyten, sterke anisocytose, sterke 
poikilocytose, weinig polychromatophile erythrocyten. 
Faeces occult bloed, chemisch zwak pos., spectroscopisch zwak pos. 
Nuchtere maaginhoud 25 cc, galldeurstoffen positief, reactie alkalisch. 
Proefontbijt 20 ·cc, 

0

bloederig, geen spijsresten, reactie alkalisch, pepsine 
spoor. 
Ro-onderzoek (Sassen) : status na maagresectie: zeer korte maagstomp 
(gemeten op de foto 8 cM. lang, 8 cM. breed) ,  geringe stagnatie in de 
aanvoerende lis, die bier aan de groote curvatuurzijde ligt, verder goede 
passage, de maagfundus ligt laag, geen zekere teekenen van Ca. of ulcus 
pepticum. 
Neurologisch onderzoek (Schiphorst) : geen neurologische afwijkingen. 
Wil zich niet laten behandelen. 



Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 36 jr., na 6 uren behandeld met groote resectie; genezen ontslcigen, na-onderzoek: subjectief goed, hypochrome anaemie. 
8. (1928 : 1320) A. V., m. 61 jr. , timmerman. 19/7/28 Anamnese: om 15 uur vrij plotseling pijn door den geheelen buik gekregen, niet gebraakt, wel misselijk; later pijn meer om den navel. Voorgeschiedenis: maaglijder geweest, veel maagpijn gehadi kon la.atste half jaar niets meer verdragen, pyrosis, eet bijna niets meer. Onderzoek: status generalis: kleine, magere, bleeke man. pols: 60, temp. : 36.5, bloeddruk: 120/45; pols goede kwaliteiten. hart en longen geen afwijkingen. buik: ingetrokken.  pijn bij druk: overal, het meest rechts onder. def. muse. : harde buik, vooral rechts onder. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 168 cc tutocain ¼% buikwand, 40 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig vocht, uitwasschen met aetherdeppers. perforatie: voonvand duodenum, vlak bij pylorus, klein; maag bedekt met fibrine. maagresectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvatfend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. sluiten peritoneum met catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. na afloop operatie: bloeddruk: 120/50, pols: 72. Verloop: gunstig, hoogste temp. : 37.8, pols: 76, niet gebraakt; 22/7 ontlasting. Ontslag: 6/8, geen klachten; san. per prim. ;  ontlasting traag; verpleegduur 19 d. Na-onderzoek: 10 jaar na operatie. 20/9/38 .  A. Subjectief: voelt zich goed, i s  tevreden over de  operatie; de  maag i s  goed, kan alles verdragen, ook spek, boonen, zoetigheid. Eetlust is goed, geen pijn, geen ructus, geen nausea, een enkele maal braken, soms zwaar gevoel op de maag na het eten; sinds 1 jaar last van hoofdpijn, duizeligheid, keelpijn; outlasting geregeld. ·  Was timmerman; 3 maanden na operatie werk hervat, kon het goed doen; doorgewerkt tot 68 jaar, is toen ziek geweest (pneumonie ?) . Werkt nu nog in den tuin en timmert thuis wat. Rookt veel (½ ons pijptabak per week), drinkt een enkele maal een glas bier. Na de operatie niet dikker geworden; laatste tijd vermagerd. B. Objectief: kleine, magere, oude man. Buik: lineair litteeken, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning; dubbelzijdige med. liesbreuken. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 61 jr., na 5 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
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9. (1928 : 1455) m. H. ,  M. 68 jr., landbouwer. 9/8/28 A namnese : 6 uur geleden, 's middags 4 uur, plotseling heftige pijn in den bovenbuik; gebraakt. Om 12 uur voor het la'::l.tst gegeten; kort tevoren bier gedronken. Voorgeschiedenis: sinds 4 jaar maagklachten: maagpijn, braken na vet eten. Onderzoek: status generalis : krachtig gebouwde oudeman; chronische bronchitis. pols: 80, goede kwaliteiten, temp. :  37 .1 ,  bloeddruk: 160/65 . buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: heftig, diffuus .  def. muse. : plankharde buik. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H. )  7 uren na perforatie. anaesthesie: M., 56 cc tutoca1n ½% Kappis, 476 cc i;utoca1n ¼% buikwand, 40 cc tutoca'in ½% Braun.  incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: vrij veel vocht. perforatie: voonvand duodenum, 3 mM. middellijn, bloedt nog; ulcus. callosum. resectie Billroth "II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale. mediane laparotomie onder den navel; leegzuigen en spoelen van Cav. Dougl. met phys . zoutoplossing. sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen,. huid agraves .  na operatie bloeddruk: 140/60, pols : 74. Verloop: gunstig; 11/8 3 x gebraakt t.g.v. hoesten, temp.": 37.6; 12/8 1 x gebraakt t.g.v. hoesten, hoogstc temp. 38.8; pols: 104, 13/8 ontlasting. Complicaties: buikwandabsces bovenste wond. Ontslag: 10/9/28 met granuleerende wonde; ontlasting geregeld; verpleegduur 32 d. 1/3/28:  komt terug voor controle, geen maagklachten, bloed bij ontlasting en tenesmi. Ca. recti op S cM. boven de anus. 4/3/29 Coecostomie. 5/4/29 sacrale rectumresectie. 18/9/29 sluiten coecostomie. 21/11/29 genezen ontslagen, nog fistel onder sacrum, beeft outlasting door anus. en fistel. Na-onderzoek : 10 jaar na de operatie, 19/9/38. A.  Subjectief: voelt zich goed, beter da.n voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdra,gen (zoet, kool, boonen, vet, spek) . Eetlust is goed, geen dieet. Nooit pijn, geen- ructus, geen nausea, geen bra.ken, een enkele maal pyrosis. Obstipatie. Heeft niet veel meer gewerkt, helpt nog wel thuis op de boerderij . Rookt veel, drinkt af �n toe een glas bier·, voor het eten een borrel. Gewicht is gelijk gebleven. Wateren gaat moeilijk, 2 x 's nachts. Heeft wel eens krampen door den buik en obstipatie en pijn aan het litteeken in den rechteronderbuik. B. Objectief: flinke oude man, goede voedingstoestand; hoest; groot, krachtig gebouwd; tong normaal. Buik: bovenbuik litteekenbreuk, 4 bij 6 cM, weinig uitpuilend; geen pijn bij druk, geen spierspanning. Rechteronderbuik 4 bij 4 cM. sterk uitpuilende litteekenbreuk, fistel op sacrum gesloten; 
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is continent; volgens H. zelf komt uit sacrumfistel af en toe wat etter. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, 1\II. 68 jr., na 7 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen; na-onderzoek :  goed. 
10. (1928 : 1779) W. H. ,  m. 40 jr. , electrotechnisch opzichter. 7/10/28 Anamnese: 6 uren geleden, 's avonds 9 uur, plotseling pijn in den buik, gebraakt. Voorgeschiedenis: 7 jaar maagklachten, at bijna niets meer, eten lag zwaar op · de maag, pyrosis, ructus, geen pijn,  geen braken, geen eetlust, moe. Onderzoek: status generalis: lange magere man. pols: 88, temp. : 38.2, bloeddruk: 110/70. buik: pijn bij druk: door geheelen buik, bet meest recbts onder. def. muse. :  plankharde buik. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Fin. )  6 a 7 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  · 70 cc ,tutoca:in ½% Kappis, 210 cc tutoca:in !% buikwand, 50 cc tu�oca:in i % Braun. incisie: mediane lap.arotomie boven den navel; plombe. in buikholte: troebel vocht, uitwasschen met aetberdeppers. perforatie: aan de voorzijde van overgang maag-duodenum, ulcus callosum. resectie, 1/3 van de maag, Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale. duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad volgens v. Mikulicz catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. sluiten peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hycbtingen.,. huid agraves. na operatie bloeddruk: 120/70, pols: 90. Verloop: gunstig, hoogste temp. : 38.8, pols: 100; 9/10 ontlasting. Ontslag: 29/10/28, geen klacbten, san. per prim. ; ontlasting geregeld; verpleegduur 23 d. Na-onderzoek: 10 jaar na operatie, 19/9/38 .  A. Subjectief: voelt zicb beter dan voor de operatie; i s  tevreden. Voelt zich wel 10 jaar ouder dan hij is, last van duizeligbeid, oorsuizen, kortademig, is veel verkouden, veel ischias. De maag is goed, kan alles verdragen (kool, boonen, vet, spek) . Eetlust is goed, geen dieet, pehalve 3 maanden na operatie. Geen p�jn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken; is na het eten 's avonds moe en lusteloo.s; ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk na 2 maanden bervat; kan bet goed doen, bet is nerveus werk. Rookt 6 a 7 sigaren per dag; is na de operatie 5 KG. afgevallen. Heeft na bet eten vol gevoel, nooit echt bonger, eet £link middageten. B. Objectief: groote asthenisch gebouwde man, goede voedingstoestand, weegt 67 KG. , lengte 1 M. 73; tong is normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 40 jr. ,  na 6 a 7 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: vrij goed, lichte klachten. 
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11. (1928 : 1988) J. v. L., m. 18 jr. , mijnwerker (houwer) . 14/11/28 Anamnese: Om O uur plotseling in elkaar gezakt met heftige pijn in den buik en braken; 1 uur tevoren gegeteh; na de pijn nog veel water en koffie gedronken, Voorgeschiedenis: geen maagklachten; 1 week geleden buikpijn. Onderzoek : status generalis : bleeke jonge man, algemeene toestand goed. pols: 92, temp. :  39°, bloeddruk: 120/60. buik: pijn bij druk: over geheelen buik, het sterkst rechts onder. def. muse. :  over geheelen buik, het st�rkst rechts onder. Diagnose: appendicitis acuta per£. Operatie: (Dr. H. )  13 uren na perforatie .  anaesthesie: M .  S . ,  lumbaal L2-L3 0 .065 tutocai:n. incisie: wisselsnede rechts; appendectomie; plombe. in buikholte: veel gallige vloeistof. mediane laparotomie boven den navel. perforatie :  voorwand duodenum, ulcus callosum. resectie, 1/3 van de maag, Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad, anastomose 2 rijig, binnennaad �olgens v. Mikulicz linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen; buikholte: uitwasschen met aether, ook Cav. Dougl. sluiten in lagen, peritoneum met catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. na operatie bloeddruk: 120/50, pols: 92 . Verloop: 15/11/38 2 x bloed gebraakt (400 cc) , daarna 4 x groenig vocht (150-150-300-150 cc) , daarna niet meer. 21/11 etterend haematoom bovenbuikwonde. hoogste temp. : 39.4, pols: 96. Complicaties: nabloeding, braken, buikwandabsces. Ontslag: 14/12/28 geen klachten ; s'an. per sec . ;  verpleegduur 32 dagen. Na-onderzoek : 10 jaar na 9peratie, 18/9/38.  A. Subjectief: voelt zich gezond, is tevreden; geen maagklachten, eetlust is goed, eet alles (spek, boonen, z<?etigheid) , geen pijn, soms pyrosis (na het eten van kaas) , geen ructus, geen nausea, geen braken. Ontlasting geregeld, gewicht gelijk gebleven. Rookt 2 a 3 sigaren per dag, drinkt af en toe een glas bier; nog 3 maanden na operatie dieet gehouden. Heeft 3 maanden na opera.tie zijn werk als houwer hervat, kan dat goed doen; speelt ook voetbalwedstrijden. Wonde is nog bijna een half jaar open geweest, er zijn witte lusjes uitgekomen . B. Objectief: middelmatig groote man, gezond uiterlijk, goede voedingstoestand. Buik: litteeken per sec . ,  geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 18 jr. , na 13 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen; na-onderzoek :  goed. 
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12. (1928 : 2057) L. S . ,  m. 38 jr. ,  beambte. 29/11/28 Anamnese: te 15 uur plotseling heftige pijn in geheelen buik; niet gebraakt; daarna nog water en thee :gedronken, voor het laatst gegeten om 12 uur. Voorgeschiedenis: sedert 20 jaar maaglijder (o.a. hongerpijn) . Onderzoek:  status generalis: groote, vrij magere man, algemeene toestand goed. pols: 84, temp . :  37.3, bloeddruk: 130/65 . buik: pijn bij druk: diffuus, het sterkst in bovenbuik. def. muse . :  plankharde buik. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 6 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 476 cc tutocai'.n ¼% buikwand en buikholte, 50 cc tutocai:n -½-% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: vrij veel vocht, ook in onderbuik, uitwasschen met aether. perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus;  groot calleus ulcus, maag sterk gedilateerd en gevuld, stenose van duodenum achter het ulcus. resectie van meer dan de helft van de maag Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad sero-musc. doorloopend linnen. incisie in med. lijn onder den navel, uitwasschen van Cav. Dougl. met aether, appendectomie. sluiten peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. Verloop: gunstig, 6/12 ontlasting, hoogste temp. :  37.9, pols: 104. Ontslag: 17 /12, zeer goed, san. per prim. ,  ontlasting geregeld; verpleegduur 19 d. Na-onderzoek: 27/10/38, 9 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed; ka.n niet veel tegelijk eten; kan wel zoet, kool en boonen verdragen, niet veel vet en spek. Heeft slechts 14 dagen na operatie dieet gehouden. N ooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk hervat 3 maanden na operatie; zelfde werk als vroeger, kan dat goed doen. Rookt matig, drinkt af en toe een glas bier. Is na operatie dikker geworden. B. Objectief: algemeene indruk: groote, goed gebouwde man, normale voedingstoestand, tong normaal. Gewicht 70 KG. , lengte 1 M. 78. Buik: 2 lineaire litteekens, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: 7ie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 38 J°r., na 6 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onde�zoek; goed. 
13. (1928 : 2166) M. N. , m. 27 jr. ,  ondergrondsch miJ°nwerker (machinist) . 27/12/28 Anamnese: hedenavond 20 uur plotseling heftige pijn in den bovenbuik, pijn trok later door geheelen buik; niet misselijk, niet gebraakt. Pijn nu minder (huisarts gaf morphine) . 
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Voorgeschiedenis: nooit maaglijder geweest, laatste 8 dagen af en toe buikpijn .  
Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: 80, go�de kwaliteiten, temp. :  37.3, bloeddruk: 130/70; hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: in linker buikhelft. def. muse. : sterk in linker buikhelft. 
Diagnose: ? 
Operatie: (Fin. )  6 uren na perforatie. anaesthesie : M. S. ,  56 cc tutocai'.n ½% Kappis, 154 cc tutocai:11 ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: wisselsnede rechts onder, later mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: veel troebel vocht; ectomie van een normale appendix. perforatie: voorwand duodenum, tamelijk_ver van pylorus, is nu afgesloten door fibrine, na wegvegen van de fibrine komt gas, diameter 2 mM. resectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend ·linnen. buikholte : uitwasschen met aether. • sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves. 
Verloop: gunstig, hoogste temp. : 38.6, pols: 100; 31/12 ontlasting; haematoom in wond, iets open. 
Complicaties: haematoom in buikwond. 
Ontslag: 10/1/29, san. per prim., geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 15 dagen. 
Na-onderzoek: 16/11/38, 9 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. De maag is goed, verdraagt kool, vet, spek; geen noten en bruine boonen. Zoet lust hij niet. Eetlust is uitstekend, veel beter dan vroeger; geen dieet, ook na operatie geen dieet gehouden. Af en toe krampen in den onderbuik, geen maagpijn, geen ructus, soms nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk na 9 weken hervat, is in '32 machinist geworden; kan het werk goed doen. Rookt 20 sigaretten per dag, drinkt soms wel 10 glazen bier. B. Objectief: normaal gebouwde man, goede voedingstoestand; gewicht 62 KG.,  lengte 1 M. 73; tong: normaal. Buik: litteeken in bovenbuik lineair, kleine verbreedirig in het midden met kersepitgroote hernia epigastrica, litteeken in onderbuik lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuken. Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Epicrisis:  ulcus duodeni perforatum, M. 27 fr., na 6 uren behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek:  goed. 

14. (1929 : 572) A. M. ,  m. 49 jr. 20/3/29 A namnese: hedenavond 6 uur plotseling heftige pijn in den buik; gebraakt; 4 uur tevoren aardappelen en eieren gegeten. 
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Voorgeschiedenis: 25/1/28 Interne afdeeling: gisteren en.eergisteren veel bloed gebraakt, later bloed bij outlasting; 8 dagen tevoren maagpijn gehad; voor 10 jaar acuut gewrichtsrheuma gehad. Bleeke man, slechte voedingstoestand, hart naar links vergroot, praesyst. souffle aan de punt, luide le toon, klappende 2e pulm. toon. Hb. gebalte bloed 58% . 27/3/28 ontslag; Hb. gehalte bloed 73%,  hart vergroot, luide le toon aan punt, pr�esyst. souffle, lichte diast. souffle boven aorta. Na Leubekuur toestand vrij goed. 17/8/28 Interne afdeeling: Haematemesis, Hb. gehalte bloed 23% ,  bloedtransfuus. 20/10/28 ontslag; Hb. gehalte bloed 110% . Onderzoek: status generalis: pols: 76, goed; temp. :  37.4; bloeddruk: 140/90; hart: zie boven, longen geen afwijkingen; bleek. buik: ingetrokken.  pijn bij druk: diffuus. def. muse. :  plankharde buik. leverdemping aanwezig; urine: alb. spoor, glucose 0. 77% . Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 4½ uren na perforatie. anaesthesie: M. S., 70 cc tutoca'in ½% Kappis, 84 cc tutoca.'in ½% en 280 cc tutoca1n ¼% buikwand, 10 cc aether. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: in vrije buikholte geen vocht; in bursa omentalis veel vuilgroen vocht en antler diaphragma bij de milt. perforatie: kleine curvatuur achterzijde, diameter 1 cM. maagresectie Billroth I; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: schoonmaken met aether. wisselsnede rechts antler. appendectomie; in Cav. Dougl. veel vuilbruine troebele vloeistof, uitwasschen met aether. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves . na operatie bloeddruk: 95/80. Ve1'loop: aanvankelijk gunstig, 22/3 temp. : 37.8; 23/3 temp. :  37 .4; 25/3 3 .  X outlasting, 26/3 3 x outlasting, 5/4 bloed in outlasting, 6/4 idem, bloed gebraakt, 7 /4 bloed gebraakt, 8/4 bloedtransfuus 550 cc, 10/4 exitus; temp. bleef 37 a 38, pols 100 tot 120. Complicaties: diarrhee. Obductie: er bestond een groote holte, gevuld met veel bruin vocht, tusschen milt maag en dikken darm, die met een groote opening communiceerde met dikken darm bij de flexura lienalis, oak kleine opening naar overgang maag-duoden_um; pancreas verdikt; alleen dikke darm gevuld met bloed; tusschen lever en maag klein absces. Bloeding uit ulcus coli. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 49 J°r., na 4½ uur behandeld met resectie; exitus, bloeding. 
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15. (1929 : 584) G. H., m. 39 jr. , mifnwerker (stutter) . 
24/3/29 Anamnese: 's middags half Mn plotseling hevige pijn boven in den 

buik, trok naar rechterschouder, misselijk, gebraak:t; had 6 uren geleden 
voor het laatst gegeten. Voorgeschiedenis: nooit maagklachten. Onderzoek:  status generalis: algemeene toestand vrij goed. 
pols: 68, temp. : 36.9; hart en longen geen afwijkingen. 
buik: ingetrokken. 
pijn bij druk: over den geheelen buik, het sterkst boven den navel. 
def. muse. : plankharde buik. 
leverdemping aanwezig. Diagnose: maagperfora tie. Operatie : (Dr. H.)  4 a 5 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S . ,  70 cc tutcicai:n ½% Kappis, 322 cc tutocai:n ¼¾ buik
wand, 70 cc tutocai:n !¾ in Cav. Dougl. ,  50 cc tutoca1n ½% Braun ( + 
lipiodol).  
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: veel gallig gekleurd vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, 2 cM. aboraal van pylorus, erwtgroot. 
m;1.agresectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . 
aborale; duodenum gesloten met beursriaad; anastomose 2 rijig, binnen
naad allesvattend doorloopend catgut; buitennaad Lembert doorloopend 
linnen, buikholte: uitwasschen met aetherdeppers. 
wisselsnede rechts onder: in Cav. Dougl. veel gallig vocht, uitwasschen 
met aether. Appendix verwijderd . 
sluiten peritoneum met catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen , 
subcutis catgut, huid agraves. Verloop: gunstig; hoogste temp. :  39.2, pols: 96; 27/3 outlasting. Ontslag: 13/4; .san. per prim. ,  geen klachten , ontlasting geregeld; verpleegduur 
21 dagen. 

17 /4/34 2e opname: opera tie wegens hernia inguin. lat. d. Proefontbijt:  totaal 
aciditeit 8, geen vrij zoutzuur, pepsine 25 E. X-foto maag: anastomose 
functionneert goed, staat bijna verticaal . 

10/4/35 3e opname: kreeg 6 uren geleden heftige stekende pijn in den buik, 
rondom den navel; pijn straalde niet uit. Bij de pijn hevige rommelingen, 
twee keer gebraakt. 
buik: sterk opgezet, beweegt goed bij respiratie. 
geen pijn bij druk, geen def. muse.', weinig peristaltiek. 
temp. : 36.8, pols : 60. 
diagnose: ileus; na hoog clysma ontlasting, waarna de pijn afzakt. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 87% ,  erythrocyten 4.260.000, leucocyten 5100, 
index 1 .04, differentiaaltelling: bas. 1½%, eos. 3½% ,  staafk. 2½% , segmentk. 
60%, lymphocyten 28½% , monocyten 4% . 

17 /4/35 geen pijn weer gehad; ontslag. Na-onderzoek : 9 jaar na operatie, 25/9/38. 
A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden; de maag is goed, kan alles ver

dragen ;  goede eetlust, eet . dikwijls; nooit dieet gehouden, nooit pijn, 
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geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken; een enkele maal last van zure reuk uit de mond; een enkele maal flauw gevoel, gaat na geeuwen weer over. 7 weken na operatie weer gaan werken (houwen) ; sinds vorig jaar stutter. Kan het werk goed doen. Rookt ½ pond tabak per 14 dagen, gebruikt zelden alcohol; iets dikker geworden. B. Objectief: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, mijnwerkersbleekheid, gewicht 70 KG. , lengte 1 M. 67, tong normaal. Buik: 3 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning. · Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum; M. 39 jr. na 4 a 5 uren behandeld met 

resectie; genezen ontslagen; na-onderzoek: goed. 

16. (1929 : 877) W. C., m. 18 jr. ,  slager. 10/5/29 A namnese: hedenavond half elf plotseling heftige pijn in bovenbuik, gebraakt; om 9 uur 's avonds boterhammen gegeten, later een glas bier gedronken. 
Voorgeschiedenis: sinds 1 jaar af en toe maagpijn, niet in verband met den maal-tijd, geen pyrosis .  
Onderzoek : pols: 104, temp. : 38, bloeddruk: 130/70. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (Dr. H.) 4 uren na perforatie. anaesthesie : M. S . ,  56 cc tutocain ½0 

0 Kappis, 40 cc tutoca:in ½0 
0 Braun, buikwand: 280 cc tutocain !%, 70 cc tutocain ½% -incisie: mediane Iaparotomie boven den navel, plombe. in buikholte: gallig vocht. perforatie: voorwand duodenum, 2 cM. aboraal van pylorus .  resectie Billroth I I  antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duod�:num gesloten met beursnaad, anastomose 2 rij ig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen . buikholte: uitwasschen met aether. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves. wisselsnede rechts onder, appendectomie, in Cav. Dougl. vrij veel vocht, uitwasschen met a.ether. Na operatie bloeddruk 130/70. 

Verloop: 11/2 temp. : 39, pols: 120, 12/2 temp. : 39, pols : i4o, 13/2 temp. : 38.8, pols: 120, ontlasting; 25/2 temp. : 39.2, opera tie; locaalanaesthesie, in mediaanlijn onder navel groot absces in buik geopend, veel dikke pus; wasschen met aether, plombe in den wand. Heeft enkele dagen diarrhee gehad. 
Complicaties: absces in onderbuik, darmfistel, buikwandabsces .  
Ontslag: 13/7, met darmfistel, ontlasting geregeld, san. per sec . ;  verpleegduur 65 dagen. In Aug. '29 is fistel spontaan gesloten. 
Na -onderzoek :  16/11/38, 9 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter · dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt zoet, kool, boonen, vet, spek; geen noten, geen gebakken pannekoek. Eetlust is goed, eet dikwijls. Geen dieet, ook na, opera tie geen dieet gehouden. Heel enkele keer krampen in den onderbuik, soms r�ctus, soms nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is 
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geregeld. ·werk als slager na 4 maanden hervat, is nu melkventer. Rookt 
± 5 sigaren per dag, drinkt een enkelen keer een glas bier. B. Objectief: licht gebouwde, vrij magere man. Gewicht 54 KG. , lengte 1 M. 73. Tong : normaal. Buik: litteekens : in bovenbuik lineair, in midden iets verbreed; in rechter onderbuik 8 cM. lang, 2 cM. breed; boven symphysis 5 cM. lang, 4 cM. breed, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuken . . Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 18 j1'. , na 4 uren behandeld met resectie; · genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

17. (1929 : 959) P. d. J . ,  m. 41 jr. 22/5/29 Anamnese: 6 uur geleden plotseling heftige pijn in den bovenbuik; hoest. Voorgeschiedenis: sinds 7 jaar maaglijder. Onderzoek: status generalis : algemeene toestand matig. pols: 104, temp. : ? ,  bloeddruk: 140/85, hart: onduidelijke afwijkingen. buik: pijn bij druk: door geheelen buik. def. muse. :  plankharde buik. leverdemping aanwezig. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 6 a 7 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  70 cc tutoca1n ½% Kappis, 50 cc tutocam ½% Braun, 294 cc tutoca'in ¼% buikwand, 140 cc tutoca'in ½% buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe . . in buikholte: veel gas, veel vuil grijs vocht, darmlissen rood en met fibrine beslagen. perforatie : voorwand duodenum, diameter 1 cM. resectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2-rijig. wisselsnede rechts onder. appendectomie; ook in onderbuik veel vuil vocht, uitwasschen met aether. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, subcutis catgut, huid agraves. na operatie bloeddruk: 150/95, pols: 140. Verloop: 26/5 plotseling overleden in 10 minuten; patient maakte het overigens goed. Obductie: in buik alles in orde; rechter hart bevat wandstandige thrombi, zoowel tricuspedalis als de mitraliskleppen zijn aangedaan; embolus in de arteria pulmonalis. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 41 jr. , na 6 a 7 uren behandeld met resectie: exitus, endocarditis, embolus in de arteria pulmonalis. 
18. (1929 : 1040) P. S. ,  m. 30 jr., mijnwe1'ker. 6/6/29 Anamnese:  gisteravond 8 uur pijn boven den navel, langzaam begonnen, om 9 uur plotseling veel erger geworden, gebraakt; pijn later door geheelen buik en ook in schouders. 
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Voorgeschiedenis: sinds enkele jaren maaglijder. 
Onderzoek: status generalis: algemeene toestand matig. pols: 128, temp. :  38.5, bloeddruk: 130/70.  buik: iets ingetrokken. pijn bij druk: over geheelen buik, vooral boven. def. muse. : in geheelen buik, vooral boven sterk. peristaltiek normaal, leverdemping afwezig. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (Dr. H.) 18 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  70 cc tutoca:in ½% Kappis, 50 cc tutocain ½% ':Braun, 238 cc tutoca:in !% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, groen vocht. perforatie: achterzijde maag, vlak bij cardia, groote opening. perforatie-opening gesloten.  buikholte: ui�asschen met aether, ook onderbuik na mediane laparotomie onder den navel. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. na operatie: bloeddruk: 130/70, pols: 120. 
Verloop: aanvankelijk zeer goed, 7/6 's avonds temp. : 38, pols 80; 13/6 agraves verwijderd, san. per prim. ;  18/6 2 x plotseling pijn in linkerzij met benauwdheid en stijging van pols en temperatuur: 38.4, pols: 96. 23/6 nog steeds pijn in linkerzij ter hoogte van de milt en iets naar voren, heftige pijn bij druk daar; hooge temperatuur. 25/6 als 23/6 temp. : 39.2; punctie pus: pneumococcen. Operatie, locaalanaesthesie: resectie van lOe rib links, hechten van diaphragma aan pleura parietalis, incisie door diaphragma, veel stinkende pus, drainage. 1/7/29 Pleura-exsudaat links. Potain 1900 cc sereus vocht (streptococcen) . 3/7 temp. : 39.6; 7/7 koude ·rilling, temp. : 39.6; 9/7 koude rilling, temp. : 39, 12/7 koude rilling, temp. :  39.4, 15/7 koude rilling, temp. :  39.2, rib resectie veel dikke pus (streptococcen); 25/7 koude rilling, temp. :  39.3; 12/8 opgezette buik, vrij vocht in den buik, braken; anus coecalis gemaakt, veel troebel vocht in den buik, fibrinebeslag op den darm, darm iets opgezet. 14/8 Exitus. 

Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 30 fr., na 18 uren behandeld met 
overhechting; exitus, subphrenisch absces links, empyeem links, peritonitis. 

19. (1929) : 1362) H. W., m. 36 jr., grondwerker. 1/8/29 Anamnese: 's avonds 9 uur plotseling pijn in bovenbuik; 's middags 12 uur voor het laatst gegeten. 
Voorgeschiedenis: sinds 2 jaar maagklachten: stekende pijn in den bovenbuik na het eten, braken, obstipatie. 
Onderzoek: ? 
Diagnose: maa gperfora tie. 
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Operatie : (Ne) 6½ uur na perforatie .  anaesthesie: M. S . ,  70 cc tutoca'in ½% Kappis, 84 cc tutoc2.1n ¼% buikwand, 110 cc aether. incisie: mediane laparotomie boven den navel. in buikholte: veel gallige, slijmige vloeistof met fibrinevlokken,; colon transversum sterk opgezet. perforatie: aan kleine curvatuur, midden tusschen cardia en pylorus, 1 cM. diameter; diep calleus ulcus. ov�rhechten (in verband met de geringe ervaring van den operateur) en bedekken met netslip. bovenbuik uitwasschen met aether. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. wisselsnede rechts onder. uitwasschen van Cav. Dougl. met aether in narcose; sluiten; appendix niet verwijderd. 
Verloop: gunstig, hoogste temp. : 38.5, pols: 128; 3/8 ontlasting: klein buikwandabsces in med. wand en rechts onder. 
Complicaties: buikwandabsces. 
Ontslag: 14/9, san. per sec . ,  geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 46 d .  
Vervolg: 8/9/31 Interne afdeeling: sinds 1 maand weer maagklachten: pijn in de maagstreek na het eten, braken; bedrust en dieet gehouden; vermagerd, gewicht 48 KG. ; diagnose: ulcus ventriculi. 15/6/36 Interne afdeeling: sinds enkele weken weer maagklachten: pijn in maagstreek, ructus. Obstipatie, vermagerd. Diagnose :  ulcus ventriculi. Larostidinekuur; 5/7 /36 zonder klachten ontslagen, gewicht 48-59 KG. Bloed: zie tabel 14. 13/7 /37 Interne afdeeling: weer dezelfde klachten, nu veel en heftige pijnen, kan sinds 2 maanden niet meer werken. Magere man, goed gebouwd, niet anaemisch, gewicht 50 KG. , hart en longen geen afwijkingen. 23/7/37 Operatie (Dr. H.) : anaesthesie : M. S . ,  70 cc perca'in ½¾o Kappis, 140 cc tutoca'in ¼°loo buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 168 cc percain ½¾o buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel. colon transversum vergroeid met buikwand, wordt geopend, geslotcn in lagen met linnen; omentum losgemaakt van de maag; aan kleine curvatuur ulcus callosum, vastzittend op pancreas en lever. Ulcus losgemaakt. hooge resectie Billroth II terminolateralis cum curv. maj . aborale retrocolica; duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achterwand agraves, voorwand linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. sluiten in lagen, met geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves . 
Ontslag: 10/8/37, san. per prim. ,  geen klachten ,verpleegduur 29 resp . 19 dagen. 
1Vlicroscopie : Het maagslijmvlies bestaat uit fundusklieren en is sterk ontstoken. Aan den rand van het ulcus ligt een randje andere klieren, waarschijnlijk 
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pylorusklieren. Het ulcus is door alle lagen geperforeerd en wordt begrensd door een dunne laag necrotisch weefsel en verder naar buiten op het maagoppervlak door oud, fibreus, kernarm bindweefsel. Ulcus ventriculi callosum. 
Na-onderzoek: 13/11/38, 9 resp. 1 jaar na· operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen, zoet, kool, boonen, vet, spek. Eetlust is goed, geen dieet, heeft na operatie 4 weken dieet gehouden. Geen pijn, geen ructus, geen nausea, soms pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk na 3 maariden hervat, zelfde werk als · vroeger, kan dat goed doen. B. Objectief: goed gebom�de man, mager, gezond uiterlijk, gewicht 54 KG. , lengte 1 M. 72, tong· normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuken.  Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 36 jr., na 6½ uur over/iecht, 7 jaar 

later resectie,· genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
Naschrift: Op 7/12/38 wordt patient opgenomen met peritonitis .  Bij operatie wordt een blaasperforatie, waarvan de oorzaak niet duidelijk is geworden, gevonden. Het gat wordt gesloten . 15/12/38 exitus . Obductie: peritonitis diffusa purulenta. De maag wordt uitgenomen, in maag en jejunum geen ulcera, geen ag:raves. Microscopie (Dr. B. den Hartog) : Het rnaagslijmvlies bestaat uit fundusklieren, de oppervlakkige lagen zijn eraf (postmortaal) , de klieren vertoonen enkele cystische dilataties in de diepte en nabij en in de muse. mucosae warden hoopjes mononucleaire cellen gezien. Het maagslijmvlies gaat zonder kenbaar litteeken over in het darmslijmvlies (dit is overigens voor bet grootste gedeelte verdwenen) . De muscularis en de subse:rosa vertoonep veel corpµs alienum ontsteking om hechtdraden, om een draad bevindt zich een rnicroabscesje .  Er is dus eenige aanwijzing voor een lichte gastritis, rnaar de postmortale veranderingen maken de beoordeeling onmogelijk. 
20. (l949 : 1802) J .  v. G., rn. 30 jr., winkelier. 21/10/29 Anamn,ese: 5 u. 30: gist�ravond 7 uur plotseling heftjge pijn in buik gekregen, eerst alleen boven, later door geheelen buik; gebraakt; 3 uur tevoren eenige boterhammen gegeten. 
Voorgeschiedenis: sinds 2 jaar periodiek maagklachten: oprispingen,  zuur, maagpijn .  Nu weer 3 weken klachten; 19 jaar geleden elders geopereerd voor blaassteen. 
Onderzoek: status generalis: kleine goedgebouwde man; pols: 100, temp. :  38.4, hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie; pijn bij druk: boven en rechts onder; def. muse. : plankharde buik. 
Diagnose: maagperfora tie. 
Operatie: (Dr. H.) 11 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  28 cc tutoca:in ½% Kappis, 28 cc tutoca:in 1 % Braun ,  
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112 cc tutoca'in ½% intercostaal, 334 cc perca'in ½%a locaal, 56 cc tutoca'in 
½% in Cav. Dougl. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: gas en maaginhoud (niet bijzonder veel), in onderbuik 
slechts weinig vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus. 
resectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; 
duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, 
binnennaad vlgs. v. Mikulicz doorloopend linnen, buitennaad Lembert 
doorloopend linnen. 
buikholte: schoonwasschen met aetherdeppers. 
sluiten peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves; 3 bronsdraden. 
wisselsnede rechts; appendectomie; Cav. Dougl. schoonwasschen met 
aether. Verloop: gunstig; hoogste temp. : 38.2, pols: 104; 23/10 ontlasting. Ontslag: 12/11; uit onderste wondhoek is wat sero-sanguinolent vocht gekomen; 
san. per prim. ; ontlasting geregeld. Na-onderzoek: 9 jaar na operatie, 25/9/38. 

A. Subjectief: voelt zich goed, veel beter dan voor de operatie, is tevreden; 
maag is goed, heeft soms na het eten vol gevoel, is misselijk en voelt 
zich slap; als hij ½ tot ! uur gaat liggen is h<:!t goed. Kan alles verdragen 
behalve zoet en melk, wel kool, boone;n, vet, spek. Eetlust is goed, neemt 
flinke parties. Geen pijn, geen pyrosis, geen ructus, geen braken, soms 
nausea. Klachten zijn direct na operatie gekomen; outlasting is geregeld, 
heeft hetzelfde werk als vroeger, winkelier, maar kan geen zwaar lichame
lijk werk doen. Ro0kt veel, per <lag : 6 sigaren, 10 cigaretten, 6 pijpen, 
wordt duizelig van veel rooken, tegenwoordig alleen nog 6 sigaren per dag. 
Drinkt een enkele maal een glas bier. Gewicht is gelijk gebleven. 19 jaar 
geleden is hij elders geopereerd wegens blaassteen, nu weer dezelfde 
klachten. 

B. Objectief: algemeene indruk: gezond uiterlijk, goede voedingstoestand, 
lrrachtige lichaamsbouw. Gewicht 69.5 KG., lengte 1 M. 65, tong normaal. 
Buik: litteeken bovenbuik lineair, in onderl!mik centrgroote verbreeding, 
(zou 1 jaar na de operatie een· draadje uitgekomen zijn), mediane lap. 
onderbuik 1-2 cM. breed, wisselsnede lineair; geen litteekenbreuk, geen 
pijn bij druk, geen spierspanning. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum,· M. 30 jr. , na 11 uren behandeld met resectie: genezen ontslagen, na-onderzoek_: goed, lichte klachten. 

21. (1929 : 1871) E. H., m. 42 jr. 
29/10/29 Anamnese : hedenavond 7 uur kreeg patient plotseling: heftige pijn 

in den buik, niet misselijk, niet gebraakt. Wel 's middags gebraakt, . toen 
voelde hij zich niet lekker; 3 uur voor de perforatie nog rolmops gegeten. Voorgeschiedenis :  sinds 3 weken veel maagklachten, vanaf 15e jaar maag
lijder. 
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Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: 80, temp. : 37.6. buik: pijn bij druk: in geheelen buik, het meest boven den navel rechts. def. muse. : diffuus, sterk. Diagnose: maagperforatie. Operatie : (Dr. H. )  6 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  28 cc tutoca'in 1 % Kappis, 28 cc totuca'in 1 % Braun, 126 cc tutoca'in ¼% buikwand, 236 cc percain ½%o buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig gas, wat vuil vocht. perforatie: op duodenum, voorwand, even voorbij pylorus. resectie: Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode, anastomose ? mucosa catgut. wisselsnede rechts onder, appendectomie; Cav. Dougl. uitwasschen met aether. sluiten in lagen peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins de Florence, 3 metaaldraden. Verloop: gunstig, aanvankelijk hooge temperatuur, 39.2, pols: 104 gedurende 3 dagen; 2/11 ontlasting. Ontslag: 22/11/29, loopt moeilijk, pijn in de maagstreek bij het loopen, ontlasting geregeld, san. per prim. ;  verpleegduur 23 dagen. Na-onderzoek: 21/4/39, 9 jaar na operatie, persoonlijk bezocht. A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden . . De maag is goed, kan alles verdragen, ook zoet, zwart brood; soms vol gevoel na veel vet. Is werkeloos kellner, werkt in de werkverschaffing, voelt zich in den laatsten tijd niet meer zoo krachtig als vroeger. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 42 fr., na 6 uren behandeld met resectie : genezen ontslagen, na-onderzoek : goed. 
22. (1929 : 1878) J. Q. , m. 18 jr. 31/10/29 A namnese: 30/10/29, 19 uur plotseling heftige pijn in rechter onderbuik, later ook in . rug, rechterschouder en bovenbuik. Vandaag pijn door geheelen buik, vele malen gebraakt. Geen ontlasting en geen :{la.tus meer gehad. Voor den pijnaanval had hij 2 borden erwtensoep gegeten. V oorgeschiedenis: nooit maagklachten. Onderzoek: status generalis: patient is suf, facies abdominalis. pols: 150, klein, draadvormig; te!!lp, : 3_9.5 ;  hart en longen geen afwijkingen; urine alb. +, sediment talrijke erythrocyten. buik: opgezet, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, het sterkst rechts onder. def. muse. : diffuus ,  sterk. demping in de flanken, leverdemping afwezig, geen peristaltiek. rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. 
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Diagnose: peritonitis. Operatie: (Dr. H.)  25 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  168 cc tutoca'i.n ¼% intercostaal-paravertebraal, 70 cc perca'in ½¾o buikholte. incisie: mediane laparotomie .onder den navel; plombe. in buikholte: veel gas , veel vuil geel, niet stinkend, vocht; ook in Cav. Dougl. ; darmen beslagen met fibrine, appendix normaal, niet weggenomen. mediane laparotomie boven de!l navel; ook in bovenbuik v�el vocht. perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus. gesloten en overhecht. buikholte uitwasschen met aetherdeppers. sluiten in lagen met catgut en metaaldraad. Verloop: aanvankelijk vrij goed; 1/11 pols: 124, temp. :  38 .1 ;  2/11 outlasting, pols: 108; gaat plotseling achteruit, braakt, door de wonde kwam veel bruin vocht. Obductie: peritonitis, waarschijnlijk overhechting niet gehouden. Epicrisis: ulcus ditodeni perforatum, M., 18 jr. , na 25 uren behandeld met overhechting; exitus: peritonitis (naadinsufficientie) ? . 
23. (1929 : 2038) H. L. ,  m. 28 jr. 30/11/29 Anamnese: te 19 uur plotseling heftige pijn in den onderbuik, gebraakt. Voorgeschiedenis: sinds 3 jaar maaglijder: pijn eenige uren na het eten. Onderzoel,: status generalis: groote, krachtig gebouwde man, zeer bleek. pols: 70, temp. : 37.6. buik: ingetrokken. pijn bij druk: dtffuus, het sterkst in bovenbuik. def. muse. : plankharde buik. 22 uur: leverdemping aanwezig, drie vingerbreed; 22 u. 45 : leverdemping verdwenen ! Diagnose: maagperforatie. Operatie : (Dr. H.) 4 uren na perforatie. 
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anaesthesie: M.  S. ,  35 cc tutoca'in ¼% E:appis, 25 cc tutoca'in ½% Braun, 112 cc tutoca'in ¼% buikwand, 126 cc perca'in ½¾o buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, veel gallig, slijmerig ·vocht. perforatie :  voorwand duodenum, even voorbij pylorus, diameter 4 mM. ,  ulcus callosum. resectie Billroth II antecolica terminolateralis oralis partialis inferior cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; - anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: uitwasschen met aether. wisselsnede rechts onder, appendectomie; in Cav. Dougl. veel vocht, uitwasschen met aether. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie catgut en metaaldraden, huid crins de Florence en agra ves .  



Verloop: 1/12 temp. : 38.2, pols: 96; 4/12 ontlasting; 9/12 H. V. Spp. hoest veel; temp. blijft ± 38; 21/12 temp. : 39; 23/12 pleurapunctie rechts, licht troebel vocht; microscopisch zeer veel leucocyten, geen bacterien; 24/12 Pezzer katheder pleura 1500 cc vocht, spoelen met rivanol; 25/12 temp . :  39.6, pols: 96; temp. blijft 38°-39°; 14/1 pus uit rechter pleuraholte; 19/1 temp. :  40.4; 20/1 Operatie, resectie 6 cM. van 9e en l0e rib in scapulair lijn, pleuraholte gevuld met dikke pus met fibrinevlokken, punctie door diaphragma levert geen pus op; hierna daalt de temperatuur. 
Complicaties: empyema pleura d. 
Ontslag: 7/3/30; geen maagklachten, g'ebruikt alles, san. per prim. ;  klein granuleerend wondje van ribresectie; verpleegduur 97 dagen. 
Na-onderzoek: l/5/35 Dr. Hustinx: resultaat zeer goed; thans verblijfplaats onbekend. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, 1\11. 28 jr. , na 4 uren behandeld met resectie; 

genezen ontsla,gen; na-onderzoek: goed 1:n '35 . 
24. (1930 : 1470) J. L. ,  m. 41 jr., mijnwerker (houwer) . 25/7/30 Anamnese: 22 uur: te 16 uur plotseling, na het eten, heftige pijn in de maagstreek, gebtaakt. 
Voorgeschiedenis: 17/3/30 Interne afdeeling: sinds 10 jaar periodiek maagklachten, pijn ± een half uur na. het eten, geen pyrosis,  obstipatie. Ro-onderzoek: ulcus duodeni. Nuchtere maaginhoud vrij zoutzuur 36; proefontbijt vrij zoutzuur 55, totale aciditeit 64. Faeces: occult bloed positief. Leubekuur. 28/4 ontslag, veel verbeterd. 
Onderzoek : status generalis: algemeene toestand: krachtig gebouwde man. pols: 96, temp. :  36.8 .  buik: ingetrokken. pijn bij druk: diffuus, sterk. def. muse. : plankharde buik. leverdemping afwezig; rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie : (Dr. H.)  7 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  28 cc tutoca'in 1 % Kappis, 25 cc tutoca'in 1 % Braun, 182 cc tutoca'in ¼% buikwand, 70 cc perca'in ½°loo ·buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas ontwijkt, vuil vocht. perforatie: voonvand duodenum, vlak voorbij . pylorus; duodenum zit vast en diep, door litteekenweefsel samengeschrompeld. resectie Billroth II antecolica terminolateraliE= cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte uitwasschen met aether. wisselsnede rechts ender: appendectomie, Cav. Dougl. uitwasschen met aether. 
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sluiten in lagen peritoneum catgut, fascie gelrnoopt linnen hechtingen, huid agraves. 
Verloop: slecht, 26/7 temp. : 38.7, pols: 1 16; 27/7 outlasting, pols: 100-120, temp. : ± 39; 2/8 thorax: demping rechts achter onder met opgeheven ademgeruisch; punctie: pus naar bact. coli riekend, Biilowdrainage tusschen 9e en lOe rib. 6/8 pols en temperatuur dalen niet, er komt weinig pus door de drain. Operatie (v. B. ) :  resectie van 7e rib, in d� diepte een groot absces: drainage. 7/8 uitgebreide pneumonie rechts, uit drain komt weinig pus; longoedeem, cyanose, exitus. 
Complicaties: subphrenisch absces en empyeem rechts. 
Obductie: groot subphrenisch absces rechts, peritoneum glad en glanzend, anastomose goed, duodenum goed. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 41 jr. , na 7 uren behandeld met resectie; 

exitus, subphrenisch absces, enipyeem. 

25. (1930 : 1471) L. S . ,  m. 20 jr. , fabrikant. 26/7/30 :  A namnese: hedenavond half elf plotseling hevige pijn in den buik, 1 x gebraakt. 
Voorgeschiedenis: weinig maagklachten, sinds enkele maanden soms i1a het eten steken in de maagstreek. 
Onderzoek : ontbreekt; temp. : 37 .8 .  
Diagnose: appendicitis. 
Operatie: (Dr. H.) 5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  42 cc tutocai:n }% Kappis, 224 cc tutoca'in ¼% buikwand, 42 cc tutoca'in ½% Braun, 84 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: wisselsnede rechts onder; wondranden ingewreven met tinct. jodii. in buikholte: veel troebel vocht, wegnemen van de niet ontstoken appendix, daarna mediane laparotomie boven den navel. perforatie: voorwand duodenum, 2 cM. aboraal van pylorus, diameter 1 cM. resectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum oedemateus, vergroeid met omgeving, gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend Linnen. buikholte, oak Cav. Dougl. , uitwasschen met aether. sluiten peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves. 
Verloop: gunstig, 1 x gebraakt, 29/7 outlasting, hoogste temp. :  38 .6, pols: 120. 
Ontslag: 3/2, san. per prim., geen klachten, outlasting geregeld; verpleegduur 23 dagen. 
Vervolg: 1/2/31 tot 3/2/31 :  2e opname: acute gastro-enteritis .  
Na-onderzoek: 27/11/38, 8 jaar na operatie. A .  Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. Kan alles verdragen, kool, boonen, vet, spek; geen zoet; eenigszins vol gevoel na het eten, eet dikwijls, niet veel tegelijk. Houdt geen dieet, heeft ook na opera tie nooit dieet gehouden. Nooit pijn,  soms ructus, veel hik, geen nausea, geen pyrosis, geen braken . Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk op kantoor 6 weken na operatie hervat, kan het goed doen. Rookt 10 sigaretten en 2 sigaren per dag, gebruikt zelden alcohol. 
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B .  Objectief : asthenisch gebouwde man, mager, gewicht 66 KG. , lengte 
1 M. 83. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, 
geen litteekenbreuk. 
Bloedbeeld: Zie tabel 14. 

Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 20 jr., na 5 uren behandeld met resectie; 
genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

26. (1930 : 2030) F. M. ,  m. 52 jr. ,  onderwijzer. 
20/10/30 Anamnese: 14 uur: om 10 uur plotseling heftige pijn in bovenbuik, 

1 x gebraakt; heeft daarna nog wat warme melk gedronken; had om 
8 uur boterham gegeten. 

Voorgeschiedenis: sinds 1 jaar nu en dan last van de maag, opgezet gevoel in 
den bovenbuik, zure oprispingen en branderig gevoel in de keel. 

Onderzoek: status generalis: matige voedingstoestand, lichte anaemie. 
pols: 96, temp. : 37 .2,  hart en longen geen afwijkingen. 
buik: ingetrokken, kleine hernia epigastrica. 
pijn bij druk in epigastrium. 
def. muse. :  plankharde buik. 

Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (Dr. H.) 6 uren na perforatie. 

anaesthesie,;-M. S. , 28 cc tutocam 1 % Kappis, 30 cc tutocam 1 % Braun, 
224 cc tutoca'in ¼% buikwand, 252 cc percam ½°loo buikholte. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: niet veel troebel vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, ½-1 cM. diameter, groot calleus ulcus. 
resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj. aborale; 
duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, 
binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. 
buikholte: uitwasschen met aetherdeppers .  
sluiten peritoneum met catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
subcutis catgut, huid agraves. 
wisselsnede rechts onder, appendectomie, Cav. Doug!. uitwasschen met 
aether, sluiten in lagen met catgut, huid agraves. 

Verloop: gunstig; hoogste temp. : 38 .9, pols: 124; 24/10 ontlasting. 
Ontslag: 3/11/30, san. per prim.,.geen klachten, ontlasting geregeld; verpleeg

duur 15 d. 
Na-onderzoek: 8 jaar na operatie. 14/10/38. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan v66r operatie, is tevreden. De maag 
is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet) , eetlust is goed, 
geen dieet, behalve 3 maanden na operatie. 
Nooit pijn, geen nausea, geen pyrosis, geen braken, af en toe ructus. 
Obstipatie. Heeft zijn werk na een half jaar hervat; ½ jaar gewerkt, ging 
echter minder goed, was gauw moe; werd op wachtgel� gesteld en • is op 
verzoek afgekeurd. 
Rookt per dag enkele sigaren en drinkt per week enkele borrels. Is na 
operatie dikker geworden. 
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B. Objectief: algemeene indruk: voedingstoestand normaal, licht gebouwde man, weegt 60 KG. , lengte 1 M. 66; tong is normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, J\!I. 52 jr. , na 6 uren behandeld met resectie, genezen ontslagen, na-onderzoek: goed, lichte klachten (kon werk niet goed doen) . 
27. (1930 : 2348) A. H. ,  m. 32 jr. , bovengrondsch mijnwerker (rangeerder) . 8/12/30 A namnese: 21 uur: vanmiddag om 16 uur plotseling heftige pijn in den bovenbuik, die zich daarna uitbreidde over den geheelen buik. Heeft 4 x gebraakt (voedselresten) ;  laatste maaltijd om 13 uur. Voorgeschiedenis: sedert 6 jaar maagklachten: pijn in maagstreek, nachtelijke pijnen, pyrosis, eetlust slecht. '29 Interne afdeeling: diagnose: ulcus duodeni. Therapie: Leubekuur, weinig verbetering; Hb. gehalte bloed 88% , erythrocyten 4.080.000, leucocyten 8500; gewicht 56 KG. Nuchtere maaginhoud: 150 cc, vrij zoutzuur 74. Proefontbijt: vrij zoutzuur 70, totale aciditeit 78. Onderzoek :  status generalis: krachtig gebouwde man, normale voedingstoestand, pols : 94, temp. : 37.9; hart en longen : geen afwijkingen. buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: in bovenbuik. def. muse. : plankharde buik; lever-demping smal, geen demping in de flanken, peristaltiek afo,-ezig; rectaal: niet pijnlijk. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: 22 uur (Dr. H.) 6 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 252 cc tutoca'in ¼% en 14 cc perca'in ½°loo locaal, 40 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: vrij veel troebel, gallig vocht. perforatie : voonvand duod'3num, 5 mM. diameter, ulcus callosum, stenose van duodenum. resectie Billroth II retrocolica tenninolateralis c. curv. maj . aborale; duodenum gesloten volgens mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad achterwand agraves, voorwand doorloopend catgut, buitennaad doorloopend linnen; bovenbuik uitwasschen met aether; wisselsnede rechts onder, Cav. Dougl. uitwasschen met aether, appendectomie. sluiten met catgut in lagen, huid agraves. Verloop: gunstig, hoogste temp. : 38.1, pols: 76, ontlasting 12/12. Ontslag: 31/12/30, san. per prim.,  geen ldachten, verpleegduur: 23 dagen. Na-onderzoek : bijna 8 jaar na operatie. 9/10/38. A. Subjectief: voelt zich heel goed, veel beter dan voor operatie; is tevreden; de maag is goed, kan alles verdragen, oak kool, zoet, boonen, vet, spek. Eetlust is goed, eet flinke parties, geen vol gevoel; heeft na operatie geen dieet gehouden; geregelde ontlasting; heeft zij n  werk als bovengrondsch rangeerder 7 weken na operatie hervat, fietst elken dag 30 KM. Rookt veel: 10 cigaretten en enkele sigaren per dag en ½ ans tabak per week; drinkt Zondags enkele glazen bier. · 
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B. Objectief: algemeene indruk: gezonde man, goede voedingstoestand, krachtig gebouwd, gewicht 57½ KG. ,  lengte 1 .62 M. ;  tong: normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, NI. 32 fr. ,  na 6 uren, behandeld met resectie, genezen ontslagen; na-onderzoek: goed. 
28. (1931 : 535) J. v. d. L. ,  m. 34 jr., mifnwerker (houwer) . 28/2/31 Anamnese: gisteravond 22.30 heftige pijn in de maagstreek, pijn breidde zich uit over den buik, 1 x gebraakt; laatste dagen bijna niets meer gegeten, braakte alles uit; na de pijn niets meer gebruikt. Voorgeschiedenis: sinds 4 weken pijn in de maag na het eten. Onderzoek: niet vermeld. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.)  12 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 40 cc tutoca'in ½% Braun, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 280 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig vocht. perforatie: voorwand duodenum, vlak voorbij pylorus, klein, met harde randen. maagresectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode. buikholte: leegzuigen en spoelen. sluiten peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, subcutis catgut, huid agraves. Verloop: gunstig, 1/3 2 x gebraakt, 4/3 ontlasting, hoogste temp. :  38.8, pols: 90. Ontslag: 31/3, enkele draadetteringen zijn genezen, overigens san. per prim., geen klacht_en, ontlasting geregeld, verpleegduur 32 dagen. Na-onderzoek: 27/11/38, 6 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. Zegt thans sinds ± 5 maanden voor de perforatie maagklachten te hebben gehad: braken, obstipatie, geen maagpijn. De maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek) . Eetlust is goed, eet flinke porties; van veel spinazie en groente diarrhee. Geen dieet, heeft na operatie ook geen dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen braken, geen pyrosis. Outlasting is geregeld. Heeft zijn werk na 8 weken hervat eerst met lic;ht werk begonnen, nu zelfde werk als vroeger, kan het goed doen. Rookt 30 sigaartjes per week, gebruikt geen alcohol. B. Objectief: goed gebouwde man, vrij mager, gewicht 57 KG., lengte 1 M. 65 , tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 34 fr. ,  na 12 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek :  goed. 
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29. (1931 : 964) K. V. ,  m. 28 jr. , mijnwerker. 1/5/31 A namnese: patient is liggend langs den weg gevonden; om 14.30 neergevallen van de pijn.  Voorgeschiedenis: sind� 1 week maagpijn. Onderzoek: status generalis : niet vermeld; temp. : 36.5. buik: pijn bij druk: op epigastrium. def. muse. : plankharde buik. leverdemping aanwezig, geen peristaltiek. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (Dr. H. )  4 uren na perforatie. anaesthesie :  M. S . ,  56 cc tutocam ½% Kappis, 40 cc tutoca:in ½% Braun, 140 cc tutoca:in ¼% buikwand, 70 cc percam ½°loo  buikholte, 220 cc aether. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas en veel troebele vloeistof. perforatie: voorwand duodenum, direct voorbij pylorus, diameter 1 cM. ,  ulcus callosum. resectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves .  Verloop: braken en diarrhee (s01m, 8 x per dag) gedurende de eerste week, daarna ontlastjng geregeld; hoogste temp. : 39.2, pols: 140 . Complicaties: braken en diarrhee. Ontslag: 5/6, geen klachten, outlasting geregeld; san. per prim. ,  verpleegduur 37 dagen. Na-onderzoek: 28/9/34, 3 jaar na operatie, door Dr. Hustinx: heeft het werk 2 maanden na operatie hervat, resultaat: zeer goed. 1938: onbereikbaar wegens vertrek naar het buitenland. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 28 jr., na 4 uren behandeld met resectie: genezen ontslagen, na-onderzoek in 1934: zeer gqed, in 1938 onbereikbaar, vertrokken naar het buitenland. 
30. (1931 : 996) J. L. , m. 26 jr. , mijnwerker. 6/5/31 Anamnese: op 6/5/31 om 3 uur voormiddags plotseling heftige pijn in rechter bovenbuik gekregen, vele malen gebraakt. Voorgeschiedenis: is maaglijder. Onderzoek: status generalis: pols: 108, temp. :  39, hart en longen geen afwijkingen, tong droog, lichtbeslagen. buik: pijn bij druk: in maagstreek en rechter onderbuik. def. muse . :  plankharde buik. leverdemping aanwezig. Diagnose: appendicitis acuta per£. ? Operatie: (Dr. H.)  12 uren na begin. 
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anaesthesie: M. S . ,  0.075 tutocam lumbaal Th XII - L I, 180 cc aether. incisie: wisselsnede; plombe. 



in buikholte: veel troebele, groenige, stinkende massa. 
appendix normaal, appendectomie; mediane laparotomie boven den navel. 
perforatie: voorwand duodenum, direct voorbij pylorus, 1 cM. diameter, 
ulcus callosum; in bovenbuik veel vocht en fibrine. 
overhechten ulcus met catgut U-naden. 
gastro-enterostomia retrocolica posterior horizontalis antiperistaltica. 
buikholte leegzuigen en spoelen. 
sluiten in lagen met linnen, huid agraves. Verloop: slecht; 7/5 om 8 uur temp. : 38, pols: 92; daarna stijgt de pols, enkele 
dagen later de temperatuur en 11/5 exitus onder verschijnselen van 
peritonitis. Obductie: 12/5: beginnende pneumonie linker onderkwab; in bovenbuik 
peritonitis, in onderbuik niet. Waarschijnlijk lek in overhechting; gastro
enterostomie volkomen goed. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 26 fr., na 12 'Uren behandeld met overhechting en gastro-enterostomie. Exitus (peritonitis, lekkage van de overhechting) . 

31. (1931 : 1133) M. H. , m. 27 jr. , woonwagenbewoner. 
28/5/31 Anamnese: 27/5 te 23.30 plotseling hevige pijn in maagstreek die zich 

uitbreidde naar onderbuik; gebraakt, pyrosis .  Voorgeschiedenis: sinds 4 jaar maagklachten. Onderzoek : status generalis: hart en longen geen afwijkingen. 
pols: 76, temp. : 36.8 .  
buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk:· in epigastrium. 
def. muse. :  geheele buik plankhard. Diagnose: maagperforatie. Operatie : (v. B.) 4 uren na perforatie. 
anaesthesie: 2 x M. S . ,  42 cc tutoca'in ½% Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% 
buikwand, 70 cc perca'in ½°loo buikholte, 40 cc tutocai'n ¼% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den _: navel; plombe. 
in buikholte: gas, veel gal-achtig vocht met voedselresten. 
perforatie: voonvand maag, aan kleihe curvatuur, 2 vingerbreed voor 
pylorus, diameter ½ cM. ;  guldengroot uicus callosum. 
maag laat zich moeilijk luxeeren, operateur acht resectie technisch te 
moeilijk en gaat over tot 
overhechten van de perforatie-opening. 
buikholte: vocht venvijderd, deels door leegzuigen en spoelen met physiol. 
zoutoplossing, deels door uitwasschen met aether. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves. Verloop: gunstig, 1/6 ontlasting, hoogste temp. :  38 .5, pols: 104. Ontslag: 10/6/35, geen klachten , kan, wanneer hij met mate eet, alles ver
dragen; had soms nog wat last van het zuur; ontlasting geregeld; verpleeg
duur 14 dagen; san. per prim. Na-onderzoek: 28/11/38, 7 jaar na de operatie; schriftelijk wegens vertrek naar 
elders. 
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A. Subjectief: . \·oelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt zoet, boonen, vet, spek; geen roode kool, geen mosterd, geen azijn;  eetlust is goed. Soms maagpijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken.  Neiging tot obstipatie. Werkt niet, is steuntrekker; heeft weinig uithoudingsvermogen, heeft na operatie thuis 1 jaar te bed gelegen en op dieet· geleefd. Rookt veel, gebruikt geen alcohol. In September '31 elders behandeld wegens goriorrhoe en lues . Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, Jl!l. 27 jr., na 4 uren behandeld met overhechting; genezen ontslagen, na-onderzoek (schriftelijk, wegens vertrek naar elders) : goed. 
32. (1931 : 1396) J. v. D. ,  m. 29 jr., timmerman. 6/7/31 Anamnese: om 15 .15 plotseling hevige pijn in den bovenbuik gekregen, niet gebraakt; had om 12 uur boterham gegeten en thee gedronken; daarna niets meer gebruikt. Voorgeschiedenis: 1924 maagbloeding; voor 14 d. hevige maagpijn gehad, overigens geen maagklachten. Onderzoek: status generalis :  groote, magere man, algemeene toestand goed. pols: 84, temp . :  37.3;  hart: percussie 1 vingerbreed naar links verbreed, auscultatie: systolische souffle aan de punt; longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: boven en rechts onder. def. muse. : bovenbuik plankhard. leverdemping smal, geen peristaltiek. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 3 uren na perforatie . .anaesthesie: M. S. ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 56 cc perca'in ½°loo buikholte . incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: geen gas, weinig vocht. perforatie: voorwand duodenum, dicht bij pylorus, 3-4 mM. diameter. resectie (½ maag) Billroth II a,ntecolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten volgens mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad a,llesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend )innen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves .  Verloop: gunstig, hoogste temp. : 38.1 ,  pols: 92 ;  9/7 ontlasting; eenige malen diarrhee. Ontslag: 23/7; san. per prim., geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 18 dagen. Vervolg: 2e opname 8/9/31 :  heeft enkele uren geleden plotseling heftige krampen onder in den buik gekregen, gebraakt; temp. :  37 .5, pols: 88; buik: opgezet, geen pijn bij druk, peristaltiek normaa1, leverdemping aanwezig. Behandeling conservatief, 9/9/31 toestand verbeterd. Ro-onderzoek: 
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anastomose functionneert goed, pijn bij druk op anastomose. 17/9/31 zonder klachten ontslagen . Januari '32 arbeid hervat. 27/4/32 3e opname: zou thuis veel bloed gebraakt hebben; 29/4 faeces geen occult bloed, 20/5 bloed: Hb. gehalte 90%,  erythrocyten 4.000.000; proefontbijt: vrij zoutzuur_ negatief, totale aciditeit 10, pepsine E 25. R6-onderzoek: anastomose func.tionneert goed, geen ulcus te vinden; gewicht 72 KG. , Leubekuur; 21/5 zonder klachten ontslagen, Juli '32· arbeid hervat. '33 maagbloeding. 24/5/34 4e opname: sedert '32 nog steeds maagklachten: na het eten misselijk en drukkend gevoel op de maag; buik: pijn bij druk in epigastrium, overigens geen afwijkingen. Proefontbijt: reactie alkalisch, pepsine negatief. R6-onderzoek: grof maagslijmvliesrelief, maagontlediging vertraagd, geen teekenen van ulcus.  Bloed: zie tabel 14. ; faeces :  geen occult bloed. 15/12/36 Polikliniek: maagklachten als voren. Ro-onderzoek: maag ontledigt zich normaal, geen teekenen van ulcus. Na-onderzoek: 12/10/38, 7 jaar na operatie. A. Subjectief: heeft nog altijd maagklachten: kan slechts kleine parties eten, na grootere parties drukkend gevoel, braakneiging, sterke salivatie, duurt ¼ a ½ uur. De klachten zijn periodiek, voornamelijk in het voorjaar. Aanvallen van duizeligheid, is slechter dan voor de operatie. Eetlust i s  goed, eet 5 x per dag, kan geen kool, geen boonen, geen vet verdragen. Geen pijn, een enkele ma.al ructus of pyTosis, braakt nooit. Ontlasting geregeld, soms obstipatie. Werkt als timmerman, hetzelfde werk als vroeger, kan dat goed doen. Rookt 1 ons tabak per week, drinkt af en toe een glaasje bier. B. Objectief: groote a.sthenisch gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 77 KG., lengte 1 M. 84; tong normaal. Buik: litteeken lineair, pijn bij druk in mediaanlijn midden tusschen navel en proc. xyph. ,  geen def. muse. , geen litteekenbreuk. Bloedbeeld: zie tabel 14. Nuchtere maaginhoud 15 cc: galkleurstoffen positief, reactie alkalisch; proefontbijt:  galkleurstoffen positief, reactie alkalisch, pepsine negatief. R6-onderzoek (Sassen) :  status na Billroth II normaal slijmvliesrelief van maag stomp en aangehechte darmlis, anastomose staat verticaal, goed functionneerende anastomose, geen teekenen van ulcus pepticum. Mededeeling van den huisarts : patient heeft herhaaldelijk aanvallen van polyarthritis, rheumatica acuta. De maagklachten zijn  te wijten aan de groote hoeveelheden salicyl die patient krijgt. Epicrisis: ulc11s duodeni perforatum, M. 29- fr., na 3 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: klachten. 
33. (1931 : 1446) B. M., m. 21 jr. , mifnwerker (opbraakseingever) . 11/7/31 Anamnese: 23.30: om 16 uur ziek geworden met pijn in den onderbuik; 7 x gebraakt; pijn bij wateren; 1 uur tevoren gegeten; kwam loopende binnen ! 
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Voorgeschiedenis: sinds 3 jaar maagklachten: maagpijnen, ructus, pyrosis, kan niets verdragen. 
Onderzoek: status generalis :  patient ligt rustig, geeft rustig antwoord; pols: 70, temp. :  38 .4, ademhaling rustig; tong droog, beslagen . buik: pijn bij druk: onderbuik, rechts onder het sterkst. def. muse. : rechter onderbuik. 
Diagnose: appendicitis acuta. 
Operatie: (Nij ) 8 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. , 56 cc tutocain ½% Kappis, 168 cc tutoca'in ¼% wand en 42 cc perca'in ½°loo buikholte, 50 cc tutocain l¾ Braun.  incisie: wisselsnede r .  onder; plombe. in buikholte: gas en veel troebel, niet stinkend vocht; appendix is normaal, wordt weggenomen; Dr. H. neemt operatie over, mediane laparotomie boven den navel, in bovenbuik weinig vocht. perforatie: voorwand duodenum even voorbij pylorus, ulcus callosum. maagresectie Billroth II antecolica terminolateralis c. curv. maj . aborale; duodenum sterk vergroeid met omgeving, gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad volgens Lembert doorloopend linnen; buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol zoutoplossing. sluiten, peritoneum met doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. 
Verloop: gunstig; ontlasting op 19/7, hoogste temp. : 38.6, pols: 80; wisselsnede san. per prim. ,  bovenbuik buikwandabsces, san. per sec. 
Complicaties: buikwandabsces. 
Ontslag: 5/9; geen klachten, san. per sec. ,  verpleegduur 56 dagen; ontlasting geregeld. 
Na-onderzoek: 7 jaar na operatie, 10/10/38. A. Subjectief: voelt zich goed, veel beter dan voor operatie, is tevreden; de maag is goed, kan alles verdragen, behalve erwtensoep, koffie en hutspot (krijgt er 't zuur van) ,  wel kool, zoet, vet, spek. Eetlust is heel goed, eet flinke parties, geen vol gevoel. Geen dieet gehouden, nooit pijn ,  een enkele keer pyrrhosis; ontlasting geregeld; werk na 5½ maand hervat (wond was weer opengegaan) zelfde werk als vroeger en kan het goed doen. Rookt 2 pakjes cigaretten en 2 pakjes tabak per week, drinkt zeer weinig, af en toe een glaasje bier; gewicht gelijk gebleven . B. Objectief: algemeene indruk: gezonde jonge man, goede voedingstoestand, krachtige li.chaamsbou.w, gewicht 71 KG. , lengte 1 m. 77.5, tong normaal. Buik: litteeken r. onder lineair, bovenbuik 1-2 cM. breed, tusschen navel en proc. xiph. een guldengroote litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus duodeni. per/. M. 21 fr., na 8 uren behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
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34. (1931 : 1809) J .  W., m. 26 jr. , miJ°nwerker. 
2/9/31 Anamnese: 11 uur : kreeg vanmorgen om 6 uur pijn rechts in den buik, 

heeft gebraakt. Voorgeschiedenis: heeft al sinds enkele jaren maagklachten, heeft een maagkuur 
gehad; de laatste dagen veel maagpijn. Onderzoek: status generalis: maakt geen zwaar zieken indruk, tong droog, be
slagen. 
pols : 90, temp. : 37.2;  hart en longen geen afwijkingen ( ?  !) 
buik: beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk: rechteronderbuik, niet in bovenbuik. 
def. muse. : over geheelen buik. 
leverdemping aanwezig, peristaltiek aanwezig. Diagnose: appendicitis acuta. Operatie: (Nij.) 6 uren na perforatie. 
anaesthesie: M.S., 56 cc tutocain ½% Kappis, 112 cc tutocam ¼% buikwand. 
incisie: wisselsnede rechts onder; plombe. 
appendix normaal; appendectomie. 
in buikholte: veel troebel vocht. 
operatie wordt overgenomen door Dr. H.  
ana.esthesie: 140 cc tutoca1n !% buikwand, 70 cc percam ½°loo buikholte, 
40 cc tutocain ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus, klein, ulcus 
callosum. 
maagresectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj. 
aborale; duodenum sterk vergroeid met omgeving, gesloten volgens 
mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend 
agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. Vrij hooge resectie. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing . . 
sluiten, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen 
huid agraves. Verloop: 3/9 extrasystolie ( ?  ! ) ,  10/9 absces van appendectomiewohd geopend 
(temp. 38.8) ;  21/9 koude rilling (temp. : 40) ; 22/9 idem; Bloedbeeld: Hb. 
gehalte 92%, erythrocyten 3.960.000, leucocyten 5700 (bas . .  1 % ,  eos. 2%,  
jeugdv. 2%, staafk. 37%, segmentk. 32%, lymphocyten 25%, monocyten 
1 % ) ;  urine geen afwijklngen; gewicht 63.5 KG. Complicaties: buikwandabsces. 
27/10/31 electrocardiogram: P-top sterk verbreed, overwegen van r. kamer 
(mitralisstenose ?) . Pols regelmatig. Ontslag: 28/10/31 mediane laparotomie-wond san. per prim. ; wisselsnede san. 
per sec. ;  geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 57 dagen. 

20/1/38 opname Interne afdeeling: Anamnese: klaagt sinds 1 jaar over kort
ademigheid na inspanning, moeheid en slapte in de beenen, hartkloppingen; 
geen oorsuizen, geen hoofdpijn, geen oedeem. Geen maagklachten, 
hoogstens soms een wat vol gevoel na het eten, geen pijn, kan alles eten. 
Outlasting geregeld. Zou in 1½ maand enkele kilo's afgevallen zijn. Heeft 
gewerkt tot de Ziekenhuis-opname. 

127 



Onderzoek: sta,tus generalis: lange tengere man, matige voedingstoestand, licht anaemisch, gelige huidskleur, tong normaal; pols: 88. Hart: ictus heffend, in 6e i.c.r. in papillairlijn, percussie figuur verbreed naar links tot in papillairlijn ,  auscultatie : punt: ruwe luide systolische souffle, zachte gespleten 2e toon, overige tonen zuiver; 2e pulm. toon luider dan 2e aortatoon . Langen geen af-wijkingen. Buik: normale litteekens, overigens geen af-wijkingen ; reflexen geen. afwijkingen; aan de vingers typische lepeltjesnagels. Bloeddruk 115/55, gewicht 63 KG. , urine geen afwijkingen. Bloedbeeld : Hb. gehalte 55% ,  erythrocyten 4.180.000, gemiddelde grootte 6 .8  micron, index 0.66, leucocyten 3000 (eos. 2%,  staafk. 15%,  segmentk. 36½%, lymphocyten 41 % ,  monocyten 5½%) ,  anisocytose, weinig poikilocyten, weinig basophile gekorrelde erythrocyten, enkele polychromatophile erythrocyten,  reticulocyten 0.9% . Nuchtere maaginhoud: niets; proefontbijt :  8 cc, reactie licht zuur, vrij zoutzuur negatief, te weinig filtraat voor verder onderzoek. Vitamine C-uitscheiding, urine 5¼ uur na 6 tabletten Cebion; 26/1 urine niet verzadigd, aanwezig 20 mgr. per L. ,  27/1 20 mgr. per L. , 28/1 22 mgr. per L. , 29/1 22 mgr. per L. Diagnose: achylia gastrica, secundaire anaemie, vitium cordis . Therapie: ferrum reductum (3 X dd. 0.500) ,  pepsacid 3 x dd. 2 tabl. Ontslag: 19/2/38 veel verbeterd, Hb. gehalte 92%,  erythrocyten 5.200.000, index 0.82; gewicht 70 KG. ;  heeft daarna het werk hervat. Patient is op 3/8/38 overleden . Volgens inlichtingen van den huisarts, collega Schepers, kreeg patient tijdens een fietstocht krampen in de hartstreek, fietste door tegen een berg op, kwam thuis, zakte in elkaar en was dood. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 26 jr. , na 6 uren behandeld met resectie, genezen ontslagen, 6½ jaar later secundaire anaemie; 7 jaar later exitus (paralysis cordis) . 
35. (1931 : 1978) H. F. , m. 57 jr. , mijnwerker. 27/9/31 Anamnese 14 uur: Sinds 26/9 22 uur heeft patient pijn in bovenbuik en r. onderbuik, plotseling met �en hevigen steek begonnen; heeft gebraakt, heeft doorgewerkt (nachtploeg) , is 's morgens n13,ar huis geloopen en heeft daarna den huisarts gehaald. Voorgeschiedenis: sedert eenige dagen brandende pijn in epigastrium; sinds 20 jaar maaglijder: maagpijn, drukkend gevoel op de maag, braken. Na een mijnongeval (in 1912) ,  gecompliceerde onderbeenfractuur en verbrijzeling voorvoet, 43% invalide; beeft licht werk (ondergrondsch) . 1919 Appendectomie. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand vrij goed; pols: 100, temp. : 38.7 ,  hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie; 
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pijn bij druk: gering in epiga�trium, sterk rechts onder; def. muse. : geheele buik, het sterkst r. onder; leverdemping normaal, geen peristaltiek. 



Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 17 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. , 56 cc tutocai'.n ½% Kappis, 40 cc tutocai'.n ½% Braun, 140 cc tutocain ¼% buikwand, 84 cc percai'.n ½°loo buikholte. incisie: mediane la.parotomie boven den navel; plombe. in buikholte: peritoneum bovenbuik rood. perforatie: voonvand duodenum, even voorbij pylorus, duodenum en pylorus sterk verdikt, vast vergroeid met omgeving, tevens litteeken van ulcus pylori. maagresectie Billroth II retrocolica terminolateralis c. curv. maj . aborale; duodenum gesloten volgens mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met 300 cc. physiol. zoutoplossing. sluiten, peritoneum met d.oorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, subcutis catgut, huid agraves. Verloop: gunstig, hoogste temp. :  38.8, pols: 100; 1/10 ontlasting, 4/10 klein subcutaan buikwandabsces. Complicaties: buikwandabsces. Ontslag: 7 /11 met kleine granuleerende wonde, maagfunctie goed, ontlasting geregeld; verpleegduur 42 dagen. Na-onderzoek: 7 jaar na operatie, 12/10/38. A. Subjectief: klaagt over hoofdpijn, duizeligheid, doofheid. Is tevreden over de operatie; de maag is goed, kan alles verdragen, ook kool, boonen, zoet, vet, spek. Eetlust is goed, heeft nooit dieet gehouden . Een enkele maal pyrosis en ructus; geregelde ontlasting. Werk hervat 6 weken na ontslag, zelfde werk als vroeger; op 60-jarigen leeftijd gepensionneerd, in 1935 . Rookt weinig wegens duizeligheid; gewicht is gelijk gebleven. B. Objectief: algemeene indruk: oude man (is 45 jaar mijnwerker geweest) ; goede voedingstoestand, gewicht 67 KG. ,  lengte 1 M. 65 . Tong: normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Onderzoek Oor-,Neus- en Keelarts (dr. van Leent) : binnen-ooraandoening. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus ditodeni perforatum, M. 57 jr. , na 17 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, san. per sec.; na-onderzoek: goed. 
36. (1931 : 2495) M. v. d. B. ,  m. 56 jr., mifnwerker (stutter) . 1 1/12/31 A namnese: 6 uur geleden, 's middags half drie, plotseling pijn in bovenbuik, na eenigen tijd ook in r. onderbuik, 3 x gebraakt, had 's motgens om 10 uur brood gegeten, na de perforatie melk gedronken.  Voorgeschiedenis: sinds 5 jaar maagklachten, maagpijn, kon geen spek en geen groente verdragen, bbstipatie; pyrosis. Onderzoek: pols: 108, temp. : 37.8, tong droog, beslagen, hart en longen geen afwijkingen. 

K g  

buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: sterk boven en rechts onder. def. muse. : plankharde buik; leverdemping aanwezig, geen peristaltiek. 
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Diagnose: maagperforatie ? geperforeerde appendix ? Operatie: (Dr. H.) 7 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. , lumbaal 0.075 tutoca'in Th XII - L 1 .  incisie: wisselsnede rechts, plombe. in buikholte: veel troebel vocht, appendix normaal, appendectomie. mediane laparotomie boven den navel; perforatie: duodenum voorwand, direct voorbij pylorus, klein, omgeven door sterk fibrinebeslag. resectie, ½ maag, Billroth II retrocolica terminolateralis c. curv. maj . aborale; duodenum bewegelijk, gesloten met Mn beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agrav.es, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten, peritoneum met catgut, fascie linnen, huid agraves. Verloop: gunstig, 19/2 outlasting, hoogste temp. : 38, pols: 100. Ontslag: 31/12/31 ,  san. per prim. ,  ontlasting geregeld, geen klachten; verpleegduur 21 dagen. Na-onderzoek: 7 jaar na operatie, 12/10/38. A. Subjectief: voelt zich goed, veel beter dan v66r operatie, is tevreden . De maag is thans goed, kan alles verdragen, ook zoet, kool, boonen, vet, spek. Eetlust is goed, geen dieet, behalve 3 mnd. na operatie. Outlasting is geregeld; werk hervat op 1 April 1932, zelfde werk als vroeger: stutter; gepensionneerd op 60-jarigen leeftijd. Rookt af en toe een pijp, pruimt heelen dag. Drinkt nooit alcohol. B. Objectief: kleine goed gebouwde oude man, goede voedingstoestand, gewicht 67 KG. ,  lengte 1 M. 67, tong normaal. Buik: 2 li:qeaire litteekens, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Weigert bloedonderzoek. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 56 fr. , na 7 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
37. (1932 : 870) W. M. ,  m. 35 jr. , mifnwerker (houwer) . 14/4/32A namnese 21 .30: vanmiddag 16 uur plotseling hevige pijn in den bovenbuik, schouderpijn, gebraakt; had een half uur tevoren gegeten.  Voorgeschiedeni�: 4/12/30 Interne afdeeling: voor 6 weken pijn in bovenbuik, niet in verband met eten, eetlust goed, niet gebraakt, niet misselijk, geen pyrosis, outlasting normaal, niet vermagerd. Vorig jaar dezelfde klachten; gewicht 68 KG. Nuchtere maaginhoud: vrij zoutzuur 35. Proefontbijt: vrij zoutzuur 53, totale aciditeit 69. 2/12/30 Ro: bulbus duodeni gedeformeerd. Diagnose: ulcus duodeni; Leubekuur. 13/1/31 ontslag, veel verbeterd. Na een paar weken zijn de klachten opnieuw begonnen; het ging overigens den laatsten tijd heel goed. Onderzoek: status generalis: facies abdominalis. 
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pols: 88, week, temp. : 37.8, tong beslagen, vochtig; hart geen afwijkingen, longen rechts onder vochtige ronchi. 



buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, vooral boven . def. muse. :  plankharde buik. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 7 uren na perforatie. anaesthesie: 2 x M. S. , 56 cc tutoca'in ½% Kappis, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 238 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: wat troebel vocht. perforatie: voorwand duodenum, calleuze wanden, diameter 1 cM. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum vergroeid met omgeving, gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: 15/4 temp. : 38.3,  pols: 88; 17/4 temp. :  39.2, pols: 104; bronchopneumonie ? Niet geb:r:aakt; outlasting 19/4. Complicaties: broncho-pneumonie ? Ontslag: 7 /5/32 san. per prim. , geen maagklachten, ontlasting geregeld. Verpleegduur 24 dagen. Na-onderzoek: 6 jaar na operatie, 21/10/38. A. Subjectief: voelt zich goed, veel beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen, kool, zoet, boonen, vet, spek. Eetlust is goed, heeft nooit dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting geregeld. Werk een half jaar na operatie hervat, begonnen met licht werk; 1 jaar later ontslagen, 2 jaar werkeloos geweest, nu werkzaam op een Duitsche roijn. Kan zijn werk goed doen. Rookt veel, 10 tot 15 sigaretten per dag, drinkt soms wel 15 glazen bier, ook wel sterken drank. Gewicht is gelijkgebleven. B. Objectief: algemeene indruk: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, mijnwerkersbleekheid, gewicht 71 KG. ,  lengte 1 M. 70, tong: normaal. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni p-erforatum, M. 35 J°r. ,  na 7 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
38. (1932 : 1092) J .  G. ,  m. 23 jr. , werkman. 18/5/32 A namnese: 22 uur: 11 .30 plotseling heftige steek in den bovenbuik, braakte 3 x ;  pijn trok naar linkerschouder; 9.30 voor het laatst gegeten. Voorgeschiedenis: sinds 3 weken pijn in de maagstreek ½ uur .na het eten, pyrosis, 1 jaar geleden lichte maagpijnen gehad. Onderzoek: status generalis : algemeene toestand vrij goed. pols : klein, frequent, wat week; temp. : 37.8, hart en longen geen afwijkingen, tong: droog, beslagen. 
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buik: iets opgezet, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, het sterkst in bovenbuik. def. muse. : plankharde buik. leverdemping afwezig; rectaal: Cav. Dougl. bombeer-t. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 11 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 168 cc tutoca'in ¼% buikwand, 84 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, veel vocht met etensresten. perforatie: voorvlakte maag, 2 vingerbreed oraal van pylorus, vlak naast kleine curvatuur, speldeknopgroot, randen breed, ulcus callosum; omgeving oedemateus en bedekt met fibrine. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves en catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen . met physiol. zoutoplossing. sluiten� peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. l7erloop: 19/5 8 uur temp. : 38.8, pol� : 120, 18 uur temp. : 38.5, pols: 96, 4 X gebraakt; maagspoelen, daarna niet meer gebraakt. 25/5 buikwandabsces, wond ligt geheel open; hoogste temp. :  38.8, pols: 120; 22/5 outlasting. Complicaties: buikwandabsces. Ontslag: 2/7/32 san. per sec . ,  geen klachten , ontlasting geregeld; verpleegduur 45 dagen. Vervolg: 7/5/34 sinds 9 weken last van de maag: voedsel ligt zwaar op de maag, ructus, eetlust slecht, ontlasting normaal. Algemeene toestand goed, hart en longen geen afwijkingen; buik: geen spierspanning, geen abnorme weerstanden te voelen; lichte pijn bij druk in den bovenbuik. Hb. gehalte bloed 96% , erythrocyten 4.740.000, nuchtere maaginhoud 8 cc, iets slijmerig, iets bleed, reactie licht alkalisch, proefontbijt 20 cc, reactie zuur, vrij zoutzuur negatief, totale aciditeit 18, pepsine negatief; ontlasting: geen occult bleed. Ro-onderzoek maag: geen afwijkingen . 12/5 geen afwijkingen gevonden; ontslag. Na-onderzoek: 30/10/38, 6 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie; de maag is goed, kan geen melk verdragen, wel zoet (niet veel) , kool, boonen, vet, spek. Eetlust is goed, heeft ½ jaar na operatie dieet gehouden. Geen pijn, geen ructus, geen nausea, geen braken, soms pyrosis, soms zwaar gevoel op de maag (niet in verband met eten) . Outlasting is geregeld. Werk na ½ jaar hervat; sjouwerman; kon dat niet goed doen door vol gevoel met bukken; door de crisis werkloos geworden, is nu koopman; kan <lit werk goed doen. Rookt 20 sigaretten per dag, gebruikt zelden alcohol. Zou iets vermagerd zijn. 
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B. Objectief: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand; gewicht 71 KG. ,  lengte: 1 M. 71; buik: litteeken 2 cM. breed, geen pijn bij druk, geen spierspanning; geen litteekenbreuk. Tong normaal. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 23 jr. , na 11 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen; in '34 klachten; na-onderzoek: goed. 
39. (1932 : 2325) W. 0. ,  m. 36 jr. , seinhuiswachter. Anamnese 27/11/32: ± 9 uur 's avonds plotseling pijn in den buik gekregen, had den geheelen dag al last van de maag; had pas gegeten. Voorgeschiedenis: veel maagklachten : maagpijn, braken, kan verschillende soorten voedsel niet verdragen.  2/12/25-21/12/25 le opnarne: interne afdeeling: klaagt sinds 3½ maand over pijn in de maagstreek, eetlust is goed, braakt niet, geen pyrosis, klachten niet in verband met eten. 12 KG. in gewicht afgenomen, gewicht 65 KG. Nuchtere maaginhoud: vrij zoutzuur 30, proefontbijt: vrij zoutzuur 63, totale aciditeit 70. Faeces: occult bloed negatief. Ro-onderzoek: geen ulcus aantoonbaar. Diagnose: hypersecretie. Therapie: rnaagspoelen. 9/9/26 operatieve behandeling van een zeer kleine hernia epigastrica� san. per prim. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: frequentie ? ;  temp. : 37.8; hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: overal. def. muse. :  plankharde buik. rectaal: geen afwijkingen. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 4 uren na perforatie. anaesthesie: M. S., 42 cc tutoca'in ½% Kappis, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 154 cc tutoca'in, ¼% buikwand, 112 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, een weinig troebel vocht met etensresten. perforatie: voorwand duodenum, direct voorbij pylorus; maag sterk gevuld. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend a.graves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig; 30/11 ontlasting; hoogste temp. : 38.2, pols: 60 ! Ontslag: 17/12, geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 21 dagen. san. per prim. Na-onderzoek: 25/10/38, 5 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen, ook kool, boonen, vet, spek, zoet. Eetlust is matig, geen dieet behalve 3 maanden na operatie. Nooit pijn,  geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen bra.ken.  Soros na bet eten van roode kool of spruiten benauwd gevoel en speekselvloed; dit ook al 
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voor operatie. Ontlasting is geregeld. Werk als seinhuiswachter 6 weken 
na operatie hervat; eerst lichten dienst gekregen. Kan zijn werk goed doen. 
Rookt 20 sigaretten per dag; drinkt matig bier. 

B. Objectief: algemeene indruk: gezond uiterlijk, nomiaal gebouwd, normale 
voedingstoestand, weegt 61 KG. , lengte: 1 M. 69, tong: beslagen. Buik: 
litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spier
spanning. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. 

Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 36 fr. , na 4 uren behandeld met resectie; 
genezen ontslagen; na-onderzoek: goed. 

40. (1933 : 149) J. v. d. V. ,  m. 32 jr. ,  bankwerker (bovengrondsch mifnwerker) . 
3/1/33 A namnese: 2 uur 's nachts: 's avonds om 11 uur plotseling wakker ge

worden met hevige pijn in geheelen buik, braakte; had 1 uur van te voren 
gegeten, na de perforatie niet meer. 

Voorgeschiedenis: ± 4 jaar pijn in bovenbuik na het eten, pyrosis, braken. 
Onderzoek: status generalis: bleek, facies abdominalis, koude neuspunt. 

pols: frequent, week; temp. : 37.5; hart en longen geen afwijkingen. 
buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk: in epigastrium en rechter onderbuik. 
def. muse. :  plankharde buik. 
leverdemping aanwezig. 
rectaal: Cav. Dougl. bombeert. 

Diagnose: maagperfora tie. 
Operatie: (Dr. H.)  4 uren na perforatie. 

anaesthesie: M. S. ,  42 cc tutoca'in l¾ Kappis, 50 cc tutocai:n ½% Braun, 
168 cc tutocai:n ¼% buik.wand, 112 cc percai:n ½ °loo buikholte. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: geen gas, weinig vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus, diameter 1-2 mM.,  
omgeving rood, oedemateus en beslagen met fibrine, ulcus callosum. 
maagresectie (helft van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis 
cum curv. maj. aborale; duodenum gesloten volgens mucosakokermethode; 
anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitermaad Lembert 
doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol . zoutoplossing. 
sluiten : peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid 
crins de Florence en agraves. 

Verloop: gunstig; 11/3 ontlasting, hoogste temp. : 38.3, pols: 104. 
Ontslag: 21/3, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim., verpleegduur 

19 dagen. 
Na-onderzoek: 26/10/38, 5 jaar na de operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag 
is goed, ka n alles verdragen, zoet (eet het toch niet veel) , kool, boonen, 
vet, spek. Slechts 6 maanden na operatie dieet gehouden; eetlust is goed. 
Nooit pijn, geen braken, geen pyrosis, een heel enkelen keer ructus en 
nausea. Outlasting is geregeld. Heeft zijn werk als bankwerker 2 maanden 

134 



na operatie hervat, kan het goed doen. Rookt per week 1 ons pijptabak en 20 cigaretten, gebruikt geen alcohol. Is na de operatie magerder geworden, woog vroeger 75-76 KG. B. Objectief: licht gebouwde man, normale voedingstoestand, gezond uiterlijk, weegt 63 KG. ,  lengte 1 M. 70. Tong is normaal. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 32 jr. , na 4 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen; na-onderzoek: goed. 
41. (1933 : 319) V. L., m. 55 jr. zonder beroep (rentenier) . 29/1/33 A namnese: kreeg vanmorgen 1 1  uur plotseling heftige pijn in den bovenbuik; eenige malen gebraakt. Voorgeschiedenis: sinds 20 jaar maaglijder, veel pijn na het eten. Onderzoek: status generalis : algemeene toestand zeer slecht. pols : klein en frequent, temp. : 39°, bloeddruk max. 80. buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus,  zeer heftig, vooral rechts onder. def. muse. : diffuus, sterk. leverdemping afwezig. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 11 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  42 cc tutocai'.n ½% Kappis, 20 cc tutoca1n ½% Braun, 112  _cc tutoca1n ¼% buikwand, 98 cc percai'.n ½°loo buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: 600 cc vuil groen-bruin, brokkelig, stinkend vocht. perforatie: aan kleine curvatuur, bij pylorus, 2 cM. middellijn, wanden verdikt, sinaasappelgroote ulcustumor; maag leeggezogen. wegens toestand van patient perforatie-opening met doorgrijpende catgutnaden gesloten, overhecht met net. buikholte: leegzuigen, (spoelen ?) . sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves, 3 alle lagen vattende metaaldraden. Verloop: gunstig, 30/1, 8 uur, temp. : 37.5, pols: 96, 's avonds temp. : 38.8,  pols : 136, 31/1 diarrhee, 6/2 temp. : 37.5, pols: 120,  7/2 operatie: kleine incisie laag in de mediaanlijn, in den buik wat helder vocht met hier en daar fibrinebeslag, sluiten in lagen met catgut, huid agraves. Complicaties: afgekapseld absces in den onderbuik. Ontslag: 20/2/33, geen klachten, san. per prim. , is 2 KG. in gewicht toegenomen; verpleegduur 23 dagen. Vervolg: 2e opname 17/1/35: sinds 10 dagen heftige pijnen in de maagstreek en braken, is sterk vermagerd, kan niets anders meer gebruiken dan water; op 1 1/1/35 lichte haematemesis . Onderzoek: zeer magere man, pols: 120, klein, week, temp. : 37.7; urine talrijke erythrocyten, talrijke leucocyten; Hb. gehalte bloed 75%;  nuchtere maaginhoud: 500 cc, reactie zuur, vrij zoutzuur 68, bloed positief; 18/1 bloedtransfuus 750 cc. 21/1/35 operatie (Dr. H.} ,  mediane laparotomie boven den navel, los-
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maken van adhaesies, er is een diep in het pancreas penetreerend ulcus 
ventriculi; resectie (helft van de maag) Billroth II retrocolica, termino
lateralis cum curv. maj . aborale; dµodenum gesloten met Mn beursnaad; 
anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achterwand agraves, voor
wand doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves. 
Verloop gunstig, 4/2/35 Ontslag, geen kla.chten, san. per prim. Na-onderzoek: 27/1/39, 4 jaren na de operatie, schriftelijk. 

A. Subjectief : voelt z.ich goed, beter dan �oor de operatie, is tevreden. 
De maag is goed, verdraagt zoet, kool. Eetlust is goed, houdt geen dieet, 
heeft ook na de operatie geen dieet gehouden. Geen pijn, geen braken. 
Ontlasting is geregeld. Rookt en gebruikt a lcohol. Is 12 KG. in gewicht 
toegenomen. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 55 fr. , na ll uren behandeld met overhechting; afgekapseld absces in onderbuik; genezen ontslagen; secundair resectie; na-onderzoek: goed. 

42. (1933 : 379) K. W., m. 27 jr. ,  mifnwerker. 
10/2/33 Anamnese: gisteren ± 22 uur plotseling pijn gekregen in de maagstreek; 

niet gebraakt. Voorgeschiedenis: sinds 10 jaar maagklachten : pijn na het eten, pyrosis, ructus: 
'30 haematemesis, bloed Hb. gehalte 26%,  Leubekuur. Onderzoek :  statµs generalis : algemeene toestand is vrij slecht, extremiteiten 
koud . 
pols: 92, temp. : 38, hart en longen geen afwijkingen. 
buik: opgezet, beweegt weinig bij respiratie. 
pijn bij druk: diffuus. 
def. muse. : sterk over geheelen buik. 
urine: geen afwijkingen. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (Dr. H.)  17 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S. ,  42 cc tutoca'in ½% Kappis , 50 cc tutoca'in ½% Braun, 
154 cc tutoca'in ¼% buikwand, 140 cc perca'in ½% buikholte. 
incisie: ml:!diane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: veel gas, veel vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, groot, kratervormig. 
resectie (helft van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum 
curv. maj. aborale; bulbus duodeni sterk vervormd, d�odenum zit vast 
vergroeid met omgeving en zeer diep; gesloten met mucosakokermethode; 
anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert 
doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves. Verloop: 12/2 urine donker van kleur; 13/2 icterus, temp. :  38 .3, pols: 96, urine 
diastaze 125; 14/2 Icterus neemt toe, bloed: reactie v. Hijmans v. d. Bergh 
direct. 4.4 E. ,  urine: galkleurstoffen positief, urobiline positief; 21/2 
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icterus blijft stationnair, geen jeuk, ontlasting ontkleurd, temp. :  39, pols: 104; 22/2 operatie (Dr.H.) : mediane incis,ie boven den navel, achter de maag ( ?) komt veel donker bloed en veel stolsel; galblaas is niet opgezet of gespannen, uitwasschen met aether; drainage. 24/2 temp. :  39.4, uit drainage-opening komt vrij veel lichtgeel gekleurd vocht (gal ? ) ;  27 /2 wonde geheel open, uit de groote fistel komt vloeistof die naar ontlasting ruikt; 4/3 temperat�ur daalt langzaam; 18/3 de wonde is gesloten op een fistel na waaruit dun gele vloeistof loopt, ontlasting is weer een weinig gekleurd; 22/3 patient braakt zeer veel ga1lig gekleurde vloeistof, icterus is zoo goed als weg; 5/4 urine: galkleurstoffen negatief, uro.biline sterk positief; 18/4 ko�de rilling, temp. : 40.5 ,  buik niet opgezet, sterke pijn bij druk rechts onder in den buik tot in den rug, rugmusculatuur pijnlijk bij druk, rechterbeen in flexie contractuur; 19/4 operatie (Dr. H.) wisselsnede rechter onderbuik tot op peritoneum, extraperitoneaal langs peritoneum naar achteren gedrongen m. psoas, geen pus, wel infiltraat, drainage; 22/5 met klein granuleerend wondje ontslagen, eetlust goed, geen maagklachten. 
Vervolg: 2e opname 13/6/33 : heeft vandaag plotseling hevige pijn in bovenbuik gekregen, gebraakt; na ontslag altijd goed geweest, kan alles eten. Algemeene toestand goed, kreunt van de pijn, geen icterus, hart en longen geen afwijkingen, pols snel, 124, goed gevuld, temp. :  37, buik plankhard, beweegt niet bij respiratie, leverdemping aanwezig, rectaal: geen afwijkingen. Operatie (v. B.) mediane laparotomie boven den navel; in den buik 300 cc gallige vloeistof, aan maag en anastomose geen bijzonderheden, tusschen maag en lever is een rond gaatje in de vergroeiing waar te nemen dat leidt naar een holte die thans leeg is; drainage, tampon11ade; 14/6 temp. : 38.1 ,  pols: 140, lichte icterus, hevige pijn in den bovenbuik; 15/6 temp. : 38.4, pols: 128, diastaze getal 32, urine galkleurstoffen negatief; 16/6 urine galkleurstoffen spoor; 17 /f r urine donker van kleur, duidelijke icterus, tampons venvijderd, de volgende dagen komt steeds wat troebel vocht uit de fistel; 15/7 fistel gesloten, geen Icterus, temp. normaal, ontslag. 26/9/34 na-onderzoek Dr. H. : algemeene toestand goed, geen maagklachten.  3/4/36 3e opname: 10 Februari j .l. kreeg patient een aanval van pijn in den rechter bovenbuik, trok naar den rug; aanval duurde ± 2 uur. Na den aanval was patient gedurende 2 a 3 dagen geel, de ontlasting ontkleurd en de urine danker gekleurd, geen koorts. Reeh daarna nog drie aanvallen gehad. Eetlust vrij goed. Bloed: reactie Hijmans v. d. Bergh direct 8 E. ,  urine galkleurstoffen licht positief, urobiline positief; +/4 Bloedbeeld: zie tabel 14. 7/4 pijnaanval, k::>ud� rilling, temp. : 39.1 ;  14/4 pijnaanval, koude rilling, temp. : 39.4, daarna neemt Icterus toe; 16/4 pijnaanval, koude rilling, temp. : 39, urine galkleurstoffen sterk positief, diastaze 125, bloed: Hijmans v. d. Bergh direct 7 .2 E; 20/4 koude rilling met pijn;  23/4 koude rilling met pijn; 28/4 Tetragnost-foto's geen teekening van de galblaas, geen concrementen te zien ; 20/5 sinds 14 dagen geen pijn meer gehad, geen hooge temperaturen meer, icterus blijft constant, weigert operatie,. 
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op verzoek ontslagen. Diagnose: stuwingsicterus, cholangitis, chole
dochussteen ? 
26/11/36 4e opname: eenige dagen geleden heftige pijn gekregen in den 
bovenbuik en sterke icterus. Status: zeer sterke icterus, dyspnoe; longen: 
r.a.o. vanaf 4e rib massieve demping met branch. ademen en ronchi, 
ook l.a.o. en in flanken demping en ronchi, lever duidelijk palpabel 
onder ribbeboog, is vast en pijnlijk; milt vergroot, vast, pijnlijk; lichte 
oedemen aan de beenen, temp.: 39, pols: 120. 
26/4/37 exitus; diagnose: cholangitis, levercirrhose; geen obductie. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 27 jr. ,  na 17 uren behandeld met resectie; Icterus, absces in bovenbuik, galfistel, na 5 maanden fistel gesloten, icterus genezen,· 3 jaren later icterus, cholangitis, levercirrhose, exitus. Geen obductie. 

43. (1933 : 622) J. S . ,  m. 28 jr. ,  kantoorbediende. 
18/3/33 Anamnese: 2½ uur geleden, ± 10 uur 's morgens, plotseling hevige pijn 

door den geheelen buik; geen schouderpijn. Misselijk, niet gebraakt. 
Laatste maaltijd 3½ uur geleden (1 sneetje brood) . Voorgeschiedenis: voelde zich laatste 10 dagen niet prettig, pyrosis, ructus, 
braken, nausea, anorexie, obstipatie, geen pijn. Vroeger nooit maag
klachten. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand vrij goed. 
pols: klein; temp.: 36.9; hart en longen geen afwijkingen; tong droog, 
beslagen. 
buik: beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk: diffuus, weinig in maagstreek, het meest rechts en links 
onder, vooral links onder. 
def. muse.: plankharde buik. 
leverdemping aanwezig. 
rectaal: Cav. Dougl. puilt iets uit, niet pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H. ) 3 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S., 42 cc tutoca'in ½% Kappis, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 
168 cc tutoca'in ¼% buikwand, 1 12 cc percai:n ½°loo buikholte. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: vrij veel vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, diameter 1 ½  cM., 
ulcus callosum. 
maagresectie ( ±  7 vingers breed) Billroth II retrocolica te1'minolateralis 
cum curv. maj. aborale. 
duodenum vergroeid met omgeving, gesloten volgens mucosakokermethode; 
anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert 
doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, niet gebraakt; 23/3 ontlasting, hoogste temp.: 38.5, pols: 96. 
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Ontslag: 1/4; geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim . Verpleegduur: 15 dagen. Na-onderzoek: 5 jaar na de operatie, 23/10/38. A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. De maag is goed, kan alles verdragen, ook zoet, kool, booneil, vet, spek. De eetlust is goed, geen vol gevoel na het eten. Geen dieet, behalve ± 1 maand na operatie. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Outlasting geregeld. Heeft zijn werk als kantoorbediende 6 weken na operatie hervat; kan dat goed doen. Rookt 4 a 5 sigaren per dag en 1 ons pijptabak per week, gebruikt af en toe een glaasje bier. Gewicht is gelijk gebleven. B .  Objectief: algemeene indruk: krachtig gebouwde jonge man, goede voedingstoestand, gezond uiterlijk. Weegt 66 KG. , lengte 1 M. 67 . Tong nonnaal. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 28 fr., na 3 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
44. (1933 : 759) F. S. ,  m. 42 jr. 9/4/33 Anamnese: 6 uur geleden plotseling hevige pijn in den geheelen buik, vooral boven en rechts, uitstralend naar rechterschouder, gebraakt. V oorgeschiedenis: sinds ± 6 j aar last van braken kort na den maaltij d en van het zuur, nooit pijn .  In 1931 urethritis gonorrhoica chron. en prostatitis. 1916 Lues I. Is spiritusdrinker. Onderzoek: status generali� : pols: 84, temp. : 38,3. hart en longen geen afwijkingen . buik: pijn bij druk: hevig in maagstreek. def. muse . :  plankharde buik. leverdemping afwezig, vrij vocht aantoonbaar; rectaal: Cav. Dougl. bombeert. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.)  7 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  42 cc tutoca'in ½% Kappis, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 112 cc tutoca'in !% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: 400 cc troebel vocht, geen etensresten .  perforatie: voorwand duodenum, 1 cM. aboraal van pylorus, diameter 1 cM. ,  met sterk calleuzen wand; duodenumwand ter plaatse 1½ cM. dik. resectie (ruim helft van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokerniethode, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: 10/4 800 cc gallig vocht gebraakt, daarna maag geheveld 700 cc vocht; daarna niet meer gebraakt; 13/4 ontlasting. 
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Complicaties: braken. Ontslag: 27/4, san per prim. ,  geen klachten, ontlasting geregeld, verpleegduur 19 dagen . Na-onderzoek: patient maakte het na de operatie goed, is op 25 December 1935 aan tetanus overleden. De patient was zwerver. Men heeft hem met bevroren voeten aan den weg gevonden; in aansluiting hieraan heeft zich een tetanus ontwikkeld. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 42 jr., na 7 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, intercurrent gestorven (tetanus) .  
45. (1933 : 772) A .  C. ,  m .  32 jr. , schoenmaker. 11/4/33 A namnese: 3 uur geleden, ongeveer half twee 's middags, plotseling heftige pijn in bovenbuik, uhstralend naar schouders, gebraakt; 5 uur tevoren nog vollen maaltijd gebruikt. Voorgeschiedenis: sedert 10 jaar maagklachten, laatste 4 jaar ernstig; pijn boven navel na den maaltijd, ook pijn tegen den nacht, die na het drinken van warme melk verdween, pyrosis, ructus. Onderzoek: status generalis: tong beslagen . pols: 84, we�k; temp. : 37, hart en longen geen afwijkingen . buik: pijn bij druk: overal, het meest rechts boven den navel. def. muse . :  plankharde buik. leverdemping aanwezig; rectaal: Cav. Douglasi bombeert sterk, is pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 3½ uren na perforatie. anaesthesie: M. S. , 42 cc tutoca'in ½% Kappis, 50 cc tutocai'n ½% Braun, 196 cc tutocai'n ¼% buikwand, 112 cc percai'n ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: veel maaginhoud met spijsresten (850 cc) . perforatie: zijdelings rechts boven op pylorus temidden van groot calleus ulcus met oedemateuze omgeving. resectie van de helft van de maag, Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale. duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: spoelen en leegzuigan. sluiten peritoneum met catgut, linea alba geknoopt linnen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: 13/4 broncho-pneumoniehaardjes rechts achter onder, temp. :  39.6, pols: 110; 16/4 ontlasting; 25/4 aan, longen geen afwijkingen meer. Complicaties: broncho-pneumonie. Ontslag: 13/5 geen klachten, san. per prim., ontlasting geregeld; verpleegduur 33 dagen. Na-onderzoek: 5 jaar na de operatie, op 20/10/38. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is zeer dankbaar; de maag is goed, kan alles verdragen, behalve kool; eetlust is goed, eet 6 x per dag; geen dieet. Geen pijn, geen ructus, geen pyrosis; nausea 
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als hij te lang wacht met eten, soms galbraken na het eten van kool; krijgt na pap en melk vol gevoel. Ontlasting geregeld. Heeft zijn werk na 5 maanden hervat; was vroeger metselaar, is wegens werkeloosheid veranderd van vak, na operatie nog 1 jaar als metselaar gewerkt. Rookt 2 ons cigarettentabak per week, gebruikt nooit alcohol; is na operatie dikker geworden; laatste tijd vermagerd (hard werken) . Werkt i2-14 uur per dag. B. Objectief : ·aigemeene indruk: groote, slank gebouwde, rnagere man, gewicht 62 KG. ,  lengte � M. 79. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld : zie tabel 14. Epicrisis: ulcus pyloricum perforatum, NJ. 32 jr., na 3½ uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
46. (1933 : 1100) F. J. E . ,  m. 28 jr. , mijnwerker (leerlinghouwer) . 24/5/33 Anamnese: vanavond om 7 uur plotseling vrij hevige pijn in den bovenbuik gekregen; enkele malen gebraakt. Om 16 uur gegeten, (boterham en koffie) na de perforatie niets meer. Voorgeschiedenis: sinds enkele ·weken maagklachten, voordien een enkele maal. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: 92, goede kwaliteiten, temp. : ? , hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, het sterkst links. def. muse. : in geheelen buik, vooral boven. rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk, leverdemping afwezig. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  56 cc tutocai'n ½% Kappis, 50 cc tutocai'n ½% Braun, 168 cc tutocai'n !% buikwand, 140 cc percai'n ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, weinig inundatie. perforatie: op duodenum, vlak achter pylorus, klein. resectie (helft van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen (�poelen ? )  sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins de Florence en agra ves. Verloop: 25/5 temp. :  37.9, pols: 64, patient braakt 5 x ,  wat oud bloed; 27/5 outlasting; hoogste temp. : 38.1 ,  pols: 80. Complicaties:  braken. Ontslag: 7/6, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ; verpleegduur 15 dagen. Na-onderzoek: 17/1/39, 5 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. De maag is goed, verdraagt kool, boonen, vet, spek; geen zoet. Eetlust is goed, eet flinke 

141 



porties, geen vol gevoel na het eten; houdt geen dieet, heeft na de operatie 1 a 2 maanden dieet gehouden. Geen pijn, geen ructus, na zoet nausea, geen pyrosis, geen braken. Outlasting is geregeld. Is 1 maand na ontslag met licht werk op de mijn begonnen (leerlinghouwer) , kon dat goed doen; is na 2 jaren wegens de crisis ontslagen en toen landbouwer geworden; kan dat werk goed doen. Rookt 's Zondags 4 a 5 sigaren, enkele pijpen per dag, gebruikt weinig alcohol. Had in October '33 maagklachten. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 77 KG., lengte 1 M. 75, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, Jl,f. 28 fr. , na 5 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen; na-onderzoek: goed. 
47. (1933 : 1251) J. B., m. 34 jr. , ondergrondsch mijnwerker. 16/6/33 Anamnese: kreeg vannacht bij het werk plotseling hevige pijn in den buik, braakte. V oorgeschiedenis: sinds 14 dagen maagklachten, voordien nooit klachten. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand matig, bleek. pols: snel, temp. :  36.4, hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus. def. muse. :  plankharde buik. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (Dr. H.)  5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  56 cc tutoca'in ½% Kappis, 50 cc tutoca'in ½% Braun, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 140 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: ± 300 cc gallig vocht, oak vocht in Cav. Dougl. perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus, diameter 1 cM. ;  groat ulcus, een weinig met pancreas vergroeid, duodenum nog vrij goed bewegelijk. resectie (handbreedte van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rij ig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves. Verloop: gunstig, na operatie temp. : 37.2, pols: 84 ; 19/6 ontlasting; hoogste temp. :  38 .6, pols: 90 . Praeparaat: naast het geperforeerde ulcus nog 2 kleine ulcera. Ontslag: 1/7, geen klachten, san. per prim. ;  ontlasting geregeld; verpleegduur 16 dagen. N a-onderzoek: 4/4/35, 1 ¾ jaar na opera tie, door Dr. Hustinx: resultaat zeer goed, heeft het werk 4½ maand na operatie hervat. Is thans niet meer te bereiken, vertrokken naar het buitenland. 
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Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 34 fr. , na 5 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed in 1935, thans onbereikbaar. 
48. (1933 : 1447) A. D. ,  m. 33 jr., bovengrondsch mifnwerker. 18/7/33 Anamnese: ± 10 uur geleden, vorige avond ± 8 uur, plotseling hevige pijn in den buik die naar de schouders trok; braakte; hoest veel. Voorgeschiedenis: 21/12/31 maagbloeding, 30/12/31 Interne afdeeling: sinds enkele maanden maagpijn, geen eetlust, braken, hoest veel, geeft veel op. Zieke anaeinische man, mager, trommelstokvingers; bronchiectasieen; bloed: Hb. gehalte 45%;  Leubekuur; gewicht 56-60 KG. Onderzoek: status genera.lis : algemeene toestand slecht,· cyanose, anaemie. pols: 90, klein, week, temp. :  38.4; tong beslagen, wat vochtig; hart: geen afwijkingen, longen: links achter verkorte percussietoon, diffuus piepende ronchi. buik: pijn bij druk: in maagstreek en rechts onder. def. muse. : plankharde buik. leverdemping aanwez1g; rectaal: Cav. Dougl. puilt uit. Diagnose: peritonitis: appendicitis ?  maagperforatie ? Operatie: (v. B.) 11 uren na perforatie. anaesthesie: 154 cc tutoca'in ¼% buikwand. incisie : wisselsnede rechts onder; geen plombe. in buikholte: ± ½ L. vuil vocht; omentum en peritoneum zeer rood, beslagen met fibrine. Niet acuut ontstoken appendix verwijderd. mediane laparotomie boven den navel. perforatie: voorvlakte maag, handbreed oraal van pylorus, dicht op kleine curvatuur, diameter ½ cM. ;  uitgesproken diffuse peritonitis . wegens slechten algemeenen toestand, diffuse peritonitis, overhechten, met catgut, weefsels zeer bros; overdekken met netslip. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum en spieren catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: 19/7 temp. : 38, pols: 96; 20/7 temp. : 38.4, pols: 96, outlasting; 25/7 temp. : 38 .6, buikwandabsces; geeft per dag ± 140 cc 3-lagig sputum op. Complicaties: buikwandabsces. Ontslag: 30/8/33, wond per sec. genezen; geen maagklachten; wond in bovenbuik zeer slap, puilt niet uit; verpleegduur 43 dagen . 30/1/34 plastische operatie: voor litteekenbreuk (van proc. xyph. tot navel 

± 10 cM. breed) , hoest veel, per <lag ± 400 cc sputum. Na-onderzoek :  3/11/38, 5 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich nu tamelijk goed, had in '37 emstige maagbloeding, in voorjaar '38 nog een maagbloeding (bevestigd door den huisarts) , hoest nog steeds veel, geeft veel op, soms hartkloppingen. Voelt zich beter dan voor de operatie. De maag is goed, kan alles verdragen, ook zoet, kool, boonen, vet, spek. Eetlust is goed, houdt geen· dieet. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk als bovengrondsch mijnwerker (steenen uitzoeken) na 3 a 4 maanden hervat, heeft lichter werk, kan dat goed doen. Rookt niet, gebruikt geen alcohol. Gewicht is gelijk gebleven. 
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B. Objectief: kleine man, sterke kyphose, cyanotisch, dyspnoeisch, trommelstokvingers, tong norm.aal; thorax beweegt slecht bij respiratie, auscultatie diffuus veel bronchitische geruischen en middelgrootblazige ronchi; hart linkergrens een vingerbreed buiten med. clav. lijn, tonen onduidelijk. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Gewicht 56 KG. ,  lengte 1 M. 60. Bloedbeeld: Hb. gehalte 19.20 gr. ,  120%, erythrocyten 5.890.000, gemiddelde grootte 7 .2  micron, index 1 .02, leucocyten 10100 (bas. ½% eos. 8%, staafk. 4!-%, segmentk. 49%, lymphocyten 30½%, monocyten 7½%) ,  sporadisch een plasmacel, heel enkele polychromatische erythrocyten. Nuchtere maaginhoud: 28 cc, reactie zuur, vrij zoutzuur negatief. Proefontbijt :  vrij zoutzuur 11,  totaal aciditeit 23. Ro-onderzoek (Sassen) 9/11/38: wat hypertonische, · normaalliggende maag. Bij geringe vulling met contrastpap: wat grof, onregelmatig plooienrelief, bij meerdere . vulling: overal gladde maagcontouren, geen teekenen van ulcus ·te vinden. Het maakt den indruk dat het prae- · pylorische maaggedeelte wat stijf is, waardoor de afloop van de peristaltische golf daar ter plaatse niet normaal verloopt. Ook aan het duodenum geen zekere afwijkingen te vinden . Thorax: symmetrische thorax, hart normaal van grootte en configuratie. Beiderzijds, voornamelijk rechts, vergroote hilusklierschaduwen. In de midden- en ondergebieden van beide longen een teekening van vele grootere en kleinere kringfiguren, voornamelijk rechts. Conclusie: waarschijnlijk uitgebreide bronchi-ectasieen in beide ondergebieden. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, J\11. 33 jr. , bronchi-ectasieen, na 11 uren behandeld met overhecht-ing: ge1iezen ontslagen, na-onde1'wek: 2 x 11iaagbloeding, overigens vrii goed. 
49. (1933 : 1664) W. S. ,  m. 30 jr. , mijnwerker. 23/8/33 Anamnese: heeft sinds 4 dagen pijn in den buik; sinds gister hevig geworden, gepraakt. Voorgeschiedenis: nooit maagklachten. Onderzoek : status generalis_: algemeene toestand slecht, cyanotisch. pohs: niet te voelen, temp. :  36.2, hart en longen geen afwijkingen, harttonen zeer zwak. buik: opgezet. pijn bij druk: in geheelen buik, meest in epigastrium. def. muse. : plankharde buik. geen peristaltiek; krijgt intraveneus ½ L. tutofusine. Diagnose : peritonitis, maagperfora tie ? Operatie: ? uren na perforatie. 
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anaesthesie: 140 cc tutocai:n ¼% buikwand, 280 cc percai:n ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, 5 Liter gallig vocht. perforatie: niet gevonden. buikholte : leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 



maag, duodenum, darm afgezocht, geen perforatie gevonden. sluiten met metaaldraad, metaaldrain, verband. toestand zeer slecht; bloedtransfuus 500 cc. Verloop: 23/8 Exitus. Obductie: perforatie van ulcus ventriculi aan achterzijde maag bij kleine curvatuur; peritonitis. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 30 jr., na 4 dagen ?, 1 dag ? behandeld met drainage. Exitus (peritonitis) .  
50. (1933 : 1860) , V .  P., m. 6 0  jr., zonder beroep. 20/9/33 A namnese: 20 uur: 2 uur geleden plotseling pijn door den geheelen buik, vooral in onderbuik, benauwd, niet gebraakt; had ± 12 uur voor het laatst gegeten, 's middags een glas bier gedronken. Voorgeschiedenis: 30 jaar geleden maagoperatie wegens pylorusstenose; daarna goed, behalve nu en dan ,,indigestie"; nog veel last van het zuur. Onderzoek: status generalis: in shock, bleek, koud. pols: 92, temp. : 37.2, hart en longen geen afwijkingen. buik: opgezet. pijn bij druk: diffuus, vooral links onder, niet sterk. def. muse. : in onderbuik, bovenbuik slap. rectaal: geen afwijkingen. Diagnose: ? ? Operatie: (Dr. H.) 3 uren na perforatie. anaesthesie: M. ,  locaal 98 cc tutoca'in ¼0 

0 , 112 cc perca'in ½°loo ,  1 0  c c  chlooraethyl, 100 cc aether Ombredanne. incisie: mediane laparotomie onder den navel; plombe. in buikholte: veel lichttroebel groenig vocht tnet stremsels. incisie boven den navel; er blijkt te zijn een gastro-jejunostomia retrocolica. perforatie: aan het aborale einde van de anastomose, centgroot; duodenum verborgen onder adhaesies, niet te zien of er nag een ulcus zit. jejunum van maag afgenomen, gat in maagwand in samenbang met mesocolon gesloten met doorloopend catgut en linnen. resectie van jejunum met ulcus; jejunum eind aan eind gesloten met mucosanaad met agraves en catgut, serosanaad van doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. appendectomie. sluiten: peritoneum met catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves. Verloop: gunstig, 23/9 ontlasting, hoogste temp. : 38.2, pols: 100. Ontslag: 7/10, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ;  verpleegduur 18 dagen. Na-onderzoek: 27/10/38, 5 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen, echter niet veel tegelijk, krijgt dan ructus; verdraagt zoet, boonen, vet, niet graag kool. Eetlust is goed; heeft ± een half jaar na de operatie dieet gehouden. Is in '35 1 week ziek geweest met 
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maagpijn en braken.  Overigens nooit pijn, soms ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Outlasting is geregeld, soms obstipatie. Is niet gauw moe. Rookt l pond pijptabak per week, gebruikt geen alcohol. Gewicht is gelijkgebleven. B. Objectief: algemeene indruk: krachtig gebouwde man, gezond uiterlijk, normale voedingstoestand; tong lichtbeslagen. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: Hb. gehalte 15.68 gr. 98%,  erythrocyten 4. 100.000, gemiddelde grootte 6 .7 ,  index 1 .2, leucocyten 5800, (bas ½%, eos. 2%,  staafk. 1½%, segmentk. 58% , lymphocyten 35% ,  monocyten 3%) ,  iets anisocytose, enkele basophile gekorrelde erythrocyten. Gewicht 68 KG. , lengte: 1 M. 72. Epicrisis: ulcus pepticum jejuni perforatum, M. 60 jr., na 3 uren behandeld met degastroenterostomie; genezen ontslagen, na-onderzoek :  goed. 
51. (1933 : 1923) A. T. , m. 29 jr. 6/11/33 Anamnese: klaagt sinds gisteren over heftige pijnen in den buik, voornamelijk rechts; pijn werd langzamerhand erger, misselijk, braakt niet. Voorgeschiedeni'.s: enkele weken terug ook zoo'n aanval, maar minder heftig; al een paar jaar last van de maag: pijn in de maagstreek tegen de nacht, geen pyrosis. Onderzoek: status generalis: maakt zwaar zieken indruk. pols : langzaam, goed gevuld, temp. : 37.1 ,  hart g.a. ,  longen percussie: lichte demping rechts achter onder. buik: beweegt iets bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, meest in rechter onderbuik en in rechter flank. def. muse. :  actieve spierspanning. leverdemping aanwezig; rectaal geen afwijkingen. 7/11 pijnen toegenomen, pols slecht, buik krijgt sterke defense, leverdemping verdwijnt; rectaal : C. Dougl. bombeert. Diagnose: ? ? Operatie: (v. B.) 48 uren na perforatie. anaesthesie: M. ,  70 cc tutocain ¼%, 10 chlooraethyl, 30 aether. incisie: wisselsnde rechts; plombe. in buikholte: 3 L. troebel gallig vocht met fibrine.  dan narcose en mediane laparotomie boven den navel. perforatie: bij kleine curvatuur op voorvlakte maag, ± 3 vingerbreed oraal van pylorus, ½-1 cM. groot. overhechten met geknoopt catgut, dekken met netslip. buikholte : leegzuigen (spoelen ?) . sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid agraves . na operatie pols zeer slecht, tutofusine intraveneus. Verloop: 8/11 pols: 140, temp. : 39.6, bloedtransfuus, subcutaan infuus. 
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9/11 pols: 120, temp. 40, pols thans goed, geen cyanose, niet koud meer; drinkt goed, braakt niet, is rustiger, wel nog facies abdominalis, drinkt 1000 gram; 110 cc urine. 



10/11 als 9/11 ,  temp. : 38.8, pols: 120, drinkt 1500 gr.; urine 900 cc. 11/ temp. : 38, pols: 96. 's namiddags plotseling exitus (in enkele oogenblikken) .  
Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M .  2 9  jr., n a  4 8  uren behandeld met 

overhechting. Exitus (peritonitis, paralysis cordis) . 

52. (1933 : 2266) , P. P., m. 44 jr., mijnwerker (houwer) . 17 /11/33 A namnese: 23 uur: kreeg 1 uur geleden plotseling allerheftigste pijn in bovenbuik, uitstralend naar beide schouders; had om 19 uur voor bet laatst iets gebruikt: brood en koffie. 
Voorgeschiedenis: heeft 3 a4 jaar last van de maag: maagpijn, vol gevoel, ructus; pyrosis. 
Onderzoek: status generalis: in lichten shock-toestand. pols : langzaam, vrij goede vulling en spanning, temp. : 36.8. buik: beweegt niet bij respiratie, ingetrokken. pijn bij druk: sterk in bovenbuik. def. muse. : plankharde buik. leverdemping versmald; rectaal geen afwijkingen. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B.) . l½  uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  140 cc tutoca:in ¼% buikwand, 50 cc tutocain ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas en ± 100 cc troebel vocht, sterk zuurriekend, met voedselresten. perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus, klein, rond. maagresectie (handbreed) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale. duodenum iets vergroeid met lever, gesloten volgens mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad seromusc. doorloop�nd linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met phys . zoutopl. sluiten : peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, subcutis catgut, huid agra.ves. 
Verloop: gunstig, 19/11 ontlasting, heeft 1 x wat oud bloed gebraakt; hoogste temp. : 38 ._7, pols: 92. 
Ontslag: 5/12/33, geen klachten, wel gauw weer honger; ontlasting geregeld ; san. per prim. ; verpleegduur 19 dagen. 
Na-onderzoek: 28/10/38, 4 jaa.r na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden; de maag is goed, kan alles verdragen, kool, boonen, vet, spek, zoet. Eetlust is goed, heeft ± 1 maand na operatie dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Outlasting is geregeld. vVerk na 3 maanden hervat, houwer, zelfde werk als vroeger, kan dat goed doen. Rookt per week 1 ons tabak, 6 a 7 sigaren, drinkt af en toe een glas bier. Is iets magerder dan vroeger. 
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B. Objectief: algemeene indruk: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 80 KG. ,  lengte 1 M. 77 .  Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: itlcus duodeni perforatum, M. 44 fr. ,  na 1½ uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
53. (1934 : 730) H. S . ,  m. 37 jr . ,  ambtenaar. 2/4/34 Anamnese: 17.30: vanmorgen 8.30 voor het laatst gegeten, vanmiddag 13 uur kop koffie gedronken, daarna plotseling pijn in den buik, sterk benauwd gevoel, pijn straalde niet uit, niet gebraakt. Voorgeschiedenis: sinds 8 jaar maaglijder, vooral in voor- en najaar, 2 a 3 uur na het eten benauwd gevoel in de maagstreek, ructus, pyrosis, kan zure spijzen niet verdragen, obstipatie. Onderzoek: status generalis : algemeene toestand goed. pols: 122, temp. :  37.5,  hart en longen geen afwijkingen. buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: matig in epigastrium. def. muse. :  plankharde buik. leverdemping aanwezig, geen vrij vocht aan te toonen. Diagnose: maagperfora tie. Operatie : (Dr. H.) 5 uren na perforatie. anaesthesie: 56 cc tutoca'in ½% Kappis, 238 cc tutocam ¼% buikwand, 140 cc perca'in ½°loo buikholte, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte : geen gas, 200 cc vocht. perforatie: voorwand duodenum, 1 cM. voorbij pylorus, diameter ½ cM. ,  calleuze randen. resectie, 1/3 van de maag, Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves ,  buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte : leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten: peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves .  Verloop: gunstig; hoogste temp. : 38 .1 ,  pols: 116; ontlasting 6/4; op 18/4 throm_bose van rechterbeen, temp. : 38.8, pols: 100. Complicaties: thrombose van rechterbeen. Ontslag: 5/5; san . per prim. ;  geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 34 dagen. Na-onderzoek: 30/10/38, 4 jaar na operatie .  A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen, ook kool (na roode kool ructus) , boonen, vet, spek, zoetigheid. Eetlust is goed, heeft 3 a 4 weken na opera.tie dieet gehouden. Nooit pijn, geen nausea, geen pyrosis, geen braken, na het eten van roode kool ructus, anders niet. Heeft zijn werk 8 weken na operatie hervat, zelfde werk als vroeger, kan het goed doen. Rookt enkele sigaren 
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per dag, maakt matig gebruik van alcohol. Is na opera tie dikker geworden. 
Heeft vorig jaar ,,aderontsteking" aan rechterbeen gehad. 

B. Objectief: licht gebouwde man, bleek, uitstekende voedingstoestand, 
gewicht 74 KG. , lengte 1 M. 74. Tong: normaal. Slijmvliezen matig ge
injiceerd, geen abnorme klierzwellingen. Hart en longen geen afwijkingen. 
Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen 
litteekenbreuk. Milt en lever niet palpabel. Neurologisch: geen afwijkingen. 
Litteeken van ulcus cruris d. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 65% , 10.4 gr. ,  erythrocyten 4.240.000, gemiddelde 
grootte 7 .2  micron, index 0.77, zie verder tabel 14. 
Nuchtere maaginhoud: 12 cc, reactie alkalisch; proefontbijt: 150 cc., 
filtraat 75 cc. : galkleurstoffen positief, matig verteerd, reactie zuur, 
vrij zoutzuur negatief, totale aciditeit 19; zoutzuur deficit 27, pepsine 
negatief, melkzuur negatief. Faeces: occult bloed chemisch +, spectros
copisch zwak +, urine geen afwijkingen. 
Rontgenonderzoek (Sassen) : Status na maagresectie: nog vrij groote 
maagstomp (waarschijnlijk heele corpus ventr . ) ,  normaal maagslijmvlies
relief, goed functionneerende anastomose, geen teekenen van ulcus 
pepticum. 
14/4/39: na 8 weken behandeling door den huisarts met Fe. reductum en 
acidolpepsine, bloedbeeld: Hb. gehalte 11.52 gr. 72%, erythrocyten 
4.800.000, zie verder tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 37 fr., na 5 uren behandeld met resectie; thrombose rechterbeen; genezen ontslagen, naonderzoek: subjectief goed, anaemie. 

54. (1934 : 2171) J. J . ,  m. 25 jr. ,  kellner. 
27/10/34 Anamnese: 2½ uur geleden, ± 18 uur, plotseling pijn in den buik, 

rechts boven en onder, uitstralend naar de schouders; misselijk, gebraakt; 
had om 12 uur voor het laatst gegeten, 's middags veel bier gedronken. Voorgeschiedenis: sinds 3½ maand maagklachten: knagend gevoel in maagstreek, 
pijn bij druk in bovenbuik. Onderzoek: status generalis: pols: geen afwijkingen, temp. : 37 .5, hart en 
longen geen afwijkingen. 
buik: pijn bij druk: in rechter buikhelft. 
def. muse . :  in rechter buikhelft. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 3 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S. ,  126 cc tutocain ¼% buikwand, 60 cc tutocain ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. 
in buikholte: weinig helder vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, diameter 2 mM., 
omgeving oedemateus. 
resectie (halve maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. 
maj. aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 
2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert 
doorloopend linnen. 
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buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen , subcutis catgut, huid agraves. Verloop: gunstig, hoogste temp. :  37 .6, pols: 84; 30/fO ontlasting. Ontslag: 16/11 ;  san. per prim. ,  outlasting geregeld: verpleegduur 21 dagen. Bloedbeeld: zie tabel 14. Na-onderzoek: 6/11/38, 4 jaar na operatie. A. Sub jectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt zoet, kool, boonen, vet, spek. Gauw vol gevoel na soep en melk. Eetlust is goed, eet flinke parties, eet vaak per dag. Geen dieet, heeft na operatie ± 8 mnd. dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk 5 weken na opera.tie hervat, zelfde werk als vroeger. Rookt 
± 25 sigaretten per dag, drinkt per dag 2 a 3 glazen bier. Had een half jaar na operatie gedurende eenigen tijd gebrek aan eetlust. B. Objectief: licht gebouwde, eenigszins bleeke man, goede voedingstoestand, gewicht 65 KG. , lengte 1 M. 70, tong beslagen. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen spierspanning, geen pijn bij druk. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 25 jr. , na 3 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

55. (1934 : 2260) A. K., m. 43 jr. , ondergrondsch mijnwerker. 10/11/34 A naninese: 4 uur geleden, 18 uur, plotseling heftige pijn in bovenbuik, uitstralend naar linkerschouder; collaps, misselijk, braken; 5 uur voor perforatie zuurkool met spek gegeten, om 16 uur boterhammen. Voorgeschiedenis: de laatste maanden maagpijnen: hongerpijnen, braken; werd behandeld op Interne Polikliniek. Onderzoek :  status generalis: algemeene toestand goed. pols: goed, temp. : 37.6, hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: diffuus, vooral in epigastrium en rechts onder. def. muse. : plankharde buik. leverdemping aanwezig. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (v. B. )  5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S., 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 60 cc tutoca'in 1% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: veel licht troebel vocht met etensresten, geen gas, geen gal. perforatie: hoog aan de kleine curvatuur, rond, een paar mM. groat, in de omgeving alles ontstoken, naar boven tot aan diaphragma toe. de operateur vreest technische moeilijkheden bij de resectie en gaat over tot overhechting met linnen in lengterichting, dekken met omentum-slip. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutopl. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, subcutis catgut, huid agraves . Verloop: gunstig, 14/11 outlasting, hoogste temp. :  38 .6, pols: 100. 
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Ontslag: 1/12; san. per prim. ,  geen klachten, ontlasting geregeld. 
Bloed: Hb. gehalte 82% , verpleegduur 17 dagen. 

Na-onderzoek: 30/10/38, 4. jaar na operatie. 
A. Subjectief: heeft nog maagklachten, houdt dieet, eet alleen wittebrood, 

grijsbrood, pap en groenten. Kan geen zwart brood, geen boonen, geen vet, 
geen spek verdragen, geeft zwaar, drukkend gevoel' op de maag en maag
pijn.  Voor het eten pij n, gaat door jets te eten over. Ructus, soms pyrosis, 
geen nausea, geen braken. De klachten zijn periodiek, vooral in de herfst. 
Obstipatie. De klachten zijn een half jaar na de operatie begonnen. Is 
ondergrondsch mijnwerker, 2½ maand na operatie hervat; was houwer, 
heeft lichter werk gekregen: metselaar. Kan het werk vrij goed doen. In 
1936 en 1937 een maand ziekteverlof wegens maagklachten. Rookt 
10 pijpen per dag, gebruikt weinig alcohol. 

B. Objectief: goed gebouwde man, matige voedingstoestand, mijnwerkers
bleekheid, gewicht 62 KG. , lengte 1 M. 75, tong normaal. Buik: litteeken 
lineair, lichte pijn bij druk in bovenbuik, geen spierspanning, geen litteeken
breuk. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 13.92 gr. , 87% , erythrocyten 4.520.000, gemiddel
de grootte 7 . 1  micron, index 0.96, leucocyten 5000 (bas. 0 % ,  eos. 5% , 
staafk. 1½% , segmentk. 43½% , lymphocyten 40½% , monocyten 9½%) 
heel lichte anisocytose, enkele poikilocyten, sporadisch een basophile 
gekorrelde erythrocyt. 
Nuchtere maaginhoud: 18,  reactie alkalisch; proefontbijt: vrij zoutzuur 6,  
totale aciditeit 34. 
Ro-onderzoek (Sassen) : korte, hoogliggende maag; voor zoover zichtbaar 
regelmatig plooienrelief. Hoog aan de kleine curvatuur is op enkele 
oogenblikken een zeer klein, puntig, nisachtig vlekje te zien. Het is niet 
met zekerheid te zeggen of dit een ulcusnisje dan wel de plaats van de 
vroegere overhechting voorstelt. In het antrumgedeelte is aan de groote 
curvatuurzijde een voortdurende diepe insnijding (of contractie) te zien. 
meestal (en mogelijk ook hier) is dat het gevolg of van een adhaesie aan 
de bovenzij de (kleine curvatuur) waardoor de maag daar ophangt, of 
van een adhaesiestreng waarop de maag rijdt.  Ook de bulbus duodeni 
is daardoor wat vertrokken doch toont geen zekere afwijkingen. 

Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum; J\11. 43 fr., na 5 uren overhecht; genezen 
ontslagen, na-onderzoek: klachten. 

56. (1934 : 2346) Weduwe P. S . ,  46 jr.,  huisvrouw. 
22/11/34 Anamnese: kreeg te 16.30 plotseling heftige pijn in bovenbuik, uit

stralend naar rechterschouder, 2 x gebraakt. 
Voorgeschiedenis: sinds een half jaar maagklachten, pijn tegen den avond, ructus 

en last van het zuur, veel vermagerd. 
Onderzoek: status generalis : matige shocktoestand. 

pols : 68, temp . :  37.6,  hart en longen geen afwi:jkingen. 
buik: pijn bij druk: sterk, vooral boven. 
def. muse. :  plankharde buik. 
toucher: Ca v. Dougl. bombeert niet. 
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Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B. )  7 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  126 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte : geen gas, veel troebel, niet zuur riekend, groenig vocht zonder etensresten. perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, diameter 4 mM., rond; duodenum bewegelijk, maag zeer groot. resectie (handbreedte van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad, stomp overhecht met net; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen . buikholte: leegzuigen, niet spoelen. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid agraves. Verloop: gunstig, 24/11 ontlasting, hoogste temp. : 38.5, pols: 124. Ontslag: 14/12, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ;  verpleeg. duur 24 dagen. Vervolg: 11/5/38 Uterusexstirpatie vlg. Wertheim wegens cervixcarcinoom. 30/5/38 genezen ontslagen. Na-onderzoek: 1/12/38, 4 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden; zegt thans reeds sinds 2 jaar v66r de perforatie maagklachten te hebben gehad. De maag is goed, verdraagt zoet, vet; geen koffie, geen ei, geen kool, geen boonen. Eetlust is goed, houdt geen dieet, na opera tie 1 jaar dieet gehouden.  Na het eten van een ei maagpijn, overigens niet, geen ructus, elken morgen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld .  Is na 3 maanden met licht werk in de huishouding begonnen; kan het goed doen. B. Objectief: licht gebouwde, magere vrouw, gewicht 48 KG., lengte 1 M. 63, tong normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuken . Kniepees- en Achillespees-reflexen geen afwijkingen. Toucher: genit. int.  ontbreken, geen abnorme weerstanden te voelen. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epic·risis: ulcus duodeni perforatum, Vr. , 46 jr. , na 7 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
57. (1934 : 2540) H. V., m. 35 jr., handelsreiziger. 24/12/34 Anamnese: hedenmorgen 10 uur plotseling heftige pijn in den bovenbuik, aanhoudend, niet uitstralend; pijn breidde zich later uit naar rechter onderbuik, 1 x gebraakt. Had 's morgens normaal ontbeten . Voorgeschiedenis: sinds een half jaar lichte maagklachten. Onderzoek: status generalis: collapsachtige toesta.n.d. 

152 

pols : 96, temp. : 37.3, hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt weinig bij respiratie. pijn bij druk: diffuus sterk, vooral boven en rechts onder. def. muse. : diffuus sterk, vooral boven en rechts onder. leverdemping afwezig, geen vocht aan te toonen. 



Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 5 uren na perforatie. anaesthesje: M. S . ,  56 cc tutoca1n ½% Kappis, 56 cc_ tutoca1n ½% epiduraal, 196 cc tutocain !% buikwand, 140 cc tutoca'in ¼% buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig vocht. • 
perforatie: voorwand duodenum, klein, rond gat, omgeving oedemateus. resectie (1/3 van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum vergroeid met omgeving, gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossjng. sluiten· in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, ontlasting 29/12, hoogste temp: 38, pols: 92. Ontslag: 12/1/35, outlasting geregeld, klein wondje in ondersten wondhoek; san. per sec. ,  verpleegduur 20 dagen. Na-onderzoek: 4/12/38, 3 jaar na operatie; vertrokken naar het buitenland, schriftelijk antwoord. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen (kool, boonen, niet veel vet, geen chocolade, wel zwart brood) . Eetlust is goed, houdt geen dieet, heeft na operatie 3 maanden dieet gehouden. Soms zwaar gevoel op de maag, een enkele maal ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting niet regelmatig. Heeft zijn werk als handelsreiziger 3 maanden na operatie hervat, kan het goed doen. Rookt 15 a 20 sigaretten per dag, gebruikt matig wijn. Is dikker geworden. Heeft sinds 1 jaar last van vermoeidheid, pijn in de rug en slaperigheid; volgens (den Belgischen) huisarts: geen anaemie, lijdt aan gisting in den dikken darm met auto-intoxicatie. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, NI. 35 fr., na 5 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed, lichte klachten. 

58. (1935 : 198) C. V. , m. 29 jr., ondergrondsch mifnwerker. 9/l/35 A namnese: vanmiddag om half twee plotseling heftige pijn in den bovenbuik, gebraakt. V oorgeschiedenis: N ooit maagklachten, alleen laa tste week wa t pij n in boven buik. Onderzoek: status generalis: magere bleeke man. pols: geen bijzonderheden, temp. : 37.8;  hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: diffuus, het sterkst rechts ender. def. muse. : diffuus, sterk. leverdemping aanwezig; rectaal: Cav. Dougl. naar rechts zeer pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.)  6 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  42 cc tutoca'in ½% Kappis, 42 cc tutoca'in ½% epiduraal, 60 cc tutocain ½% Braun, 182 cc tutocain ¼% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den ·navel; plombe. in buikholte: weinig vocht, geen gas. 
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perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus, 1 cM. diameter, 
resectie, van handbreedte van de maag, Billroth II retrocolica termino
lateralis cum curv. maj . aborale; duodenum zit vast, gesloten met mucosa
kokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, 
buitennaad Lembert doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutsolutie. 
sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hech
tingen, huid crins de Florence en agraves .  

Verloop: gunstig; 10/1 100 gr. gebraakt; 12/1 ontlasting; hoogste temp. :  38.9, 
pols: 108.  

Ontslag: 2/2/35; er ontst�at in litteeken necrotisch gedeelte, bij ontslag bijna 
gesloten; op eigen verzoek ontslagen. Voelt zich zeer goed. San. per sec . ,  
verpleegd u ur 25 dagen . 

Na-onderzoek :  7/11/38, 3 jaar na operatie. 
A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. De maag is goed, 

verdraagt kool, boonen, vet, spek, geen zoet. Eetlust is goed, houdt 
geen dieet. Heeft na operatie 3 maanden dieet gehouden. Nooit pijn, 
geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. 
Heeft zijn werk na 2 maanden hervat, is eerst met licht werk begonnen. 
Nu weer zelfde werk als vroeger; kan dat goed doen. Rookt 6 sigaren per 
dag, drinkt een enkelen keer een glas bier. Gewicht is gelijk gebleven. 

B. Objectief: licht gebouwde, vrij mag ere man, mijnwerkersbleekheid; 
gewicht 61 KG. ,  lengte 1 M. 73; tong normaal. Buik: litteeken lineair, 
in bet midden een centgroote verbreeding, geen litteekenbreuk, geen 
pijn bij druk, geen spierspanning. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. 

Epicrisis: itlcus duodeni perforatum, M. 29 jr. ,  na 6 uren behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

59. (1935 : 590) J .  S . ,  m. 64 jr. 
9/3/35 Ananmese: hedenmiddag 3 uur, 6½ uur geleden, kreeg patient plotseling 

hefti.ge pijn in den bovenbuik; kart daarop deed de geheele buik heftig 
pijn .  Meerdere malen gebraakt; 2 uur voor de perfora,tie brood gegeten, 
na de perforatie nog gedronken; melk, water en koffie. 

Voorgeschiedenis: patient heeft sinds 3 weken last van maagpijn, maagzuur 
en ructus, diarrhee; eetlust is slecht. 

Onderzoek: status generalis: oude man, sterke arteriosclerose. 
pols: 80, goede kwaliteiten, temp. :  37 .1 ,  ademhaling 24, oppervlakkig, 
geen facies abdominalis, hart en longen geen afwijkingen. 
buik: ingetrokken. 
pijn bij druk: diffuus, vooral in bovenbuik. 
def. muse. : idem. 
leverdemping aanwezig, geen peristaltiek. 

Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B.)  7 uren na perforatie. 
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anaesthesie: M. S . ,  126 cc tutoca:in ¼% buikwand, 50 cc tutoca:in ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel. 



in buikholte: gas . en ± 350 cc koffiedikachtige massa, vooral in rechter en linker onderbuik, weinig ender rechter diaphragmakoepel, veel fibrinebeslag op de maag, lever, darm, omentum. Peritoneum diffuus rood . perforatie: op voorvlakte maag, aan kleine curvatuur, vlak bij pylorus, ovaal, 3 rn.M. groot, scherpe randen, wanden geinfiltreerd. overhecht met geknoopt catgut en geknoopt linnen hechtingen; er ontstaa.t geen stenose. buikholte: spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen, huid � crins de Florence en agraves. 
Verloop: ongunstig, pols stijgt in frequentie, temp. :  37.6, peristaltiek aanwezig, 13/3 ontlasting. 13/3 uraemie par manque de sel. Ureum 1 .6 gr. per L. , NaCl per Liter van het bleed 2.34 gram, NaCl per Liter van het plasma 4.3 gram. 15/3 exitus ender verschijnselen van circulatiezwakte, buik was goed, hoog�te temp. :  38.5, pols: 132. 
Obductie: geen. 
Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 64 fr., na 7 uren behandeld met over

hechting: exitus, uraemie. 

60. (1935 : 1353) J. H., m. 32 jr. , bovengrondsch miJ"nwerker (bankwerker) . 28/6/35 Anamnese: 2 uur: 's 'avonds 22.30 plotseling heftige pijn in bovenbuik, misselijk, braakte niet; pijn in linkerschouder; om 19 uur voor het laatst gegeten (drie boterhammen) . 
Voorgeschiedenis: nooit maagklachten, laatste 14 dagen ructus en obstipatie; klaagt wel sinds enkele jaren over heftige pijnen in aanvallen in rechterzij en ender rechter ribbeboog. 
Onderzoek: status generalis: tong beslagen. pols: 70, goede kwaliteiten, temp. :  37, ademhaling 24; hart en longen geen . afwijkingen. buik: pijn bij druk: diffuus, het sterkst rechts ender, rechter nierloge. def. muse. : diffqus, het sterkst rechts ender, links ender geen. leverdemping aanwezig, geen peristaltiek, rectaal: geen bijzonderheden. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B.) 5 uren na perforatie. anaesthesie: 1 12 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in ½0 

0 Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: slechts een weinig slijmerig vocht, wel vocht in Cav. Dougl. , duodenum stevig verkleefd tegen onderrand lever, bij losmaken stroomt veel vocht uit de kleine perforatie-opening. perforatie: voorwand duodenum, diameter 2 rn.M., ligt in een guldengroot vast gebied; duodenum met omgeving oedemateus, vele adhaesies. resectie ¼ van de maag, Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
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sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 30/6 outlasting, hoogste temp. :  37 .8, pols: 84. Ontslag: 13/7, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ,  verpleegduur 17 dagen. Na-onderzoek: 13/11/38, 3 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich niet goed, eetlust is goed, eet 5 x per dag flinke hoeveelheden, kan geen kool, geen boonen, geen vet en geen spek verdragen. Is steeds dieet blijven houden (brood, aardappelen, worteltjes, bladgroente, soms vleesch) . Als de maag leeg is krijgt hij veel last van het zuur en ructus. In het begin na de operatie geen klachten, de klachten zijn langzaam opgekomen en zijn periodiek. Nooit pijn ,  geen misselijkheid, geen braken .  Obstipatie. Heeft zijn werk 3 maanden na operatie hervat, kan het goed doen. Rookt 1 sigaar per <lag en 1 ons tabak per week, gebruikt geen alcohol (dat kan de maag niet verdragen) .  Sterk vermagerd. Doof gevoel en tintelingen in de ulnaire helft van de rechterhand. B. Objectief:_ krachtig gebouwde man, vrij goede voedingstoestand, lengte 1 M. 75, gewicht 68 KG. ,  tong: normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Aan rechterhand geen afwijkingen. Bloedbeeld: zie tabel 14. Nuchtere maaginhoud: 5 cc: vrij zoutzuur positief; proefontbijt 55 cc: vrij zoutzuur 26, totale aciditeit 42. Ro-onderzoek (Sassen) :  status na maagresectie volgens Billroth II: wat grof slijmvliesrelief van de maagstomp, goed functionneerende anastomose, geen teekenen van ulcus pepticum. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 32 J°r. ,  na 5 uren behandeld° met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: klachten. 
61. (1935 : 1390) N. v. d. 0., M. 46 jr., kiezelsteengroeve-exploitant. 2/7 /35 A namnese: 's avonds 8 uur plotseling heftige pijn in den bovenbuik, later door den geheelen buik; geen schouderpijn ,  niet gebraakt; had om 12 uur voor het laatst gegeten, na de perforatie koffie gedronken. Voorgeschiedenis: sinds 1 jaar_ maagklachten : maagpijn, geen eetlust, laatste dagen veel pyrosis, ructus en braken. Onderzoek: status generalis : maakt zieken indruk. pols: 70, goede kwaliteiten, temp. : 36.S, h::i.rt en longen geen afwijki.ngen. buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: vooral in epigastrium en rechter onderbuik. def. muse. :  plankharde buik, links onder minder. leverdemping verkleind; geen vrij vocht aan te toonen. rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. Diagnose : maagperforatie. Operatie: (v. B. )  4 uren na perforatie. 

156 

anaesthesie: M. S., 112 cc tutoca1n -!-% buikwand, 50 cc tutoca1n ½% Braun. incisie: �ediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: weinig gas en vocht. 



perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, diameter 4 mM. ;  ulcus callosum, vergroeid met galblaas. resectie (¼ van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. 
Verloop: gunstig, hoogste temp. :  39.1 ,  pols: 100; 5/7 ontlasting; 3/7 patient hoest. 
Ontslag: 16/7; san. per prim. ,  geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 15 dagen. 
Na-onderzoek: 6/11/38, 3 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor OI!Jeratie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boon.en, vet, spek) . Eetlust is goed, houdt geen dieet. Had 3 maanden geleden gedurende 1 week pijn in maagstreek, (niet heftig, niet uitstralend, niet in verband met eten) , heeft doorgewerkt, geen eetlust, misselijk; heeft deze periodes wel eens vaker. Overigens nooit pijn of ructus, nausea, pyrosis, braken. Ontlasting is geregeld . Heeft zijn werk direct na ontslag hervat; exploiteert een kiezelsteengroeve, rijdt zelf met de vrachtauto; kan dat goed doen; is wel met licht werk begonnen. Rookt 20 sigaretten per dag, of sigaren of tabak; d,rinkt bier. B. Objectief: goed gebouwde man, normale voedingstoestand, gewicht 64 KG., lengte 1 M. 72; tong licht beslagen. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M., 46 fr., na 4 uren behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek :  goed, lichte klachten. 

62. (1935 : 1411)  F. E. ,  m. ,  31 jr. 8/7/35 Anamnese: 10.30 plotseling hevige pijn in geheelen buik, vooral rechts onder en in den bovenbuik, geen schouderpijn, heeft gebraakt. 
Voorgeschiedenis: 12/12/33 Nephrectomie links wegens traumati5che nierruptuur 26/1/34 2e opname: klaagt over buikpijn en misselijkheid, geen eetlust, braakt soms; zou bloed geurineerd hebben. Urine geen afwijkingen, bloed 0.303 gr. ureum per L., nierfunctie volgens v. Slijke 62% ;  31/1/34 zonder klachten ontslagen. 
Onderzoek: status generalis: maakt zieken indruk, cyanotisch, handen en voeten koud. pols: frequentie ? ,  goede kwaliteiten, temp. :  ?, ha.rt en longen geen afwijkingen. buik: ingetrokken; pijn bij druk: sterk in epigastrium en rechts onder. def. muse.: plankharde buik. leverdemping aanwezig, geen peristaltiek. rectaal: geen afwijkingen. 
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Diagnose: maagperfora tie. operatie : (Dr. H.) 4 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  56 cc tutocain ½% Kappis, 40 cc tutocain ½% Braun, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 140 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: vrijwel geen vocht. perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus, speldeknop-groot. maagresectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2-rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 10/7 ontlasting, hoogste temp. : 38 .4, pols: 84; 21/7 subcutaan buikwandabsces geopend. Complicaties: buikwandabsces. Ontslag: 3/8 met kleine granuleerende wonde; san. per sec . ;  ontlasting geregeld; verpleegduur 27 dagen. Vervolg: 24/12/35 4e opname: na ontslag enkele weken goed, daama weer pijn na het eten, hevig, niet uitstralend; pijn is steeds toegenomen, zoodat patient in de laatste 14 dagen 2 X van de pijn ineenzakte. Niet gebraakt, niet duizelig, geen pyrosis, geen ructus. Leeft wegens geldgebrek op pap en brood; ontlasting ongeregeld, hard, nooit zwart. Rookt 20sigaretten per dag. Algemeen onderzoek: geen afwijkingen. Buik: pijn bij druk op litteeken 4 cM. boven den navel, overigens geen afwijkingen. Faeces bevat geen occult bloed. Nuchtere maaginhoud 5 cc, spoor vrij zoutzuur, proefontbijt :  vrij zoutzuur negatief, totale aciditeit 20, pepsine E. 25 . Ro. :  grof maagslijmvliesrelief, anastomose functionneert goed, geen teekenen van ulcus pepticum jejuni. Bij klinisch en ro. -onderzoek geen afwijkingen gevonden. 4/1/36 met dieet ontslagen . 26/11/36 Se opname, inteme afdeeling; patient wordt bewusteloos binnengebracht, ademt diep, rochelt, is vanmorgen zoo gevonden. Volgens den broer van patient heeft patient wel vaker last van aanvallen van duizeligheid en bewusteloosheid. Lichte cyanose, pupmen wijd, re:1geeren goed op licht, oogbol goed gespannen, huidturgor vrij goed. Kaakklem, geen icterus, geen oedeem. Pols: 130, goede kwaliteiten, temp. : 39.8,  bloeddruk: 100/60. Buik: geen afwijkingen. Reflexen: k.p.r. beiderzijds hoog, a.p.r. beiderzijds clonus, geen voetzoolreflexen, geen Babinsky, buikreflexen afwezig. Bloedbeeld: zie tabel 14. Urine: reactie zuur, albumen ± 0.05%
0

, glucose negatief, aceton negatief, weinig hyaline cylinders, enkel blaascellen, heel enkele erythrocyten. Ureumgehalte bloed: 0.54 gr. per L. 27/11/36 Exitus, zonder dat een diagnose kon warden gesteld. Geen obductie. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 31 fr., na 4 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, naonderzoek: klachten. Intercurrent gestorven. 
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63. (1935 : 1441) F. v. d. V., m. 40 jr., chauffeur. 25/7/35 Anamnese: 's middags ± 2 uur, tijdens verblijf in het Ziekenhuis, plotseling heftige pijn in de maagstreek, uitstralend naar de schouders; had om 12 uur wat aardappelpuree gegeten. Voorgeschiedenis: opname 3/7/35: sinds 10 jaar periodiek maagklachten, pijn in de maagstreek, niet uitstralend, kort �a het eten, pyrosis. (In '29 Leubekuur (gewicht 82-85 KG. ) ,  gepensioneerd als mijnwerker wegens maagklachten. Leubekuur ingesteld, gewicht 70.5 KG.) 10/7/35 maagbloeding, 12/7 Hb. gehalte bloed 60%, erythrocyten 2.740.000, bloedtransfuus 600 cc, 16/7 Hb. gehalte bloed 26%, bloedtransfuus 500 cc, 20/7 : 28%, 23/7: 32% Hb. Onderzoel� : status generalis : zeer bleeke magere man, algemeene toestand slecht. pols: ?, temp. :  36.7; hart en longen geen afwijkingen .. buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus. def. muse. : plankharde buik. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.)  1 uur na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  70 cc perca'in ½°loo Kappis, 126 cc tutoca'in ¼% buikwand, 140 cc perca'in ½°loo buikholte. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig vocht. perforatie: aan de kleine curvatuur, klein; groot ulcus callosum. met linnen naden door geheelen maagwand gesloten, met linnen overhecht; geen netslip er op . buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten,rperitoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, hoogste temp. : 38.8, pols: 104; 29/7 ontlasting; 5/8 buikwandabsces. Ontslag: op verzoek 24/8 met granuleerende wonde, Hb. gehalte bloed 50% , verpleegduur 53 dagen (31 dagen) . Vervolg: 7/10/35 heeft nog veel maagklachten: veel pijn, braken, kon ,,niets" verdragen, kon ,,niets" eten; Hb. gehalte bloed 61 %, zie verder tabel 14. Nuchtere maaginhoud: 110 cc, vrij zoutzuur spoor; proefontbijt vrij zoutzuur 41, totale aciditeit 55 . 18/10/35 Hb. gehalte bloed 73%, erythrocyten 5 .160.000. 22/10/35 Operatie (Dr. H.) . anaesthesie: M. S. ,  56 cc perca'in ½°loo Kappis, 168 cc tutoca'in ¼% buikwand, 224 cc perca'in ½°loo buikholte, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel. omentum, maag en lever met voorsten buikwand, maag met lever sterk vergroeid, losmaken kost veel moeite, groot ulc{is aan kleine curvatuur. resectie (! van de maag) Billroth II retrocolica · terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2 rij ig, binnennaad allesvattend achterwand agraves,- voorwand doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. 
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sluiten peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. 31/10 buikwandabsces geopend, patient staat tegen advies op; 25/11 Hb. gehalte bloed 72% , erythrocyten 4.820.000; 25/11 ontslag met granuleerende wonde. 25/3/36 operatie voor handpalmgroote litteekenbreuk in bovenbuik. Bloed Hb. gehalte 78% ,  erythrocyten 4.080.000. Na-onderzoek: 6/11/38, 3 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek) . Eetlust is goed, eet flinke parties, geen vol gevoel na het eten. Geen dieet; heeft na operatie 2 a 3 maanden dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, soms pyrosis, geen braken. Ontla sting geregeld. Was werkeloos; heeft 5 maanden gewerkt als chauffeur, kon dat goed doen, is nu weer werkloos; kon in de werkverschaffing met de schop niet werken: hartkloppingen en pyrosis. Rookt den heelen dag pijp, drinkt een enkelen keer een glaasje bier. B. Objectief: groote, vrij magere man, gewicht 73 KG. , lengte 1 M. 81, tong licht beslagen. Buik: litteeken 1-2 cM. breed, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus vent?-iculi perforatum, M. 40 jr. , met maagbloeding, na 1 uur behandeld met overhechting; genezen: nag veel klachten; 3 maanden later secundaire resectie, na-onderzoek:  goed. 
64. (1935 : 1453) L. Th. ,  m. 49 jr., 14/7/35 Anamnese: 2 dagen geleden plotseling pijn gekregen door den geheelen buik, niet gebraakt; geen flatus, geen defaecatie. Voorgeschiedenis: sinds een half jaar pyrosis, ructus. Onderzoek: status generalis: maakt zieken indruk. pols: 104, goed gevuld, matige spanning; temp. :  ?; hart en longen geen afwijkingen.  buik: sterk opgezet, gespannen. pijn bij druk: in scrobiculum cordis; overal hooge tympanie; geen leverdemping; peristaltiek normaal; geen vrij vocht aan te toonen. rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk, bombeert. Diagnose: volvulus ? Operatie: 15/7/35 (v. B.) 2 a 3 dagen na perforatie. anaesthesie: M. S. , 0.075 tutocafo lumbaal Th XII-LI. incisie: mediane laparotomie onder den navel. 
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in buikholte: veel stinkende pus, darmlissen uitgezet, rood en met fibrine beslagen. incisie verlengd naar bovenbuik. perforatie: voonvand duodenum. overhecht met catgut en linnen, bedekt met een netslip. spoelen buikholte met physiol. zoutsolutie. sluiten peritoneum met catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen , huid crins de Florence en agraves .  



Verloop: 's middags: patient gaat sterk achteruit, pols frequent en filiform, extremiteiten klam, neus koud. 16/7 /35 3 uur exitus; peritonitis .  Obductie: geen. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum; M. 49 ir. , na ;2 a. 3 dagen behandeld met overhechting; exitus, peritonitis. 
65. (1935 : 1966) G. T. ,  m. 23 jr. , chauffeur op vrachtauto. 9/10/35 Anamnese: 3 uren geleden, 17 .30, plotseling krampachtige pijn gekregen door den heelen buik, later in den bovenbuik, geen schouderpijn ;  bloed gebraakt. Voorgeschiedenis: sinds jaren maaglijder, veel maagpijn en pyrosis. Onderzoek: status generalis: maakt zwaar zieken indruk, geen anaemie. pols: 104, goede kwaliteiten, ademhaling frequent, temp. : 38; hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: vooral in bovenbuik. def. muse. : plankharde buik. leverdemping aanwezig, geen vrij vocht aan te toonen; gee.n peristaltiek; rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 4 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  98 cc tutocam ¼% buikwand, 50 cc tutocam ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plonibe. in buikholte: geen gas, vrij veel soepachtige massa, vooral rechts van colon en in Cav. Dougl. perforatie: aan kleine curvatuur, vlak voor pylorus, 3 mM. groot, omgeving geinfiltreerd, veel adhaesies; maag en duodenum oedemateus. resectie Billroth II  retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten:  peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, subcutis geknoopt catgut, huid agraves. Verloop: gunstig, 2/10 250 gr. gebraakt, 5/10 outlasting; hoogste temp. : 38.5, pols: 104. Ontslag: 14/10/35; san. per prim., geen klachten, outlasting geregeld; verpleegduur 14 dagen. Na-onderzoek: 7/11/38, 3 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen (kool, boonen, vet, spek, zoet) . Eetlust is goed, houdt geen dieet, heeft 3 maanden na operatie dieet gehouden; kan geen groote hoeveelheden tegelijk eten. Nooit pijn, geen ructus, soms nausea, geen pyrosis, geen braken. Outlasting is geregeld. Heeft zijn werk 6 weken na operatie hervat, kan dat goed doen. Rookt 1 pakje sigaretten per week, drinkt af en toe een glas bier. Een half jaar na de operatie 14 dagen lang maag van streek, braken, maagpijn. 
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B. Objectief: normaal gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 67 KG. , lengte 1 M. 69. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 23 jr. ,  na 4 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
66. (1935 : 2116) G. K. ,  m. 40 jr., bovengrondsch mijnwerker. 25/10/35 Anamnese: 's avonds 6 uur plotseling heftige buikpijn; niet gebraakt; had juist pap gegeten. Voorgeschiedenis: sedert 8 jaar maagklachten, periodiek veel pijn, pyrosis; '29 Ro-foto: ulcus duodeni, Leubekuur, gewicht 47-51 KG. ,  verbetering. '30 opnieuw klachten; Leubekuur, weinig verbetering. Onderzoek: status generalis : zeer magere man; algemeene toestand goed. pols: 86, temp. : 37.9; hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt iets bij respiratie. pijn bij druk: rechter onderbuik. def. muse. : rechter onderbuik. Diagnose: appendicitis acuta. Operatie : (v. B.)  na 4 uren. anaesthesie : M. S . ,  168 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in -�% Braun. incisie: ·wisselsnede rechts onder; geen plombe. in buikholte: veel troebel groenig vocht, normale appendix verwijderd, sluiten in lagen met linnen, subcutis catgut, huid agraves. mediane laparotomie boven den navel. perforatie: voorwand duodenum, vlak voorbij pylorus, diameter 1 cM. resectie (helft van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluite�1 in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen subcutis catgut, huid agraves. Verloop: 28/10 patient hoest, broncho-pneumoniehaard rechts ·onder, temp. : 39.2, pols: 108; 29/10 ontlasting; 31/10 ook links onder broncho-pneumoniehaard, temp. :  39. 1,  pols : 104. Complicaties: broncho-pneumonie. Ontslag: 14/11, geen macJ.gklachten, san. per prim., ontlasting geregeld; verpleegduur 21 dagen. Na-onderzoek : 9/11/38, 3 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt zoet, kool, boonen, vet, spek; geen karnemelksche pap; de eetlust is goed, geen vol gevoel na het eten; geen dieet; heeft na de operatie 3 maanden dieet gehouden; eet flinke parties, om de 3 a 4 uur. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk ruim 3 maanden �a operatie hervat, 
162 



zelfde werk als vroeger, kan dat goed doen. Rookt 3 ons tabak per week (pijp en sigaretten) ,  gebruikt heel weinig alcohol. B. Objectief: licht gebouwde, magere man, gewicht 48 KG. , lengte 1 M. 70, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 40 fr., na 4 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek :  goed. 
67. (1936 : 326) G. D . ,  m. 41 jr. , monteur. 29/1/36 Anamnese: 2.30: hedenavond 22.30 kreeg patient hevige pijn in den bovenbuik, schouderpijn, meer links dan rechts; tallooze malen gebraakt; dronk nog enkele slokjes water; om 20 uur 1 boterham gegeten en 1 kop thee gedronken . Voorgeschiedenis: sinds 1 jaar pijn in den buik bij aanvallen met pyrosis en ructus; werd door internist behandeld met dieet en poeders. Laatste dagen hielpen de poeders niet meer. Onderzoek: status generalis: facies abdominalis, droge tong. pols: 100, temp. :  37.5;  hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: hevig, vooral in bovenbuik en rechts onder. def. muse. :  sterk, vooral in bovenbuik en rechts onder. leverdemping afwezig, geen peristaltiek; rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie : (v. B.) 5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  98 cc tutocafo ¼% buikwand, 50 cc tutocafo ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: vrij veel troebele, zuurriekende maaginhoud, voornamelijk in bovenbuik en rechterbuikhelft. perforatie: voonvand duodenum, diameter 3 mM. ;  duodenum en pylorus diffuus rood en gezwollen, duodenum goed beweeglijk. resectie (langs kleine curvatuur 8 cM.) Billroth IT retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, subcutis catgut, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, hoogste temp. :  38.5, pols: 108, 31/1 ontlasting. Ontslag: 13/2; san. per prim. ,  geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 16 dagen. Na-onderzoek:  12/11/38, 2¾ jaar na de operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek) . Eetlust is goed, houdt geen dieet, heeft na operatie S weken dieet gehouden. Geen pijn in de maag, wel eens in den onderbuik, geen nausea, geen pyrosis, geen braken; na het eten van uien ructus. Sinds 2 maanden klachten: drukkend gevoel rondom navel, trekt naar bovenbuik; niet in verband 
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met maaltijden; voelt zich gauw moe, a£ en toe diarrhee, 4 a 5 keer per dag, dunne, schuimende, zuurriekende ontlasting met slijm. Vermagerd; brandend gevoel in het rectum; geen tenesmi. Heeft zijn werk 4½ maand na operatie hervat, zelfde werk als vroeger, kan dat goed doen. Rookt 20 sigaretten per dag, drinkt 2 L. bier per dag. B. Objectie.f: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 67 KG. , lengte 1 M. 71 ,  tong normaal. Buik: iets opgezet, levendige peristaltiek, litteeken lineair, geen litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning; rectaal: geen afwijkingen. Bloedbeeld: zie tabel 14. 25/1/39 Schrijven van den huisarts: patieµt heeft thans geen diarrhee meer. De oorzaak bleek een subacute enteritis te zijn.  Een duidelijk verband met de maagresectie · was niet aan te toon.en. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 41 fr., na 5 uren behandeld met resectie/ genezen ontslagen, na-onderzoek: goed, lichte klachten. 
68. (1936 : 458) M. P., m. 23 jr. ,  betonarbeider. 17/2/36 Anamnese: 4 uur ' s  nachts: vannacht 1 uur plotseling heftige pijn door den geheelen buik, uitstralend naar beide schouders, 1 x gebraakt; 's avonds 6 uur voor het laatst gegeten (boterharomen) . Voorgeschiedenis: Sinds 6 jaren maaglijder: drukkend gevoel in de maagstreek na het eten; periodieke pijnen, pijnen verminderen door eten. 29/7/35 opname op de Interne afdeeling: klachten sinds 4 a 5 jaren, periodiek; drukkend gevoel en pijn in de maagstreek, niet uitstralend, het meeste na het eten. Eten en warm drinken vermindert de pijn; geen nachtelijke pijnen, eetlust goed; 's morgens niet, 's morgens vieze smaak in den mond, rnisselijk, houdt al 2 jaren dieet; ontlasting traag; niet vermagerd; geen pyrosis . Proefontbijt; vrij zoutzuur 70, totale aciditeit 92. Ro-onderzoek: ulcus duodeni. Leubekuur. 19/8/35 ontslag, verbeterd, gewicht 66 KG. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols 80, goede kwaliteiten, temp. :  37.8, respiratie 24, oppervlakkig; hart en longen geen afwijkingen. buik: ingetrokken. pijn bij druk: diffuus, het sterkst in epigastrium. def. muse. : sterk boven en rechts onder, links onder minder. leverdemping aanwezig, geen peristaltiek; rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (PI.) 4 uren na perforatie. 
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anaesthesie: M. S. ,  56 cc percafo ½°loo Kappis, 50 cc tutocai:n ½% Braun, 98 cc tutocai:n !% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: klein gasbelletje ontwijkt, peritoneum droog. perforatie: boven voorwand duodenum, 1 vingerbreed voorbij pylorus, diameter 2 mM. ;  ulcus callosum, omgeving zeer oedemateus en taai, weinig fibrinevlokken in de omgeving. 



resectie, van antrum.en pylorus, Billroth II retrocolica terminolateralis 
cum curv. maj. aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; 
anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert 
doorloopend linnen. 
lmikholte: spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves. 

Verloop: gunstig, hoogste temp.: 38.5, pols: 112; 20/2 ontlasting. 
Microscopie: Het praeparaat bevat duodenumslijmvlies; waar dit slijmvlies 

ophoudt begint een bindweefselmassa, zeer kernarm en zeer fibreus, 
die een groote ontwikkeling heeft bereikt; alle darmlagen zijn door deze 
litteekenachtige massa doorbroken en doortrokken; zij strekt zich ook 
op de buitenvlakte nog uit. De wand van bet ulcus wordt gevormd door 
dit weefsel, dat hier iets celrijker is en ook hier en daar met wat necrotisch 
materiaal is belegd. Dus: zeer oud ulcus. 

Ontslag: 5/2; geen klacht3n, san. per prim., ontlasting geregeld; verpleegduur 
18 dagen. 

Na-onderzoek: 11/11/38, 2£ jaar na operatie. 
A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De 

maag is vrij goed, kan geen zuur, geen boonen, geen koffie, niet veel zoet 
verdragen, wel kool, vet, spek. Eetlust is goed. Geen dieet; na ontslag 
± 1 maand dieet gehouden . . Geen pijn, geen ructus, geen pyrosis, geen 
braken. Kan niet veel tegelijk eten, wordt dan misselijk; 's morgens vieze 
smaak in den mond en geen eetlust. Ontlasting geregeld. 3 �aanden na 
operatie werk als betonarbeider hervat; dat viel hem zwaar; hij had meer 
animo voor muziek en is nu musicus geworden (speelt saxofoon). Rookt 
sigaretten en pijp, gebruikt weinig alc(?hol. Sinds operatie veel last van 
zweeten. 

B. Objectief: licht gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 65 KG.r 
lengte 1 M. 71; tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen litteekenbreuk, 
geen pijn bij druk, geen spierspanning. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. 

Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 23 fr., na 4 uren behandeld met resectie; 
genezen ontslagen, na-onderzoek: goed, lichte klachten, lichter werk. 

69. (1936 : 600) M. H., m. 38 jr., bovengrondsch mijnwerker. 
9/3/36 Anamnese: 5 uur geleden, 's middags half een, plotseling heftige pijn 

midden in den bovenbuik, niet gebraakt, wel last van ructus; had juist 
boterhammen gegeten en thee gedronken. Na de perforatie niets meer 
gebruikt. 

Voorgeschiedenis: ± l jaar maagklachten: drukkend gevoel, ructus, pyrosis . 
Onderzoek:status generalis:algemeene toestand goed, tong vochtig,niet beslagen. 

pols: 88; temp.: 38; hart en longen geen afwijkingen. 
buik: ingetrokken. 
pijn bij druk: sterk boven en rechts onder. 
def. muse. : onder weinig, bovenbuik plankhard. 
leverdemping aanwezig; rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. 
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Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 5 a 6 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S. ,  42 cc tutoca'in ½% Kappis, 98 cc tutoca'in ¼% buikwand, 
50 cc tutoca'in ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. 
in buikholte: gas, weinig gekleurd gallig vocht met voedselresten. 
perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, 6 mM. groat, ulcus 
callosum. 
resectie (halve maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. 
maj. aborale; duodenum sterk vergroeid met omgeving, gesloten volgens 
mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, bi.nnennaad allesvattend door
loopend catgut, buitenrraad Lembert doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten: peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 13/3 ontlasting; hoogste temp. : 38.5, pols: 96. Ontslag: 28/3/36, san. per prim., geen klachten, ontlasting geregeld; verpleeg
duur 20 dagen. Na-onderzoek: 6/11/38, 2½ jaar na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De 
maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek) ; eetlust 
is goed heeft slechts 6 weken na operatie dieet gehouden. Nooit pijn 
geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Outlasting is geregeld. 
Heeft zijn werk 6 weken na operatie hervat, kan het goed doen. Rookt 
een half pond tabak per week, gebruikt heel weinig alcohol. 

B. Objectief: goed gebouwde man, normale voedingstoestand, gewicht 62 
KG., lengte 1 M. 70, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen litteeken
breuk, geen pijn bij druk, geen spierspanning. 
Bloedbeeld: zie tabel 14 . Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 38 fr., na 5 a. 6 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

70. (1936 : 840) H. Z.,  m. 29 jr., werkeloos sinds '32, vroeger mifnwerker. 
12/4/36 Anamnese: 0. 15: hedenavond 21 .30 vrij plotseling opkomende pijn, 

die langzamerhand zeer heftig wordt, in den geheelen buik, meer rechts 
dan links; straalt niet uit; 2 x gebraakt; om 18 uur soep, groente en aard
appelen gegeten; om 22 uur 2 glazen melk gedronken. Voorgeschiedenis: sinds 1 maand maagklachten: drukkend gevoel op de maag 
en steken; ging door iets te eten over. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. 
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pols: 76; temp. :  37 .8 ;  tong droog; ademhaling: costaal 24; hart geen 
afwijkingen; diffuse bronchitis. 
buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk: rechter boven- en onderbuik en scrobiculum cordis. 
def. muse. :  plankharde buik. 
leverdemping aanwezig, geen peristaltiek, rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk, 
niet gebombeerd. 



Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 4½ uur na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  56 cc tutocai:n ½% Kappis, 98 cc tutocai:n !% buikwand, 50 cc tutocai:n ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: vrij veel gallige inhoud in bovenbuik, ook in Cav. Dougl. en rechts van colon. perforatie: voorwand duodenum, ½ cM. voorbij pylorus, ! cM. groot, onregelmatig van vorm. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale, weggenomen langs kleine curvatuur 5 cM. ,  langs groote curvatuur 8 cM. ,  duodenum gesloten met mucosakokermethode, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 14/4 ontlasting, hoogste temp. :  38. 1 ,  pols : 88; 21/4 3 x ontlasting, 22/4 3 x ontlasting; 20/4 wond haematoom geopend, opening 2 cM. lang, 30/4 woride granuleert langzaam dicht. Complicaties: haematoom van buikwand, diarrhee. Ontslag: 9/4; san. per sec . ,  geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 27 dagen. Na-onderzoek: 13/11/38, 2½ jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over operatie; de maag is goed, kan alles verdragen. Z. is werkloos, eet kool, boonen, etc. ,  <lat ligt wel eens zwaar op de maag; zou graag lichtere kost eten <loch dat is te duur; geen dieet, heeft na operatie ook geen dieet gebouden. Geen pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Obstipatie. Werkt sinds enkele weken in de werkverschaffing, kan dat goed doen, behalve het opgooien van natte klei: geeft stooten in de maagstreek. Rookt 1 ons tabak per week, gebruikt geen alcohol. Klaagt over tintelingen in de handen. B. Objectief: goed gebouwde man, normale voedingstoestand, gewicht 74 KG. , lengte 1 M. 86, tong lichtbeslagen. Buik: litteeken lineair, in het midden verbreeding 1 bij 3 cM. ,  geen pijn bij druk, geen spierspanni:o.g, geen litteekenbreuk. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 29 fr., na 4½ uur behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
71. (1936 : 1131) C. R. ,  m. 50 jr. , veehandelaar-landbouwer. 26/5/36 Anamnese: 20.15: 17 .30 plotseli:ng heftige pijn boven in den buik, gebraakt; 's middags 12 uur middageten gebruikt, kort voor perforatie koffie gedronken. Voorgeschiedenis: reeds 20 jaar maagklachten, pijn na bet eten, soms 's nachts, braken. 
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Onderzoek : status generalis: algemeene toestand goed. pols: 104, temp. :  38.4, adembaling oppervlakkig, voedingstoestand matig, hart en longen geen afwijkingen . buik: pijn bij druk: in bovenbuik. def. muse. : in bovenbuik, weinig in onderbuik. leverdemping normaal; geen vrij vocht aan te toonen; rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk; kleine l_iernia epigastrica. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B. )  3½ uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  42 cc tutocain ½% Kappis, 50 cc tutocain ½% Braun ,  98  cc  tutocain ¼% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: weinig vocht. perforatie: voorwand duodenum, direct voorbij pylorus, klein, rond. resectie, van antrum en pylorus, Billroth II retrocolica terminolateralis · cum curv. maj. aborale; duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 27/5 temp. : 37.8, pols: 72, 31/5 ontlasting, hoogste temp. :  37 .9 ;  pols: 80.  Microscopie: Er is een penetreerend ulcus in bet duodenum, dwars door den heelen darmwand been; bet wordt begrensd door een dunne laag necrose, waarbuiten in den bodem allereerst volgt een laag van kemarm en vrij bloedvatarm, hyaliene gedegenereerd bindweefsel; daarbuiten volgt dan nog een jonger, maar toch reeds vrij vezelrijk granulatieweefsel. Aan de zijde van de maag is de muscularis in sterken mate naar het lumen opgebogen ;  aan deze zijde is de submucosa over eenigen afstand, nl. tot aan den pylorus, cbronisch ontstoken en zeer vezelrijk. Dus chronisch ulcus duodeni. Ontslag: 12/6; san. per prim. ,  geen maagklachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 18 dagen. Na-onderzoek: 13/11/38, 2½ jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt kool, boonen, vet, spek; geen zoet (braken) ,  Eetlust i s  goed, geen vol gevoel na  bet eten. Geen dieet; beeft na  operatie 2 maanden dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk als veehandelaar 2 a 3 maanden na opera tie hervat, kan dat goed doen.' Rookt een half ons tabak per dag, drinkt per dag soms wel 10 glazen bier. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 63 KG. ,  lengte 1 M.  67, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatuni, J\lf. 50 jr., na 3½ uur behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
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72. (1936 : 1243) F. S., m. 34 jr., mijnwerker. 13/6/36 Anamnese: 18.30: hedenmiddag 14 uur plotseling heftige pijn boven in den buik, 1 uur daarna gegeten, sla, eieren, brood. Voorgeschiedenis: sinds 2 jaren maagklachten, vooral hongerpijn. 24/9/35 Ro-onderzoek: ulcus duodeni; nuchtere maaginhoud: vrij zoutzuur 53, proefontbijt:  vrij zoutzuur 79, totale aciditeit 96. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand vrij goed. pols: ?, temp. :  37, ademhaling oppervlakkig, hart en longen geen afwijkingen . buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, vooral in bovenbuik. def. muse. : plankharde buik, vooral boven. leverdemping afwezig; rectaal: Cav. Dougl. zeer pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B )  5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S., 42 cc tutoca1n ½% Kappis, 50 cc tutoca1n ½% Braun,. 154 cc tutoca1n ¼% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den �avel; geen plombe. in buikholte: veel gas, veel maaginhoud (slabladeren) . perforatie: voorwand duodenum, ½ cM. diameter, even voorbij pylorus; net en darm zijn oedemateus en erg rood; duodenum zit zeer diep en vast. In verbancl met de sterke algemeene peritonitis wordt besloten tot overhechten; perforatie-opening wordt gesloten met linnen hechtingen,. bedekt met net. buikholte: leegzuigen en spoelen met 2 L. physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen,. huid crins de Florence en agraves. Verloop: 14/6 geen peristaltiek, buik gespannen, pijnlijk, braakt een weinig. Temp. loopt op tot 39.1 ,  pols: 132. 15/6 temp. :  39.3, pols: 120, braakt,. geen peristaltiek, buik opgezet, pijnlijk bij druk. Operatie (v. B.) , locaalanaesthesie, wisselsnede rechter onderbuik: in buik veel troebel vocht (waarin pneumococcen) . Leegzuigen en spoelen met physiol. water; sluiten catgut, huid agraves. 17  uur: patient gaat snel achteruit, braakt veel. 20.30 Exitus. Obductie: geen. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 34 jr., na 5 uren behandeld met overhechting. Exitus (peritonitis purulenta diffusa) . 
73. (1936 : 1506) H. S. ,  m. 44 jr., arbeider op steenfabriek. 15/7 /36 A namnese: 20 upr: te 15 uur heftige pijn in den bovenbuik, uitstralend naar den rug tusschen de schouderbladen, misselijk, 1 x gebraakt; te 13 uur voor het laatst gegeten (aardappelen, worteltjes, erwten) . Voorgeschiedenis: ± 3 weken maagklachten: pijn na het eten, nachtelijke pijnen,. kon niet meer werken van de pijn:  voordien nooit maagklachten. Onderzoek :  status generalis: maakt zieken indruk, bleek. pol� : 80, regulair, week; temp. :  38.2; ademhaling oppervlakkig; tong vochtig, beslagen; niet anaemisch; hart en longen geen afwijkingen, groote hernia scrotalis sin. 
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buik: bovenbuik ingetrokken, onderbuik iets opgezet; buik beweegt weinig bij respiratie. pijn bij druk: sterk in bovenbuik en rechts onder. def. muse. : boven sterk, onder niet. percussiedemping in de flanken, leverdemping normaal, auscultatie zeer weinig peristaltiek; rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. 
Diagnose: maagperforatie of appendicitis acuta per£. 
Operatie: (v. B )  6 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  182 cc tutoca:in i-% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: wisselsnede rechts, later mediane laparotomie boven den navel; geen plombe; appendix normaal, ectomie. in buikholte: geen gas, veel troebel geel, niet stinkend, vocht. perforatie: hoog aan de kleine curvatuur, groot ulcus, diameter 5 cM. ,  met een dikke wal, opening speldeknopgroot; operateur vreest technische moeilijkheden bij de resectie. overhechting in 2 lagen , bedekt met omentum. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutsolutie (1 L.) .  sluiten in lagen, peritoneum catgut, spieren en fascie catgut, huid crins de Florence en agraves .  Bact. onderzoek exsudaat: steriel. 
Ver.loop: gunstig, 16/7 algemeene toestand vrij goed, pols goed: 88, temp. : 36.8, braakt niet, buik niet opgezet, peristaltiek aanwezig. 20/7 ontlasting; hoogste temp. :  38, pols: 92. 4/8 algemeene toestand goed, san. per prim. ,  af  en  toe maagpijn .  Ro-onderzoek: vingertop groote nis aan kleine curvatuur, even boven het midden, groote intrekking in de groote curvatuur. 7/8 Operatie: (Dr. H ) .  anaesthesie : M .  S. ,  5 6  cc perca'in ½°loo Kappis, 182 cc tutoca'in ¼% -buikwand, 140 cc perca'in ½°loo buikholte, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel. er zijn weinig, gemakkelijk op te heffen, vergroeiingen tusschen net, lever, maag en voorsten buikwand; het is echter vrij lastig het bij de vorige ingreep op de maag gehechte net los te maken; nog veel lastiger is de vergroeiing van den ulcusbodem met het pancreas op te heffen; het gelukt hierbij de maa.g gesloten te houden; daarna groote resectie (± ¾ van de .maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achterwand agraves voorwand doorloopend linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. 
Verloop: gunstig, 10/8 ontlasting, hoogste temp. :  38.5, pols : 104. 

Microscopie: in de coupe is de rand van het ulcus getroffen. Hierin bevindt zich wat maagslijmvlies, vermoedelijk uit pylorusklieren opgebouwd, en duidelijk ontstoken. Submucosa is zeer breed en fibreus tot op grooten afstand van het ulcus. De begrenzing van het ulcus bestaat uit necrotisch weefsel, met daarbuiten celrijk granulatieweefsel (litteekenweefsel) ; dit strekt zich zeer ver aan het oppervlak uit. Het ulcus is door alle lagen geperforeerd tot in het omentum minus. Het is dus een oud ulcus. 
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Ontslag: 25/8, san. per prim., geen klachten, ontlasting geregeld; 
verpleegduur 42 dagen. Na-onderzoek: 15/11/38, 2¼ jaar na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag 
is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek), eet flinke 
parties, geen vol gevoel. Geen dieet, heeft na operatie 5 a 6 weken dieet 
gehouden. Bij bukken soms pijn in het litteeken, geen ructus, geen nausea, 
geen pyrosis, geen braken. Ontlasting 2 a 3 x per dag, vaak dun. Was 
werkeloos, 28 Maart '37 weer op steenfabriek (seizoenwerk) , heele zomer 
gewerkt; ook deze zomer, kan het goed doen. Rookt 's avonds een pijp, 
drinkt enkele maal een glas bier. 

B. Objectief: kleine, goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 
62 KG. ,  lengte 1 M. 62. Buik: litteekyns lineair, 5 cM. boven den navel 
een verbreeding, 3 cM. lang, 2 cM. breed. ,  geen pijn bij druk, geen spier
spanning, geen litteekenbreuken. To;ng norrnaal. 
Bloedbeeld:  zie tabel 14. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 44 J°r. ,  na 6 uren behandeld met overhechting, 3 weken later gereseceerd; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

74. (1936 : 2145) L. J . ,  m. 29 jr. , landbouwer. 
18/10/36 Anamnese: op 17/10/36 te 19.30 plotseling heftige stekende pijn in den 

buik, rondom den navel, uitstralende naar linkerschouder, rnisselijk, niet 
gebraakt, had een half uur tevoren gegeten, na de perforatie nog melk 
gedronken. Voorgeschiedenis: sinds 3 weken maagklachten: 't zuur, kan geen zwart brood 
verdragen, altijd buikpijn precies 's middags om 5 uur. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. 
pols: 76, regelmatig, goed gevuld, temp. :  38, gelaat; rood, cyanotisch, 
tong dik wit beslagen, hart en longen geen afwijkingen. 
buik: bovenbuik ingetrokken, onde:rbuik opgezet, beweegt nauwelijks 
bij respiratie. 
pijn bij druk: door geheelen buik, het sterkst in bovenbuik. 
def. muse. :  in bovenbuik. 
leverdemping zeer smal, geen vrij vocht aan te toonen, rectaal: geen 
afwijkingen. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Pl.) 7½ uur na perforatie. 
anaesthesie: M. S . ,  56 cc percai:n ½°loo Kappis, 140 cc tutocai:n ¼% buik
wand, 50 cc tutocai:n ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: troebel vocht, matige inundatie. 
perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, diameter 2 mM.,  
peritoneum rood. 
resectie (1¼ handbreedte) Billroth II retrocolica terrninolateralis cum 
curv. rnaj. aborale; duodenum beweeglijk, gesloten met beursnaad, ana
stomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert 
doorloopend linnen. 
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buikholte: leegzuigen en spoelen met 4 L. physiol. zoutsolutie. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig , 18/10 pols krachtig: 80, temp. :  38, algemeene toestand goed, lichte cyanose, peristaltiek aanwezig; hoogste temp. : 38.6, pols: 100; 20/10 outlasting. Praeparaat: centgroot kratervormig ulcus pepticum. Ontslag: 3/11 ;  san. per prim. , geen klachten, ontlasting geregeld, verpleegduur 17 dagen. Na-onderzoek: 20/11/38, 2 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich nog niet goed, ongeveer als voor de operatie. Zegt thans sinds ½ jaar voor de operatie maagklachten te hebben gehad. 's Morgens droge keel en mond, na het eten drukkend gevoel op de maag en branden in de keel. Kan niet alles verdragen, geen zoet, geen boonen, geen vet, geen spek, wel kool. Ook geen zwart brood. De eetlust is goed, eet flinke parties, houdt geen dieet, heeft na operatie 6 weken dieet gehouden. Heeft af en toe pijn in de maagstreek, niet in verband met de maaltijd, niet bijzonder heftig, duurt ongeveer een half uur, moet dan ophouden met ,verken.  Heeft ructus, nausea, een enkele keer braken, geen pyrosis. De klachten zijn er van begin af aan, warden nog erger. Ontlasting is geregeld, soms 2 a 3 x per dag, bleed bij ontlasting, prolapsus ani et recti. Heeft zijn werk na 2 maanden hervat, kan geen zware zakken tillen, is gauw moe. Rookt den heelen dag pijp, gebruikt geen alcohol. Is vermagerd. B. Objectief: goed gebouwde man, normale voedingstoestand, gezond uiterlijk, gewicht 63 KG. , lengte 1 M. 69, tong licht beslagen. Buik: litteeken lineair hchte pijn bij druk over geheelen buik, geen spierspanning, geen litteekenbreuk, rectaal: geen afwijkingen. Bloedbeeld: zie tabel 14. Nuchtere maaginhoud: galkleurstoffen positief, reactie alkalisch, proefontbijt 7 5 cc; galkleurstoffen positief, matig verteerd, reactie alkalisch, pepsine negatief. Ro-onderzoek: (Sassen) : status na maagresectie: vrij groote maagstomp, wat grof maagslijmvliesrelief, goed functionneerende anastomose, geen teekenen van ulcus pepticum. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 29 fr., na 7½ uur behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek : klachten. 
75. (1936 : 2467) J. K. ,  m. 18 jr. 25/11/36 Anamnese : kreeg om 16 uur plotseling heftige pijn in den bovenbuik en in den rug, die trok naar linker schouder; niet gebraakt; 2 uur geleden 15 mgr. morphine. Voorgeschiedenis: sinds 14 dagen maagpijn. Onderzoek: status generalis: normale lichaamsbouw, goede voedingstoestand. pols: 76, temp. : 37 .3 ,  hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: sterk, vooral rechts onder. 
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def. muse. :  sterk over geheelen buikwand, links onder minder. leverdemping normaal, rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk. 
Diagnose: geperforeerde appendix ? maagperforatie ? 
Operatie: (v. B.) 5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  42 cc perca'in ½°loo Kappis, 140 cc tutoca'in !% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: wisselsnede rechts onder, normale appendix, wordt verwijderd; geen plombe. in buikholte; in bovenbuik gallig gekleurd vocht, in Cav. Dougl. geen vocht. sluiten wisselsnede linnen, huid agraves. mediane laparotomie boven den navel. perforatie: voorwand duodenum, direct voorbij pylorus, zeer fijn, omgeven door sterk oedeem en fibrinebeslag van de omgeving. resectie (1/5 van de maag) Billroth II retrocolica term. lat. c. curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijjg binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. 
Verloop: gunstig, 29/11 outlasting, hoogste temp. : 38.1 ,  pols: 88; 1 x gebraakt. 
Ontslag: 15/12/3fj, geen klachten, san. per prim. ;  verpleegduur 20 dagen. 
Na-onderzoek: 30/1/39, 2 jaar na de operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. Zegt thans sinds 3-6 maanden van tevoren pijn in de maagstreek en pyrosis te hebben gehad. De maag is goed, kan alles verdragen, zoet, kool, boonen, vet, spek. Eetlust is goed, eet flinke porties, geen vol gevoel. Houdt geen dieet, heeft na de operatie 1 maand dieet ·gehouden. Nooit pijn, geen pyrosis, geen ructus, geen nausea, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk als schoenmaker 2 maanden na de operatie hervat, kan dat goed doen. Rookt 2 a 3 sigaren per dag, drinkt af en toe een glaasje bier. Gewicht is gelijk gebleven. Heeft deze winter een blaasontst�king gehad; had in het begin na de operatie enkele maanden last van pijn in den buik, daarna niet meer. B. Objectief: groote, asthenisch gebouwde man, matige voedingstoestand. Gewicht 72 KG. , lengte 1 M. · 83, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 18 7r. , na 5 iwen behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

76. (1937 : 494) P. A. ,  m. 33 jr. ,  montagewerker, thans werkeloos. 14/2/37 Anamnese: hedenavond half zeven plotseling pijn als dolksteek in bovenbuik, door geheelen buik trekkend en naar linkerschouder; braakte 2 x ;  om 14 uur voor het laatst gegeten, middageten. 
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Voorgeschiedenis : sinds 10 jaar maagklachten: nachtelijke pijnen, hongerpijnen, pyrosis, ructus; periodiek; laatste 7 maanden weer veel last. Onderzoek:  status generalis: bleek, koude handen, tong beslagen. pols: 60, goede kwaliteiten; temp. : 37 .1 ;  hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: hevig rechts boven. def. muse. : plankharde buik. geen peristaltiek; leverdemping aanwezig; rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 3 uren na perforatie. anaesthesie : M. S., 42 cc perca1n ½°loo Kappis, 98 cc tutoca1n ¼% buikwand, 50 cc tutoca1n ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: gas en veel vocht met voedselbestanddeelen in bovenbuik en in Cav. Dougl. perforatie : voorwand maagvlakte op pylorus, diameter 1 cM. ,  rond, ulcus callosum; maag hyperaemisch, ste�k gevuld met gas; duodenum veel adhaesies, oedemateus. resectie : Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met slijmvlieskokermetbode; anastomose zeer breed, 12 cM. ,  binnennaad doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikbolte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplo13sing. sluiten: peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, subcutis catgut, lmid agraves. Verloop: gunstig, 17/2 ontlasting, niet gebraakt, boogste temp. : 38 .1 ,  pols: 64. Microscopie: in de coupe is het ulcus door alle lagen geperforeerd; aan de eene zijde wordt het begrensd door antrumslijmvlies en aan de andere door duodenumslijmvlies. Het antrumslijmvlies is sterk ontstoken, voor het grootste gedeelte is het oppervlakte-epitheel verdwenen en ligt op de plaats daarvan een massa, bestaande uit leucocyten en een draderige substantie, vermoedelijk slijm, die dus onmi<ldellijk op het interstitium en de klieruitvoergangen is gelegen . Er zijn veel groote follikels. De pylorusklieralveolen zijn dikwijls verwijd, het interstitium is celrijk, vooral nabij de muse. mucosae en nabij bet oppervlak, maar ook in bet middengedeelte; nabij het ulcus is ook de vezelsubstantie sterk toegenomen en warden groepen van klieralveolen als het ware afgesnoerd; bier zijn ook de lijstjes sterk verbreed en vertoonen de klierhalzen woekering en bevatten ze bekercellen. De muse. mucosae is sterk geinfiltreerd. De submucosa is breed en fibreus. Aan de darmzijde van het ulcus vertoont de mucosa zwelling en ontsteking en is er ook veel fibreus weefsel in de submucosa. Het ulcus is door alle lagen geperfo;reerd, het wordt begrensd door eenig necrotisch weefsel en verder door fibreus granulatieweefsel, dat een dikke laag vormt door alle lagen van maag en darm en dat een breede laag vormt aan de buitenvlakte. Het ulcus vormt een excavatie,zoowel oraal als anaal. De spierlaag van de maag vertoont ontsteking, het meest nabij het ulcus. Dus: ulcus chronicum. Erosieve antrumgastritis. 
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Ontslag: 3/3, geen klachten, san. per prim., ontlasting geregeld; verpleegduur 18 dagen. Na-onderzoek: 29/11/38, 1 ¾  jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt alles, kool, boonen, vet, spek, zoet. Eetlust is goed, geen dieet, na operatie 6 weken dieet gehouden. Nooit pijn, na veel eten ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is goed. Heeft zijn werk na 5 maanden hervat, is veel werkeloos, kan zij n  vroegere werk goed doen. Rookt 5 a 6 sigaretten per' dag, drinkt 3 glazen bier per week. B. Objectief: licht gebouwde, magere man, gewicht 63 KG. , lengte 1 M. 78, tong normaal; Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Achillespees- en kniepeesreflexen normaal. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 33 fr., na 3 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na- onderzoek :  goed. 
77. (1937 : 571) H. J . ,  m. 28 jr., timmerman. 23/2/37 Anamnese: gisteravond 8 uur, 15 uur geleden, plotseling heftige pijn in den bovenbuik; gebraakt. Voorgeschiedenis: sinds 4 jaar maagklachten: maagpijn na het eten, de laatste maanden veel pijn.  Onderzoek: status generalis : zieke man, tong beslagen. pols: 84, temp. : 39, bloeddruk: 135/60, hart en longen geen afwijkingen, bloed: aantal leucocyten 24000. buik: pijn bij druk: over geheelen buik. def. muse. : sterk in bovenbuik en rechts onder, minder links onder. leverdemping aanwezig; rectaal geen afwijkingen, Cav. Dougl. niet pijnlijk; demping in de flanken. Diagnose: peritonitis (geperforeerde app. of maagperforatie) . Operatie: (v. B.) 16 uren na perforatie. anaesthesie : M. S . ,  60 cc tutoca'in ¾% epiduraal, 50 cc tutoca'in 1% Braun, 60 cc tutocai"n ¼% buikwand (bij het sluiten) . incisie: wisselsnede rechts onder; normale appendix weggenomen; plombe. in buikholte: veel troebel slijmig vocht en fibrine, overal ontsteking. mediane laparotomie boven den navel. perforatie : voorwand duodenum, ulcus callosum, 1 cM diameter. resectie (¼ van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achterwand agraves, voor wand doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met 6 Liter physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid synthofil en agraves .  na  operatie bloeddruk: 110/60, duur van de  operatie : 2 uur 53  min. bacteriologisch onderzoek exsudaat: grampositieve coccen. Verloop: gunstig, 's avonds temp. : 38, pols: 100, hoogste temp. : 38 .1 ,  pols: 100; 28/2 ontlasting. 
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Microscopie: de coupe omvat een stuk van het maagslijmvlies met den ulcus
rand, maar geen duodenumdeel. Het maagslijmvlies is chronisch ontstoken, 
vertoont ook onder het microscoop duidelijke mammeleering. Er zijn veel 
donkere buisjes met bekercellen, vooral om de maaggroefjes. Er is groote 
celrijkdom in het interstitium en in de diepte, om groepen van klierfundus, 
is er een duidelijke toename van vezelsubstantie, vooral dicht bij het ulcus; 
de lijstjes zijn gezwollen en celrijk. De submucosa is bij den pylorus 
breed en fibreus en celrijk. Muse. mucosae cellig geilfiltreerd. Het ulcus 
is door alle lagen geperforeerd, ook door een laag van vrij vezelrijk en 
betrekkelijk  kernarm bindweefsel, die het gebied der subserosa inneemt 
en die zich langs het oppervlak nog een eind uitstrekt. Dus: geperforeerd 
ulcus met eenige chronische verschijnselen en chronische antrumgastritis 
met atypieen. Ontslag: 13/3, san. per prim., ontlasting geregeld; verpleegduur 19 dagen. Na-onderzoek: 22/11/38, 1! jaar na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De 
maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek), eetlust 
is goed, eet flinke parties, 5 x per dag. Houdt geen dieet, heeft na operatie 
6 weken dieet gehouden. Heeft nu en dan eens maagpijn als hij te veel eet, 
geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. 
Heeft zijn werk als timmerman 5 weken na ontslag hervat, kan het goed 
doen. Rookt 5 sigaretten en 2 sigaren per dag, drinkt een enkele maal een 
glas bier. 

B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 68 KG. ,  
lengte 1 M.  80, tong normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij 
druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuken. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 28 jr. , na 16 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek:  goed. 

78. (1937 : 585) H. d. E. ,  m. 51 jr. ,  meesterhouwer. 
23/2/37 A namnese: kreeg 4 uur geleden, te 17 uur, plotseling heftige pijn in den 

bovenbuik, trekkend naar de schouders. Voorgeschiedenis: sinds 15 jaar maagklachten, doch weinig, braken en drukkend 
gevoel in de maagstreek; heeft nooit voor de maag het werk verzuimd, 
nooit dieet gehouden. 1933 gecompliceerde onder- en bovenbeenfractuur, 
1935 Commotio cerebri, doof aan het linker oor. Onderzoek :  status generalis: normale lichaamsbouw, goede voedingstoestand. 
pols: ? , temp. : ? , hart en longen geen afwijkingen. 
buik: ingetrokken. 
pijn bij druk: sterk, vooral in bovenbuik. 
def. muse. : plankharde buik. . 
leverdemping normaal. Diagnose: maagperforatie. Operatie : (v. B.)  5 uren na perforatie. 
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anaesthesie: M. S . ,  60 cc tutoca'in !% epiduraal, 84 cc tutoca'in !% buik
wand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. 



incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. 
in buikholte: veel dik, troebel, slijmerig vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, 4 mM. groot, ulcus callosum vergroeid 
met pancreas. 
resectie . (¼ maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. 
maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 
2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend 
linnen. Het blijkt dat bij het onderbinden van het omentum maius het er
aan adhaerente mesocolon mee in de ligaturen is gepakt en de arteria 
colica media is onderbonden en doorgesneden waardoor ± 12 cM. van 
het colon niet meer is gevoed;pet niet gevoede deelvan het colonwordt gere
seceerd, anastomose eind aan eind, binnennaad catgut, buitennaad linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves. 

Verloop: gunstig, 26/2 ontlasting; hoogste temp. :  38.4, pols: 96. 8/3 klein 
haematoom in wand doorgebroken, 10/3 wond dicht. 

Complicaties: klein haematoom in buikwand. 
Microscopie: het praeparaat omvat het pylorusgedeelte van de maag met den 

rand van het ulcus. Het maagslijmvlies is sterk ontstoken en vertoont 
atypieen. Nabij het oppervlak is de celrijkdom van het interstitium zeer 
groot; het betreft voornamelijk mononucleaire cellen, maar ook poly
nucleaire leucocyten. In de diepere lagen der mucosa is het bindweefsel 
sterk toegenomen, waardoor de pylorusklieralveolen in groepen worden 
gescheiden. Er zijn enkele groepen donkere buisjes tot aan de muscularis 
roucosae gewoekerd. De muse. mucosae is geinfiltreerd. De submucosa 
is verbreed en te vezelrijk. Het ulcus wordt begrensd door eenig necrotisch 
weefsel en vrij weinig bindweefsel; het is door alle lagen geperforeerd, 
ook door een laag matig fibreus granulatieweefsel in de subserosa, die 
zich in de coupe slechts over korten afstand over het maagoppervlak 
uitbreidt. De coupe - is d"!.ls zeer onvoldoende om een indruk te geven 
omtrent begrenzing van het ulcus. Dus : geperforeerd ulcus en chronische 
antrumgastritis met atypie. 

Ontslag: 13/3, san. per prim., geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 
18 dagen. 

Na-onderzoek:  27/11/38, 1¾ jaar na operatie. 
A. Subjectief: voelt zich uitstekend, beter dan voor operatie, is tevreden. 

K 1 2  

De maag is  goed, verdraagt kool, vet, spek; geen zoet en geen boonen. 
Eetlust is goed, kan groote porties eten. Houdt geen dieet, na operatie 
2 maanden dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen 
pyrosis, geen braken. Outlasting is geregeld. Heeft zij n  werk als meester
houwer 6 weken na operatie hervat, direct het zelfde werk, kan het goed 
doen. Rookt 1 a 2 sigaren per week, drinkt af en toe een glaasje bier. Is 
na operatie dikker geworden. 
B. Objectief: gezonde man, krachtige lichaamsbouw, goede voedings
toestand, ge�icht 74 KG.,  lengte 1 M. 74, tong normaal. Buik: litteeken 
lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. 
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Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 51 jr., na 5 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
79. (1937 : 602), A. Z. ,  m. 35 jr. , werkeloos. 24/2/37 A namnese: om 17 uur plotseling hevige pijn in den bovenbuik, later in linkerschouder, niet gebraakt, 12 uur middageten, 16 uur koude koffie, 18 uur erwtensoep ! Voorgeschiedenis: nooit maagklachten, laatste 3 weken lichte maagklachten. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: regulair, aequaal, iets vlug, iets week, temp. :  37.6, hart en longen geen afwijkingen. buik: actief gespannen. pijn bij druk: diffuus, voornamelijk in epigastrium. def. muse. : bovenbuik en rechter onderbuik, links onder minder. weinig peristaltiek, Cav. Dougl. niet pijnlijk. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (v. B.) 7½ uur na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  42 cc perca1n ½¾o Kappis, 98 cc tutoca1n ¼% buikwand, 50 cc tutocai:n ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: geen gas, weinig vocht, iets vocht in Cav. Dougl. perforatie: voorwand duodenum, ½ cM. voorbij pylorus, diameter 2 mM. , eenigszins bedekt door galblaas. Ulcus 1 cM. groot, in sterk geinfiltreerde omgeving, veel fibrine beslag, vele vergroeiingen van duodenum en omgeving. resectie (! maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achterwand agraves, voorwand doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten zeer moeilijk wegens actief spann!:)n: 2 ijzerdraden door alle lagen, daarna peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: aanvankelijk gunstig, 27/2 ontlasting, 5/3 temp. : 38.8,  pneumonie links. Complicaties: pneumonie. Ontslag: 17/4, veel last van het zuur, vol gevoel na enkele happen, eetlust slecht, bleek, ongezond uiterlijk, san. per prim. , verpleegduur 53 dagen. Hb. gehalte bloed 91 %,  erythrocyten 4.760.000. Vervolg: 5/9/37 opname: had gisteren pijn door den geheelen buik, heden pijn rechts onder in den buik, misselijk, 1 x gebraakt, geen eetlust. Temp. :  37.6, tong beslagen. Buik: pijn bij druk en def. muse. rechts onder. Operatie (R.) locaal-anaesthesie, wisselsnede rechter onderbuik, in buikholte helder geel vocht, appendectomie, appendix vertoont macroscopisch geen afwijkingen; sluiten in lagen met linnen, huid crins de Florence en agraves. 
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14/9: klaagde over pijn in maagstreek na het eten, pyrosis; nuchtere 
maaginhoud 5 cc: galkleurstoffen positief, reactie alkalisch, proefontbijt 
36 cc, filtraat 10 cc: geen slijm, matig verteerd, galkleurstoffen positief. 
reactie alkalisch, pepsine negatief. Ro-onderzoek (Sassen) : mooie norm.ale 
slijmvliesplooien in maagstomp en afvoerende jejunumlis; geen teekenen 
van gastritis; de anastomose functionneert goed; op grens van maagstomp 
en darmlis een achtergebleven agrave; geen ulcus pepticum; 18/9 ontslagen . 
26/10/37 observatie wegens dezelfde klachten, geen afwijkingen gevonden, 
2/11/37 zonder klachten ontslagen. 

Na-onderzoek: 27/11/38, 1¾ jaar na operatie. 
A. Subjectief: voelt zich thans vrij goed, veel beter dan vorig jaar; de maag 

is goed, moet na het eten 1 uur rusten, anders zuurbranden en braken, 
kan geen zoet, geen kool, geen boonen, geen vet, spek verdragen en geen 
roggebrood; eet wittebrood, aardappelen, zachte groenten, pap; 's morgens 
vroeg in de kou wel eens maagpijn, soms last van ructus, pyrosis en braken. 
Obstipatie. Haemorrhoiden. Krijgt 's avonds in bed last van aanvallen 
van beven, zweeten en angstgevoel. Was tot '34 mijnwerker (houwer) , 
was veel ziek (hoofdpijn, pijn in de borst) , ontslagen wegens veel on
gemotiveerd verzuim; werd in werkverschaffing geplaatst, deed licht werk, 
veel ziek; ½ jaar na operatie weer in werkverschaffing, kreeg licht werk, 
aanvallen van zwakte. Rookt ½ ons tabak en 20 sigaretten per week, 
drinkt af en toe een glas bier. 

B. Objectief: asthenisch gebouwde, magere man, gewicht 62 KG., lengte 
1 M. 70, tong normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen 
spierspanning, geen litteekenbreuk, geen agraves. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Ro-onderzoek: (Sassen) : status na maagresectie: Billroth II: vrij groote 
maagstomp, grof maagslijmvliesrelief, breede en goed functionneere;nde 
anastomose, geen teekenen van ulcus pepticum. 

Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 35 fr., na 7½ uur behandeld met resectie; 
genezen ontslagen, na-onderzoek: klachten. 

80. (1937 : 975) G. " S., m. 38 jr. , los werkman. 
11/4/37 A namnese: 8½ uur geleden, 17 uur, plotseling heftige pijn boven in den 

buik die n aar boven uitstraalde tot in den nek, gebraakt; 's middags 
12 uur voor het laatst gegeten, na de perforatie een glas water gedronken. 

Voorgeschiedenis: sinds 2 jaar maagklachten: hongerpijn, pyrosis, periodiek; 
sterke rocker. 

Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. 
pols: ?, temp.: 36.5, hart en longen geen afwijkingen. 
buik: beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk: sterk, vooral in bovenbuik. 
def. muse. : plankharde buik. 

Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (Pl.) 9 uren na perforatie. 

anaesthesie: M. S., 56 cc percain ½°loo Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% buik
wand, 50 oc tutocain ½% Braun. 
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incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas ontsnapt; maag sterk opgezet, gevuld met voedsel. perforatie: voonvand duodenum, vlak achter pylorus, groot; op achterwand duodenum zit een 2e, in pancreas penetreerend, ulcus. resectie (langs groote curvatuur 25 cM.)  Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achtenvand agraves, voorwand doorloopend linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte : leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 14/4 outlasting, hoogste ·temp. : 38.5, pols: 80. Ontslag: 28/4, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ; verpleegduur 19 dagen. Na-onderzoek: 29/11/38, 1½ jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt kool, boonen, vet, spek, geen zoet. Eetlust is goed, eet flinke parties, geen vol gevoel: geen dieet, heeft na operatie 2 a 3 maanden dieet gehouden. Nooit pijn,  geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken . Had eerst na de operatie benauwd gevoel na het eten, werd langzamerhand beter en sinds een half jaar voelt hij zich heelemaal goed. Outlasting is geregeld. Heeft zijn werk 14 dagen na ontslag hervat, was vroeger molenaarsknecht, is nu grondwerker, even zwaar werk als vroeger, kan het goed doen. Rookt 1 ons tabak per week en 5 a 6 sigaren, drinkt een enkelen keer een glas bier. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 63 KG. , lengte 1 M. 64, tong normaal, kniepees- en Achillespeesreflexen normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Geen furunculosis. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 38 fr. , na 9 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
81. (1937 : 1177) J .  0. ,  m. 38 jr. , kantoorbediende. 6/5/37 Anamnese: vanmorgen 9 uur plotseling heftige pijn in midden van den bovenbuik, gebraakt; pijn trok naar rechterschouder, later door geheelen buik. Had pas gegeten (wittebrood, melk) . Voorgeschiedenis: laatste maanden lichte maagklachten (pijn na het eten, opgezet gevoel) . 1935: L 1, kreeg salversan-kuur en sterke icterus met leverzwelling; 16/9/35 Hb. gehalte bloed 90% , erythrocyten 4. 120.000, leucocyten 8100 (bas. 1 %, eos. 5½%, staafk. 6%, segmentk. 49% ,  lyrnphocyten 34% , monocyten 4½%) ;  potator. Onderzoek: status generalis : pols : 37.2, temp. : 38, hart en longen geen afwijkingen, geen icterus. buik: beweegt weinig, ingetrokken. pijn bij druk: vooral in bovenbuik, onder minder. 
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def. muse. :  vooral in bovenbuik, onder minder. 
leverdemping aanwezig, geen demping in de flanken. Diagnose: ma�gperfora tie. Operatie: (Dr. H.) 8 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S., 70 cc perca'in ½¾o Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% buik
wand, 140 cc perca'in ½¾o buikholte, 50 cc tutoca'in ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: veel gas en vloeistof. 
perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus, klein. 
resectie (! van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. 
maj. aborale; duodenum vast, calleus weefsel; duodenum sluiten met 
mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend 
agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
aan galblaas en lever geen afwijkingen zichtbaar. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 10/5 ontlasting, hoogste temp. : 38.1 , pols: 92, 18/5 ont
lediging van subcutaan haematoom, daarna voortdurend wat bloederige 
afscheiding. Complicaties: haematoom van buikwand. Ontslag: 25/5, geen maagklachten, ontlasting geregeld, san. per prim.; verpleeg
duur 20 dagen. Na-onderzoek: 13/12/38, 1½ jaar na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden; de 
maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek) , geen, 
spruitjes. Zegt thans reeds jarenlang voor de perforatie lichte maag
klachten te hebben gehad. Eetlust is m'l.tig, eet kleine hoeveelheden, gauw 
vol gevoel. Houdt geen dieet, heeft na operatie 6 weken dieet gehouden. 
Nooit pijn, na het eten ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen brak.en. 
Ontlasting geregeld. Heeft zijn werk (op kantoor) 6 weken na ontslag 
hervat, zelfde werk als vroeger, kan bet goed doen. Rookt 20 sigaretten 
per dag, drinkt enkele glazen bier per week. Potator (ook na operatie) . 
Gewicht is gelijkgebleven. 

B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 67 KG., 
lengte 1 ·M. 76, tong licht beslagen. Buik: litteeken lineair, intrekking in 
het midden, in wonde is lang een kleine opening geweest, waaruit een 
draadje gekomen is; geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteeken
breuk. Knie- en Achillespeesreflexen geen afwijkingen. 
Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 38 fr., na S uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

82. (1937 : 1191) H. D., m. 51 jr., landbouwer. 
8/5/37 Anamnese: kreeg te 13 uur hevige buikpijn, nabij den navel; 1 x gebraakt. Voorgeschiedenis: sinds 4 jaar maagklachten, veel nachtelijke pijnen; laatste 

2 dagen meer pijn dan anders. 
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Onderzoek :  status generalis: pols: goede kwaliteiten, temp. :  38.8, tong beslagen, hart en longen geen afwijkingen . buik: pijn bij druk: het meest rechts naast den navel. def. muse. : plankharde buik. geen leverdemping, geen peristaltiek, rectaal: geen afwijkingen. 
Diagnose : maagperforatie. 
Operatie : (Pl . )  5 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  56 cc perca:in ½°loo Kappis, 112 cc tutoca:in !% buikwand, 50 cc tutoca:in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: gas, veel troebel vocht rechts naast colon en onder lever, weinig in Cav. Dougl. en links in. den buik. perforatie: voorwand duodenum, diameter 1 mM. ;  duodenum sterk vergroeid met pancreas en oedemateus. resectie Billroth II (matig groote antrumrcsectie) retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode, anastomose 2 rijig binnennaad allesvattend achterwand agraves, voorwand doorloopend linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte : leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves .  
Verloop: 10/5 1300 cc gebraakt, 11/5 ontlasting, 12/5 gebraakt, hoogste temp. :  38 .9, pols: 100. 
Complicaties: braken. 
Ontslag: 24/5 , geen klachten, san. per prim. ,  ontlasting geregeld; verpleegduur 17 dagen. 
Na-onderzoek :  1/12/38, 1½ jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen (kool, boonen, vet, spek, zoet) , eetlust is goed, kan niet veel tegelijk eten, dan vol gevoel, houdt geen dieet, na de operatie ± 3 weken dieet gehouden. Nooit pijn,  soms ructus, geen nausea, soms pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk als landbouwer 3 weken na ontslag hervat, kan het goed doen. Rookt enkele pijpen tabak en enkele sigaren per dag, drinkt af en toe een glas bier. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 63 KG. , lengte 1 M. 68, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Kniepees- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 51 jr., na 5 uren behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

83. (1937 : 1638) H. V. , m. 44 jr. , ondergrondsch miJ°nwerker (opzichter) . 29/6/37 A namnese : kreeg vanmorgen 11 uur, niet plotseling, heftige pijn in den bovenbuik, niet gebraakt; had tevoren een kop koffie gedronken; verder niets meer sinds het ontbijt 's morgens. 
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Voorgeschiedenis: jarenlang lichte maagklachten, voelde zich vaak slap en moe. Onderzoek: status generalis: magere, niet ziek uitziende man. 
pols: 80, temp. : 37.3, hart en longen geen afwijkingen. 
buik: pijn bij druk: diffuus, het sterkst om den navel . 
def. muse. : plankharde buik. 
leverdemping afwezig, geen demping in de flanken. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (Dr. H.) 2 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S . ,  40 cc percai'n ½ °loo Kappis, 140 cc tutocai'n !% buik
wand, 140 cc percai'n ½°loo buikholte, 50 cc tutocai'n ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: weinig vocht. 
perforatie: voorwand duodenum, 1 cM. aboraal van pylorus, rond. 
resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj. aborale; 
duodenum goed bewegelijk, dwars doorgesneden onder ulcus, gesloten 
met tabakszaknaad; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, 
buitenna2.d Lembert doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins 
de Florence en agraves. Verloop: gunstig, hoogste temp. :  38, pols: 90, 2/7 ontlasting. Microscopie: er is een ulcus in het duodenum dat door alle lagen..is geperforeerd 
en waarvan (in de coupe)de bodem bestaat uit een vezelrijk en vrij kernarm 
granulatieweefsel , dat zich in de subserosa nog een klein eindje uitstrekt 
oraal en aboraal .  Het antrumslijmvlies vertoont chronische ontsteking. Ontslag: 17/7/37, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ;  verpleeg
duur 19 dagen. Na-onderzoek :,,9/12/38, 1½ jaar na operatie. 

A. Subjectief: voelt zich nog niet goed, de maag is wel beter dan vroeger, 
na veel eten misselijk. Verdraagt kool, boonen, vet, spek; geen pap, geen 
eieren, geen zoet. Eetlust is matig, houdt geen dieet, heeft na operatie 
een half jaar dieet gehouden. Geen pijn, geen ructus, na veel eten nausea, 
geen pyrosis, geen braken. Outlasting geregeld. Heeft nog weer gewerkt, 
bovengrondsch, kreeg toevallen en is om die reden gepensionneerd. Is 
gauw moe, veel hoofdpijn, slaapt slecht, akelige droomen. Rookt 1 ons 
pijptabak per week, drinkt een enkel glaasje bier. Is vermagerd. 

B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, slappe houding, 
reageert langzaam, antwoordt traag, gewicht 67 KG. , lengte 1 M. 78, 
tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spier
spanning, geen litteekenbreuk, knie- en Achillespeesreflexen normaal .  
Bloedbeeld: zie tabel 14. 
Gepensionneerd op grond van bewustzijnsstoornissen, waarvan niet is 
komen vast te staan of ze functioneel waren of op epilepsie berusten 
(Dr. Stenvers) . Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 44 jr. , na 2 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: maagfunctie goed, gepensionneerd wegens bewustziinsstoornissen (epilepsie ?,  functioneel ?) . 
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84. (1937 : 1767) . H .  S. ,  m. 40 jr. , beambte op het kantoor van de spoorwegen.  14/7/37 A namnese: te  12.30, een half uur na den maaltijd van rijstepap en tomaat, hevige pijn in bovenbuik, naar onderbuik en schouders trekkend. 
Voorgeschiedenis: sinds 3 jaar maagklachten: pijn ± ½ uur na het eten, hongerpijn,  pyrosis, kan geen vette spij zen en kool verdragen, laatste maanden geen last. 
Onderzoek: status. generalis: asthenisch gebouwde man. pols: 84, temp. : 36.3, hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: in geheelen buik. def. muse. :  plankharde buik. leverdemping aanwezig, geen peristaltiek, rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B.)  4½ uur na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  42 cc perca'in ½°loo Kappis, 136 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: troebel vocht. perforatie: voonvand duodenum, diameter 2 miv:L , 1½ cM. aboraal van pylorus;  ulcus callosum, 1 cM. breed, omgeving rood en oedemateus, veel oude adhaesies op het samengetrokken duodenum. maagresectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in -lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. 
Verloop: gunstig, 16/7 ontlasting, hoogste temp. :  38, pols : 88. 
Microscopie: 1)  coupe uit maag: bet slijmvlies is opgebouwd uit pylorusklieren, het is iets dun,  het is sterk geinfiltreerd met cellen, vooral dicht bij het oppervlak en dicht bij de muse. mucosa.e. De lijstjes zijn gezwollen en bevatten voornamelijk mononucleaire cellen, bovendien echter ook vrij veel polynucleaire leucocyten; de laatste worden ook gevonden op het oppervlak, in klierlumina en hoofdzakelijk in de diepere · 1agen van het slijmvlies in het epitheel en in het interstitium. Er is veel lympho'id weefsel. De muse. mucosae is sterk en op veel plaatsen geinfiltreerd met cellen , voornamelijk mononucleaire (gastritis chronica van antrum) . 2) Ulcus: coupe door duodenum met ulcus: er is een ulcus <lat alle lagen heeft doorboord. De bodem wordt gevormd door een granulatieweefsel dat rijk is aan vezelsubstantie en dat zich naar terzijde uitspreidt in de subserosa en dat zich ook in de submucosa ver uitbreidt. Het bevat veel capillairen met gezwollen endotheelcellen en heeft perivasculaire celophoopingen, voornamelijk bestaande uit eosinophile leucocyten, waaronder ook neutrophilen en lymphocyten zijn gemengd. Aan het ulcus grenst een laagje van necrotisch weefsel. Dus :  sterke antrumgastritis. 
Ontslag: 30/7, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ,  verpleegduur 17 dagen. 
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Vervolg: Interne policliniek 2/11/37: lichte maagbezwaren; nuchtere maagjnhoud 3 cc: reactie alkalisch, proefontbijt 45 cc, filtraat 12 cc: matig verteerd, slijmerig, reactie zuur, geen vrij zoutzuur, totale aciditeit 9, melkzuur negatief, pepsine spoor. Ro-onderzoek (Sassen) : status na Billroth II  goed functionneerende anastomose, eenige vulling van de aanvoerende lis, normaal slijmvlies van maagstomp en afvoerende darmlis; geen teekenen van ulcus pepticum. Na-onderzoek: 8/12/38, 1½ jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt kool, boon en, vet, spek; geen zoet. Eetlust is goed, houdt geen dieet, heeft na operatie eenige weken dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken . Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk 6 weken na ontslag hervat. Loketbeambte, kan het goed doen. Rookt 10 sigaretten en 3 sigaren per dag, drinkt af en toe een glas bier. Gewicht is gelijkgebleven. B. Objectief: licht gebouwde, vrij magere man, gewicht 53 KG. , lengte 1 M. 70, tong licht beslagen. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk, knie- en Achillespeesreflexen levendig. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 40 fr., na 4½ uur behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
85. (1937 : 1842) W. L. ,  m. 41 jr., kweeker. 24/7 /37 A namnese: 12 uur geleden heftige pijn in den geheelen buik, straalde uit naar linkerschouder; braakte 1 keer. Voorgeschiedenis: vroeger wel eens vage maagpijnen gehad, overigens nooit maagklachten; is potator; hoest. Onde.rzoek: status generalis : algemeene toestand goed. pols: 90, goede kwaliteiten; temp. : 38.4; hart: geen afwijkingen, longen: enkele bronchitische geruischen. buik: ingetrokken.  pijn bij druk: diffuus, het meest boven en rechts onder. def. muse. : plankharde buik. leverdemping afwezig; urtne: diastase gehalte 500 ! Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H. )  12 a 13 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . , 56 cc percai'.n ½°loo Kappis, 168 cc tutocam ¼% buikwand, 168 cc percai'.n ½°loo buikholte, 50 cc tutocai'.n ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: geen gas, ± 250 cc troebel vocht, geen spijsresten. perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus, klein. maagresectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum sterk vergroeid met omgeving, gesloten volgens mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
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sluiten, peritoneum doorloopend catgut, fascie gelmoopt linnen hech
tingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig; 27/2 ontla�ting; hoogste temp . :  38.1, pols: 88. Vlotte recon
valescentie, niet een keer geb�aakt. Microscopie: Coupe van maag: het slijmvlies is opgebouwd uit pylorusklieren, 
het vertoont een zeer zwaren graad van chronische ontsteking; er is veel 
exsudaat in het interstitium, waarin de lumina in de halsgedeelten der 
klieren bezig zijn te atrophieeren; deze halsgedeelten doen zich voor als 
donkere buisjes; behalve atrophie vertoonen zij ook abnormaal gevormde 
en hyperchromatische kernen in soms losliggende cellen. Over het algemeen 
is het slijmvlies dun.  Ook de muscularis mucosae vertoont op sommige 
plaatsen belangrijke ontsteking. Aan het oppervlak is het epitheel over 
het algemeen verdwenen (mogelijk kunstproduct) . De submucosa vertoont 
geen bij zonderheden, de spier evenmin. Ontslag: 7/8/37; san. per prim. ,  geen klachten; ontlasting geregeld, ver
pleegduur 15 dagen. Vervolg: De eerste maanden na het ontslag voelde patient zich gezond, is licht 
werk gaa;n doen. Is nog verschillende malen in het Ziekenhuis op bezoek 
geweest, was in goeden toestand. Op 6/12/37 plotseling ziek geworden 
met hooge temperatuur. 10/2/38 opname Interne afdeeling: maakt zwaar 
zieken indruk, sterk vermagerd, hoest veel, geeft veel stinkend sputum 
op, temp. : 38 .5 ,  pols: 96. Buik: geen pijn bij druk, geen spierspanning. 
Sputum: elastische vezels positief, pneumococcen negatief, verschillende 
streptococcen, tub. bacillen negatief. Ro-foto thorax: rechts in het midden
gebied een sinaasappelgroote holte met horizontalen vloeistofspiegel. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 62% ,  erythrocyten 3 .800.000, leucocyten 20200 
(eos. 1½% , staafk. 41½% , segmentk. 42½% , lymphocyten 12½% , mono
cyten 2 % ) ,  anisocytose, enkele poikilocyten, enkele polychromatophile 
erythrocyten, enkele basophile gekorrelde erythrocyten, bezinkings
snelheid der erythrocyten na 1 uur 82 mM. , na 2 uur 123 mM. 
Diagnose: longabsces .  Behandeling: conservatief. 4/3/38 Exitus. Obductie : geen. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 41 fr. ,  na 12 a 13 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen; een half jaar later intercurrent gestorven: longabsces. 

86. (1937 : 2003) A. K. ,  m. 31 jr. ,  ondergrondsch mijnwerker (houwer) . 
13/8/37 A namnese: kreeg te 15 .30 plotseling hevige pijn boven in den buik, 

trekkend naar rechterschouder, braakte voortdurend; voor het laatst 
gegeten om 13 uur (sla, aardappelen, eieren) .  Voorgeschiedenis: sinds een half jaar maagklachten, laatste 8 dagen meer. Onderzoek: statis generalis : algemeene toestand goed. 
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pols: 108, temp. : 36.8, hart en longen geen afwijkingen, urine: diastase 16, 
glucose 0.33 % .  
buik: pijn bij druk: sterk i n  rechter buikhelft e n  bovenbuik. 
def. muse. : plankharde buik, behalve links onder. 
leverdemping normaal, rectaal geen afwijkingen. 



Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (PL} 4½ uur na perforatie. anaesthe.sie: M. S. ,  56 cc perca'in ½°loo Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 140 cc perca'in ½°loo buikholte, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig gas, veel vocht en maaginhoud. perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum zit diep en vast, gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid crins de Florence en agraves. 
Verloop: gunstig, ontlasting 18/8, hoogste temp. :  38 .4, pols: 96 . 
Ontslag: 30/8, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ;  verpleegduur 18 dagen. 
Vervolg: 25/11/37 appendicitis acuta gangraenosa; appendectomie; urine: 2,3% glucose; 8/12 urine: glucose -, ontslag, san. per prim. 
N a-onderzoek: 4/12/38, 1 ¾ jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor operatie, is tevreden. Zegt thans v66r de perforatie reeds vele jaren maagklachten (maagpijn, pyrosis periodiek) te hebben gehad. De maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek) , eetlust is goed, eet flinke parties, geen vol gevoel, houdt geen dieet, na operatie 4 weken dieet gehouden. Nooit pijn, na koffie met suiker ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen braken. Heeft zij;n werk als houwer na 8 weken hervat, kan het goed doen. Rookt 6 a 7 sigaretten en 1 a 2 pijpen per <lag, drinkt af en toe een glas bier. Gewicht is gelijkgebleven; heeft veel steenpuisten, ook al v66r operatie. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 68 KG. ,  lengte 1 M. 78 ,  tong normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk; haemorrho'iden; rectaal: geen afwijkingen; knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld : zie tabel 14. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 31 jr., na 4½ uur behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

87. (1937 : 2009) W. v. W. , m. 39 jr., kellner. 16/8/37 Anamnese: kreeg te 22.30 plotseling heftige pijn boven in . den buik, uitstralend naar rechterschouder en arm; braakte 1 x (bloed) ; had te 16 uur boterham gegeten, daarna niets meer gebruikt. 
Voorgeschiedenis: sinds 7 jaar maagklachten periodiek: pijnen vooral 's nachts, pyrosis, braken.  
Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: 84, goede kwaliteiten, temp. : 37.7, hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, sterk in bovenbuik, weinig links onder. 
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def. muse. : diffuus, sterk in bovenbuik, weinig links onder. 
leverdemping normaal, rectaal: geen afwijkingen. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Pl'.) 7 uren na perforatie. 
anaesthesie: M. S. ,  56 cc perca'in ½°loo Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% buik
wand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: weinig vocht: 
perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus. 
resectie, van antrum en pylorus, Billroth II retrocolica terminolateralis 
cum curv.' maj . aborale; duodenum gesloten met beursnaad; anastomose 
2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert door
loopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutsolutie. 
sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen 
hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, niet gebraakt, 19/8 ontlasting, hoogste temp. :  37.9, pols: 84. Microscopie : Coupe, overlangs door het ulcus: aan de eene zijde van het ulcus 
ligt maagslijmvlies; hier heeft bet ulcus een excavatie in de submucosa. 
Het maagslijmvlies vertoont atypieen in den vorm van donkere buisjes 
met bekercell�n. Sommige hiervan liggen diep, andere oppervlakkig in de 
mucosa. Ook bet oppervlakte-epitheel heeft dicht bij het ulcus bekercellen. 
Het maagslijmvlies is gezwollen, heeft een celrijk interstitium, waarin 
vrij veel leucocyten, ook eosinophile, zijn te zien; het oppervlakte
epitheel is op sommige plaatsen niet aanwezig en vervangen door een 
laag slijm met cellen. Het duodenumslijmvlies vertoont eenige atypische 
epitheelwoekering in den ulcusrand (geen reden om aan maligniteit te 
denken) ; de villi zijn ook verderop gezwollen en bevatten veel leucocyten; 
ook aan deze zijde bestaat een excavatie in de submucosa, waaromheen 
sterke ontsteltj,ng is te zien. De submucosa is breed en vezelrijk, bevat 
veel leucocyten, voornamelijk eosinophile. Op de plaats der subserosa 
ligt jong granulatieweefsel met weinig ontstekingscellen; in den ulcus
bodem ligt tusschen de cellen van <lit weefsel veel homogene eosinophile 
substantie (waarschijnlijk bindweefsel) . Of <lit wijst op meerderen ouder
dom van <lit bindweefsel is zeer onzeker, omdat rekening moet worden 
gehouden met den mogelijken invloed van voedselbestanddeelen. Ontslag: 2/9, ontlasting geregeld, geen klachten, san. per prim. ;  verpleegduur 
18 dagen. Na-onderzoek: 29/1/39, 1½ jaar na de operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De 
maag is goed, kan alles verdragen, zooals kool, boonen, vet, spek; geen 
zoet, geen pap, krijgt dan een misselijk en benauwd gevoel. Eetlust is 
goed, eet flinke parties, gee;n. vol gevoel. Houdt geen dieet, heeft na 
operatie 6 weken dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen pyrosis, 
geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk als kellner 14 dagen 
na ontslag hervat. Kan dat goed doen. Rookt 10 sigaretten per dag en 
4 a 5 pij pen. Drinkt af en toe een glaasje bier. Gewicht is gelijkgebleven. 
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B. Objectief: licht gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 56 KG. ,  lengte 1 M .  76; tong licht beslagen. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld:_. zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 39 fr., na 7 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
88. (1937 : 2397) H. G., m. 34 jr., landbouwer. 12/10/37 Anamnese: 16 uur: gisteravond 12 uur plotseling pijn gekregen boven in den buik, heftige stekende pijn, niet uitstralend, in aanvallen, ± een kwartier durend. Kreeg van huisarts morfine; had gisteren niets gegeten, na de perforatie niets meer gebruikt. Voorgeschiedenis: sinds enkele weken pyrosis, ructus en braken .  Onderzoek: status generalis: krachtig gebouwde man, mager; rood opgezet gelaat. pols: 88, krachtig, temp. :  39, hart en longen geen afwijkingen, groote laterale liesbreuk rechts. buik: beweegt goed bij respiratie, bovenbuik ingetrokken, onderbuik opgezet. pijn bij druk: rechts boven. def. muse. :  rechts boven. geen peristaltiek, geen leverdemping, rectaal: geen afwijkingen, urine: geen afwijkingen, diastaze 64; Ro-foto: pneumo-peritoneum en sterk opgezette darmlissen. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 18 a 19 uren na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  42 cc percain ½°/00 Kappis, 112 cc tutocain ¼% buikwand, 50 cc tutocain ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: gas, troebel vocht, peritoneum rood, colon sterk opgezet. perforatie: voorwand duodenum, vlak bij pylorus, bedekt met netslip. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum weinig bewegelijk, gesloten met mucosakokermethode; anostomose 2 rijig, binnennaad doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutsolutie. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. Verloop: gunstig, 13/10 pols: 88, temp. : 38.3, 14/10 ontlasting, hoogste temp. :  38 .6, pols: 88; niet gebraakt; 2/11 operatie (K.) hernia inguin. dextra. Microscopie: 1) aan de eene zijde van het ulcus bevindt zich maagslijmvlies, aan het andere duodenumslijmvlies. Het maagslijmvlies vertoont een sterken graad van ontsteking, er is zeer veel exsudaat, ook in de muscularis mucosae; in de oppervlakkige laag zijn vele buisjes atrophisch. Het duodenumslijmvlies heeft evenzeer ontsteking en in de oppervlakkige laag atrophische donkere buisjes. Het ulcus is in de coupe geheel geperforeerd. 
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Het heeft een excavatie aan den kant van de maag en de bodem wordt gevormd door een celarm, zeer fibreus granulatieweefsel met weinig gezwollen fibroblasten. Dit weefsel strekt zich aan de maagzijde ver in de subserosa uit en minder ver in de submucosa, terwijl het a.an de duodenumzijde niet is te zien (kunstproduct) . 2) Coupe van maag met gastritis als voren , maar duidelijker atrophie. Ontslag: 15/11 ,  san. per prim., geen klachten, ontlasting geregeld; verpleegduur 35 dagen. Na-onderzoek: 29/12/38, 1 jaar na operatie .  A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is  tevreden; zegt thans sinds 2 jaren voor de perforatie maagklachten te hebben gehad: galbraken, pyrosis, veel maagpijn na het eten, vooral na zuur. De maag is goed, kan alles verdragen, zoet, boonen, vet, spek, geen roode kool. Eetlust is goed, eet flinke parties, geen vol gevoel; houdt geen dieet, heeft na de operatie een half jaar dieet gehouden. Geen pijn, geen ructus, soms na het eten nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk als landbouwer ± 2 maanden na operatie hervat, kan het goed doen. Rookt 5 sigaren per dag, gebruikt geen alcohol. Is dikker geworden. B. Objectief: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 77 KG. ,  lengte 1 M. 84, tong normaal. Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuken. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 34 fr. , na 18 a 19 uren behandeld met resestie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
89. (1937 : 2420) P. V. , m. 42 jr., boerenknecht. 14/10/37 Anamnese: hedenmiddag 12 uur plotseling heftige pijn links boven in den buik, aanhoudend, niet uitstralend; gebraakt; 's morgens 9 uur koffie en boterham gebruikt. Voorgeschiedenis: nooit maagklachten, wel pyrosis. Onderzoek: status generalis: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand. pols: goed gevuld en gespannen, temp. :  38.5, hart en longen geen afwijkingen. buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus. def. muse. :  plankharde buik. leverdemping aanwezig, geen peristaltiek. Diagnose : maagperfora tie. Operatie: (v. B.) 7 uren na perforatie. 
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anaesthesie: M. S . ,  70 cc perca'in ½°loo Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; gee:n plombe. in buikholte: gas en troebel vocht in bovenbuik, in onderbuik geen vocht. perforatie: voorwand duodenum, vlak naast pylorus, speldeknopgroot; duodenum, maag en omentum in omgeving van ulcus rood, bedekt met fibrine. 



resectie Billroth II terminolateralis cum curv. min. aborale; duodenum 
laat zich gemakkelijk mobiliseeren, gesloten met tabakszaknaad; anasto
mose 2 rijig, binI\ennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad 
Lembert doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, 
huid crins de Florence en agraves. 

Verloop: gunstig, hoogste temp. : 38.1 ,  pols: 80, 16/10 ontlasting. 
Microscopie: coupe door maag, pylorus en duodenum: het maagslijmvlies is 

zeer sterk geinfiltreerd met cellen, voornamelijk mononucleaire, maar ook 
polynucleaire, waaronder eosinophile. Het is over het algemeen dun; de 
klieralveolen in de diepe laag zijn door het exsudaat ver uiteen gedrongen, 
de klierhalzen zijn talrijk en schijnen gewoekerd te zij n  tot donkere 
buisjes; ook deze liggen vrij ver uiteen door exsudaat en zij vertoonen veel 
atrophie; deze is aan de eindalveolen minder sterk uitgesproken. De 
muscularis mucosae is ook sterk geinfiltreerd. Op het oppervlak ligt op een 
bepaalde plaats slijm met cellen direct op het interstitium en op de klier
uitvoergangen; hier (maar evenmin elders) is geen dekepitbeel aanwezig. 
De submucosa is breed en rijk aan vezels, deze vormen een ijl netwerk. 
De maagspier is zeer dik, vermoedelijk hypertrophisch, nabij den pylorus 
bevat hij ook veel ontstekingscellen. In het duodenum zijn vele klieren 
van Brunner verwijd; het binnenste gedeelte van het slijmvlies is bijna 
geheel afgevallen. Een ulcus is niet getroffen, wel ligt op de plaats van 
de spier vlak achter den pylorus een celrijk weefsel, voor een deel vezelig 
bindweefsel; de coupe is zoodanig dat bet niet mogelijk is een zekere 
diagnose te stellen, maar vermoed wordt dat dit een rand van het ulcus is . 
Er liggen hierverdikte arteriolen. Diagnose: atrophieerende antrumgastritis. 

Ontslag: 29/11 ,  eet goed, geen maagklachten, wel veel klachten als hoofdpijn 
en rugpijn; san. per prim.;  ontlasting geregeld; verpleegduur 47 dagen 
(is door werkgever ontslagen na de operatie, heeft geen tehuis, daarom zoo 
lang gebleven) . 

Vervolg: 16/12/37: 2e opname: vandaag heftige, aanhoudende pijn gekregen 
door den gebeelen buik, pijn trekt ook linksom naar den rug; niet gebraakt, 
wel misselijk, ontlasting en mictie geen bijzonderheden. Heeft na ontslag 
steeds buikpijn gehad, eetlust slecbt, pijn na bet eten. Onderzoek: alge
meene toestand goed, temp. :  36.8, pols: 72; buik: diffuus pijnlijk bij druk, 
geen def. muse. ,  normale peristaltiek, parench. organen niet palpabel, 
geen abnorme weerstand, lineair litteeken; rectaal geen afwijkingen; 
urine geen afwijkingen, diastaze 32; bloedbeeld : zie tabel 14, bezinkings
snelheid der erythrocyten na 1 uur 7 mM. ,  na 2 uur 16 mM. ;  nuchtere 
maaginhoud 6 cc: slijmerig, reactie alkalisch, galkleurstoffen positief; 
proefontbijt 75 cc, filtraat 25 cc: niet goed verteerd, iets slijmerig, reactie 
alkalisch, pepsine negatief; occult bloed chemisch zwak +,  spectros
copisch zwak + ;  Ro-onderzoek: status na maagresectie: goed function
neerende anastomose, geen duidelijke afwijkingen, geen teekenen van 
ulcus pepticum. Bloedsuikercurve normaal. Faeces-onderzoek: geen ver
schijnselen van pancreasstoornis. 28/12/37 met klachten ontsla.gen .  
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28/6/38 Opname Interne afdeeling voor rapport voor Raad van Arbeid: er warden geen lichamelijke afwijkingen gevonden waardoor patient geacht moet warden invalide te zijn in den zin der wet. Na-onderzoek: 8/12/38, 1 jaar na operatie. A. Subjectief: voelt zich nog niet goed, slechter dan voor de operatie; de maag verdraagt geen zwart brood, geen roode kool, geen zoet, eetlust is tamelijk goed, houdt geen dieet, heeft na de operatie 10 maa;nden dieet gehouden, heeft nog altijd pijn onder de I. ribbeboog, doorloopend, na het eten het ergst, vaak ructus, soms na het eten nausea, pyrosis, geen braken. Ontlasting geregeld. Is na 11 maanden met licht werk begonnen, kan het nog niet goed doen; was volgens den werkgever vroeger een goed werkman. Rookt een enkele pijp, gebruikt geen alcohol. Is vermagerd. B. Objectief: goed gebouwde, vrij magere man, staat voorovergebogen, gewic,ht 64 KG. , lengte 1 M. 74, tong normaal. Buik: litteeken lineair, pijn bij druk in geheelen buik, lichte spierspanning in bovenbuik. N eurologisch onderzoek: geen afwijkingen; bloed vV. R. -Bloedbeeld: zie tabel 14. Nuchtere maaginhoud: 6 cc, reactie alkalisch; proefontbijt: 30 cc, bloederig, weinig spijsresten , reactie alkalisch. In den uitgehevelden maaginhoud bevindt zich een flinke slijmvliesflarde, die microscopisch ·wordt onderzocht (Dr. B. den Hartog) : heeft talrijke polynucleaire leucocyten, naast mononucleaire cellen in het interstitium; ook in de klieren bevinden zich hier en daar leucocyten. Het praeparaat omvat hoofdzakelijk de naar het lumen gekeerde slijmvlieshelft en slechts op een enkele plaats diepere gedeelten, zelfs muscularis mucosae; hier vertoo,nen de klieren duidelijk dekcellen en bestaat er ook een vrij belangrijke graad van klierdilatatie, terwijl het exsudaat hier belangrijk is. De klierbuizen liggen tengevolge van het exsudaat ver uiteen; aan het oppervlak ligt hier en daar slijm. Diagnose: fundusgastritis . Rontgenonderzoek (Sassen) : status na Billroth II:  korte maagstomp met grof slijmvliesrelief, goed functionneerende anastomose, geen teekenen van ulcus pepticum. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 42 jr. , na 7 uren behandeld met resectie; met klachten ontslagen, na-onderzoek: klachten, gastritis. 
90. (1937 : 2496) F. J . ,  m. 46 jr., ondergrondsch mijnwerker (houwer) . 25/10/37 A namnese: kreeg om 16.30 plotseling heftige pijn in den buik, krampen door den geheelen buik trekkend, niet uitstralend; gebraakt; om 12 uur ,,Bohnensalat" gegeten, om 15 uur thee gedronken. Voorgeschiedenis: 1930 Interne afdeeling: klaagt sinds 2 jaren over hartkrampen, aanvalle;n van pijn in de hartstreek met benauwdheid, niet uitstralend naar schouder of arm. Geen maagklachten.  Onderzoek: bleeke man, matige voedingstoestand, asthenisch gebouwd, bronchitis, hart geen afwijkingen, buik geen afwijkingen. Ro-onderzoek: aorta gedilateerd ? Pupillen lichtstijf, overigens neurologisch geen afwijkingen. W.R. bloed: + 7. Is vroeger anti-luetisch behandeld. Diagnose: angina pectoris, lues. 29/6/37 Operatie hernia inguin. lat. d. 
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Onderzoek: status generalis: asthenisch gebouwde man, matige voedingstoestand, bleek. pols: 90, temp. :  37.7 .  buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, het sterkst onder rechter ribbeboog. def. muse. : diffuus, het sterkst onder rechter ribbeboog. leverdemping aanwezig, demping in de flanken, rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 6½ uur na perforatie. anaesthesie: M. S . ,  70 cc perca'in ½°loo Kappis, 168 cc tutoca'in ¼% buikwand, 50 cc tutocai'n ¼% Braun. incisie: wisselsnede rechts, wegnemen van de normale appendix; geen plombe. mediane laparotomie boven den navel. in ouikholte: sereus bloederig vocht, geen voedselresten. perforatie: voorwand duodenum, ½ cM. aboraal_ van pylorus, diameter 3 a 4 mM. ;  peritoneum lichte vaatinjectie, enkele fibrinebeslagen. resectie (1/3 van de maag) Billroth II retrocolica term.inolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen . buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid synthofil en agraves. Verloop: gunstig, 29/10 ontlasting, hoogste temp. :  38.6, pols: 108, niet gebraakt. bloed W.R. : -, S.G. : -Microscopie: in de coupe bevinden zich maag, pylorus en ulcus duodeni. Op de buitenvlakte bestaan de verschijnselen van acute peritonitis. Langs het ulcus ligt een necrotische zoom. De ·rand van de doorbroken muscularis, aan de zijde van de maag, stijgt loodrecht op en stoot tegen den bodem van het ulcus aan; hetzelfde is het geval aan de duodenumzijde.  Voor de rest wordt de bodem van het ulcus gevormd door granulatieweefsel; onder de doorbraak van de muscularis is deze rijk aan fibroblasten met matig veel vezelsubstantie, en aan capillairen, maar hier liggen weinig exsudaatcellen. Terzijde in de spierstompen en in de submucosa is het granulatieweefsel zeer rijk aan exsudaatcellen, vooral aan eosinophile leucocyten; dit weefsel strekt zich niet ver in de richting van de maag uit, terwijl aan den kant van het duodenum de coupe niet ver genoeg reikt om <lit te beoordeelen. Het maagslijmvlies is duidelijk gemammeloneerd, de groefjes zijn zeer diep; het vertoont celrijkdom van het interstitium en klierbuizen met bekercellen, die in groefjes uitmonden; ook de muscularis mucosae is sterk geinfiltreerd; er zijn veel leucocyten, vooral veel eosinophile, maar ook neutrophile in het slijmvliesinterstitium. De diagnose is dus: antrumgastritis met atypie; ulcus duodeni. Ontslag: 12/11 ,  geen klachten, weinig eetlust, ontlasting geregeld, san. per prim. ,  verpleegduur 19 dagen. Vervolg: 21/2/38: klaagt over pyrosis, ructus, braken (1 x per week) , pijn in 
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rechter onderbuik; eetlust matig, ontlasting traag, voelt zich moe, werkt niet. Asthenische man, hart en longen geen afwijkingen, pols: 80, goede kwaliteiten. buik: pijn bij druk op litteeken rechter onderbuik. Bloedbeeld : zie tabel 14, bezinkingssnelheid der erythrocyten na 1 uur 6 mM. ,  na 2 uur 21 mM. ;  nuchtere maaginhoud 20 cc, galkleurstoffen positief, reactie alkalisch; proefontbijt 130 cc, filtraat 40 cc, galkleurstoffen positief, reactie alkalisch, pepsine negatief. Ro-onderzoek: status na Billroth II:  goed functionneerende anastomose, normaal slijmvliesbeeld van maagstomp en aangehechte jejunumlis, geen teekenen van ulcus pepticum; hart normaal groot, aorta wat verlengd, niet verbreed, sterke aorta-sclerose. Lumbaalpunctie: Nonne: + ,  Pandy: +, cellen 22, weinig lymphocyten, enkele leucocyten. W.R. : -, S.G. + ,  goudsolcurve: 1, 2, 4, 5, 5, 4, 2, 2, 1 .  Neurologisch: kleine lichtstijve pupillen, niet rond, reageeren wel op convergentie, cremas�erreflexen laag, Achillespeesreflexen negatief, Romberg licht positief. Diagnose: lues cerebro-spinalis, aortasclerose; antiluetische behandeling. 
Na-onderzoek:  8/12/38, 1 jaar na de operatie. A. Subjectief: voelt zich niet goed, slechter dan voor de operatie; verdraagt zoet, kool, spek, geen boonen, geen vet; eetlust is matig, eet weinig, moet na het eten op de linkerzij gaan liggen. Houdt af en toe dieet (beschuitpap, puree, etc. ) ,  heeft na operatie 6 weken dieet gehouden. Eiken dag na het eten pijn onder linker ribbeboog; in rechterzij bij weersverandering; geen ructus, nausea, geen pyrosis, braken (1 X per week) . Ontlasting geregeld. Heeft zijn werk nog niet hervat, is invalicle verklaard. Rookt enkele pijpen, gebruikt geen alcohol. Is vermagerd. Heeft last vfl,n duizeligheid en bij bukken bittere smaak in de keel. B. Objectief: asthenisch gebouwde, vrij magere man, gewicht 57 KG. ,  lengte 1 M. 70, tong lichtbeslagen. Buik: 2 lineaire litteekens, rechter lieswand zeer slap en uitpuilend. Pijn bij druk in linker buikhelft, geen spierspanning Neurologisch: als in 1937 . Bloedbeeld: zie tabel 14. Nuchtere maaginhoud: 8 cc, galkleurstoffen positief, reactie alkalisch; proefontbijt: 2� cc, filtraat 10 cc, galkleurstoffen positief, matig verteerd, reactie alkalisch, pepsine spoor. Ro-onderzoek (Sassen) : status na maagresectie: vrij normaal slijmvliesrelief van maagstomp en darmlis, breede, vrijwel verticaal staande, goed functionneerende anastomose, geen teekenen van ulcus pepticum. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 46 jr. ,  na 6 uren behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, na-onderzoek:  klachten, invalide, lues cerebro-spinalis. 

91. (1937 : 2698) A. R., m. 74 jr. , rustend landbouwer. 21/11/37 Anamnese: op 19 en 20 November eenige malen gebraakt, had toen ook pijn in bovenbuik; daarna wat beter tot vanmorgen, toen weer pijn in geheelen buik. 
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V oorgeschiedenis: Sinds 1 j aar maagklachten: maagpij n, geen eetlust; geen pyrosis. 
Onderzoek: status generalis: algemeene toestand slecht, gecollabeerd, koude extremiteiten. pols: 96, week, temp. : 36.2, hart zwakke tonen met extrasystolen, longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: overal, vooral rechts. def. muse. :  overal, vooral rechts. leverdemping aanwezig. krijgt cardiazol en hypodermoclyse. 
Diagnose: peritonitis, appendicitis ?  
Operatie: (Dr. H . )  9 uren of langer n a  perforatie. anaesthesie: M. S. ,  140 cc tutocaYn ¼% buikwand,40 cc tutocaYn ½% Braun. incisie: wisselsnede rechts onder; plombe. in buikholte: veel donker, troebel vocht; sterke inundatie. mediane laparotomie boven den navel. perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus, centgroot, calleuze randen. gesloten met 5 linnen draden en met naburig weefsel overhecht. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutsolutie. sluiten, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid crins de Florence en agraves. 
Verloop: 22/11/37 Exitus (peritonitis) . 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 74 fr., na 9 uren of langer behandeld 

met overhechting. Exitus (peritoriitis) . 

92. (1937 : 2699) J .  K., m. 44 jr., gemeenteveldwachter. 20/11/37 Anamnese: kreeg hedenmiddag kwart over vijf plotseling hevige pijn in den buik, uitstralend naar de schouders, misselijk, niet gebraakt; 's morgens 9 uur een sneedje wittebrood en een kop thee gebruikt. 
Voorgeschiedenis: ± 20 jaren maagklachten: periodiek maagpijn na het eten, pyrosis; de laatste tijd veel klachten, kon bijna niets meer verdragen, gebruikte enkel melk en wittebrood. 
Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: 96, temp. : 37 .2, longen : diffuus bronchitische geruischen, hart geen afwijkingen. buik: ingetrokken. pijn bij druk: sterk in maagstreek. def. muse. :  plankharde buik. leverdemping aanwezig. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (PL) 4 uren na perforatie. anaesthesie: M. S. ,  56 cc percaYn ½% Kappis, 126 cc tutocaYn ¼% buikwand, 50 cc tutocaYn ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: weinig gas, veel troebel vocht, geen voedselbestanddeelen. perforatie: voorwand duodenum, ½ cM. aboraal van pylorus, speldeknop -groot; peritoneum iets rood. 
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maagresectie Billroth II retrocolica terminola teralis cum curv. ma j .  aborale; duodenum laat zich gemakkelijk mobiliseeren, gesloten met tabakszaknaad, anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achterwand agraves, voonvand doorloopend linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen hechtingen, huid synthofil en agraves. Verloop: gunstig, niet gebraakt, 24/11 ontlasting; hoest veel, sterke bronchitis; hoogste temp. : 38.8, pols: 108. Complicaties: bronchitis. Microscopie: De coupe gaat door maag, pylorus en perforatie; aan de eene zijde van het ulcus wordt maagslijmvlies, aan de andere duodenumslijmvlies gevonden. Langs het ulcus bevindt zich eenige necrose; er is eenige excavatie aan de zij de van de maag en iets minder aan de zijde van het duodenum. Aan de maagzijde gaat van de excavatie in de submucosa een breed bindweefsel uit, dat, zoover de coupe reikt, de submucosa breed en zeer fibreus maakt; vlak bij het ulcus is dit weefsel celrijk, verder kernarm en met dunne spitse bindweefselkernen (oud weefsel) . Aan de zijde van het duodenum ontbreekt zulk een dikke bindweefsellaag. Het maagslijmvlies is in matigen graad, maar duidelijk, chronisch ontstoken, waarbij vooral de klieruitvoergangen atrophisch zijn en de klieralveolen minder. De muscularis mucosae is sterk geinfiltreerd. Ook aan de zijde van het duodenum bestaat nabij het ulcus eenige ontsteking. Ontslag: 10/12,  geen maagklachten, outlasting geregeld, san. per prim. ; verpleegduur 21 dagen. Na-onderzoek: 12/12/38, 1 jaar na de operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De maag is goed, verdraagt geen zoet, wel kool, boonen, vet, spek; eetlust is goed, eet matig, kan toch wel groote hoeveelheden verdragen. Houdt geen dieet, heeft na operatie ± 3 maanden dieet gehouden. Geen pijn, soms ructus, na zoet en melk nausea, een enkele keer pyrosis (na zoet) , geen braken. Outlasting is geregeld.  Heeft zijn werk 5 maanden na operatie hervat, met licht werk begonnen; nu zelfde werk als vroeger, kan het goed doen. Rookt wel eens 20 sigaretten per dag; drinkt een enkele maal een glas bier. Is dikker geworden. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 61 KG. , lengte 1 M. 69, tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, in April '37 sterke pyodermie, daarna nooit meer. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld: zie tabel 14. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 44 fr., na 4 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek :  goed. 
93. (1937 : 2892) F. L. ,  m. 42 jr. , reizend kunstenaa1'. 16/12/37 Anamnese: 23.30: om 21 uur plotseling heftige pijn in den bovenbuik, trekkend naar den rug; niet gebraakt; om 18 uur gegeten. 
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Voorgeschiedenis: sinds 6 weken maagklachten. 
Onderzoek: status generalis: tenger gebouwde man, bleek, matige voedings

toestand. 
pols: 84, goede kwaliteiten, temp.: 36.2. 
buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk: diffuus sterk, vooral boven. 
def. muse.: diffuus sterk. 
leverdemping aanwezig, geen peristaltiek. 

Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B.) 4 uren na perforatie. 

anaesthesie: M. S., 56 cc tutocain ½% Kappis, 140 cc tutocai'.n !% buik
wand, 50 cc tutocai'.n ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. 
in buikholte: gas, veel troebel vocht, geen vaste bestanddeelen. 
perforatie: praepylorisch aan kleine curvatuur, diameter 2 mM., random 
ulcus sterk oedeem. 
maagresectie Billroth II antecolica terminolateralis cum curv. maj. 
aborale met lange lus en Braunsche anastomose; duodenum gesloten met 
mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend door
loopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. Het colon 
transversum is vergroeid met omgeving, mesocolon is niet vrij te krijgen, 
daarom antecolica. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen, peritoneum catgut, fascie geknoopt linnen, huid synthofil 
en agraves. 

Verloop: gunstig, hoogste temp. :  38.3, pols: 96; aanvankelijk weinig peristaltiek, 
19/12 1 cc prostigmine, 21/12 ontlasting. 

Microscopie: in de maag bevindt zich een ulcus; in de onderzochte coupe ligt de 
bodem tusschen den binnensten en buitensten spierrok; er is een laag van 
necrotisch weefsel, waarbuiten een vezelarm, capillairrijk granulatie
weefsel is gelegen; dit bevat neutrophile en zeer veel eosinophile leuco
cyten. Er is een duidelijke excavatie, klaarblijkelijk aan de orale zijde; 
aan de andere zijde is deze gering, maar nog goed te zien. 
Het maagslijmvlies is opgebouwd uit pylorusklieren, het vertoont een 
sterke ontsteking, voomamelijk in de diepte; op enkele plaatsen is daar 
zelfs de muscularis mucosae nagenoeg verdwenen en is een bijna phleg
moneus ontstekingsproces te zien, waarin klierlumina verdwijnen (op 
flinken afstand van het ulcus nog duidelijk) .  Aan het oppervlak is op 
sommige plaatsen het dekepitheel verdwenen; hier ligt een laag van 
leucocyten en mononucleaire cellen, gelijk lymphocyten, gemengd met 
slijm, onmiddellijk op het interstitium en op de klieruitvoergangen. 
N abij het ulcus warden de ontstekingsverschijnselen sterker en nemen 
ze ook de intermediaire zone der mucosa in; hier is ook klierdilatatie te 
zien, in soms belangrijken graad. Aan de buitenvlakte duidelijke peri
tonitis. Er zijn ook enkele atypieen in den vorm van donkere buisjes met 
bekercellen, vooral nabij maaggroefjes; in deze streek zijn op grooten 
afstand van het ulcus de ontstekingsverschijnselen nog belangrijk. 
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Geperforeerd ulcus met weinig chronische verschijnselen en gastritis. Coupe van maag buiten bet ulcus (plaats verder onbekend) : hier zijn de ontstekingsverschijnselen van het uit pylorusklieren opgebouwde slijmvlies sterk ontwikkeld; bier en daar nemen ze op de wijze als vermeld een pblegmoneus karakter aan en gaan klierbuisjes te gronde; de muscularis mucosae is sterk ontstoken; er zijn veel rijk ontwikkelde lymphfollikels met groote kiemcentra. De peritonitis is duidelijk. Ontslag: 5/1/38, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim., verpleegduur 21 dagen. N a-onderzoek: geen; verblijfplaats onbekend. Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, M. 42 jr., na 4 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, geen na-onderzoek: verblijfplaats onbekend. 
94. (1938 : 501) J. L. K. ,  m. 30 jr. , schoenmaker. 11/2/38 A namnese: kreeg hedenavond half acht plotseling heftige pijn boven in den buik, gebraakt; om 16 uur boterham en koffie gebruikt. Voorgeschiedenis: sinds 3 weken veel pijn in de maagstreek gebad met pyrosis en ructus; al jaren lang ,,zwakke" maag gehad met pyrosis, zwaar gevoel na bet eten, kan geen vet, geen spek verdragen. Onderzoek: status generalis :  normale licbaamsbouw, matige voedingstoestand, algemeene toestand goed. pols: ? , temp. : ? , hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: sterk in bovenbuik, minder in onderbuik. def. muse . :  sterk in bovenbuik, minder in onderbuik. leverdemping normaal, rectaal geen afwijkingen. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (v. B )  4 uren na perforatie. anaesthesie: S. E. E., 56 cc perca:in ½°loo Kappis, 136 cc tutoca:in ¼% buikwand , 50 cc tutoca:in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: weinig vocht, geen voedselresten. perforatie: voorwand duodenum, 1 cM. aboraal van pylorus, diameter 4 mM. resectie Billroth II retrocolica terminolatcralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achterw<;1,nd agraves, voorwand doorloopend linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum doorloopend catgut, fascie geknoopt linnen bechtingen, buid synthofil en agraves .  Verloop: gunstig, 15/2 outlasting, hoogste temp. : 39.1 ,  pols: 104. Microscopie: 1) praeparaat door perforatieopening: aan de eene zijde is de wand bekleed met een duodenumslijmvlies hetwelk rijkelijk is geinfiltreerd met eosinophile en neutrophile leucocyten. De submucosa is vrij breed, tamelijk fibreus en sterk geinfiltreerd met dezelfde cellen, doch bet praeparaat is aan deze zijde kort. De muscularis is vlak bij bet ulcus ook geinfiltreerd, waarbij de neutrophilen bet grootste aandeel bebben. 
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Op de buitenvlakte van de muscularis ligt een zeer dikke laag granulatie
weefsel; deze is nl. dikker dan de heele darmwand. Hier liggen veel 
wijde, capillaire vaten, fibroblasten en dicht bij het ulcus veel 
polynucleaire neutrophile en eosinophile leucocyten; er is reeds veel 
vezel gevormd; langs het ulcus is bier een necrotische laag te zien. Aan 
den anderen kant van de perforatie-opening is de muscularis blijkbaar sterk 
opgebogen naar het lumen, de ulcusrand vertoont necrose en veel ont
steking in de muscularis mucosae en in de mucosa; deze is sterk ge
ulcereerd en is vermoedelijk duodenummucosa, maar er is heel weinig 
over. Op de buitenvlakte ligt ook hier granulatieweefsel, dat bij de 
perforatie zeer dik is en daarna in een dunnere laag uitloopt; het is rijk 
aan fibroblasten en capillairen maar arm aan exsudaatcellen en bevat 
matig veel vezelsubstantie. 
2) coupe uit antrum: de mucosa is sterk geinfiltreerd over de geheele 
dikte, de klierelementen zijn atrophisch, een enkele maal ook cystisch 
verwijd; ook de muscularis mucosae is sterk geinfiltreerd; lymphfollikels 
talrijk en met flink ontwikkeld kiemcentrum. Ontslag: 2/3, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim. ,  verpleegduur 
19 dagen. Na-onderzoek: 11/12/38, 10 maanden na de operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie; na het eten wordt 
hij misselijk, duurt ± een half uur; na de warme maaltijd gaat hij een 
half tot een uur in bed liggen, dan geen last. Vlak voor het eten pijn in 
de maagstreek. Eetlust is goed, eet niet veel tegelijk; eet nog geen zware 
kost, zooals kool, zwart brood, spek; overigens kan hij alles verdragen. 
Geen pijn, geen ructus, geen pyrosis, geen braken; de klachten zijn direct 
na de operatie begonnen, er is weinig vooruitgang te bespeuren. Heeft 
zijn werk als schoenmaker enkele weken na het ontslag hervat, kan dat 
goed doen, <loch voelt zich wel gauw slap en moe. Ontlasting geregeld. 
Rookt enkele sigaren per dag, drinkt 2 a 3 glazen bier per week. Is sterk 
vermagerd (10 KG.) 

B. Objectief: goed gebouwde, vrij magere man, lengte 1 M. 74, gewicht 
61 KG., tong licht beslagen, knie- en Achillespeesreflexen levendig. 
Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen lit
teekenbreuk. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 16.32 gr. 102%, erythrocyten 4.950.000, ge
middelde grootte 7.5 micron, index 1.03, leucocyten 8400 (bas. 1 % ,  
eos. 7% ,staafk. 1 % ,  segmentk. 6 1  % ,  lymphocyten 29% , monocyten 1 %),  
roode bloedbeeld niets bijzonders. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 30 jr. , na 4 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek : lichte klachten. 

95. (1938 : 559) J. v. D. , m. 33 jr., mijnwerker. 
18/2/38 Anamnese: 6 uur geleden plotseling heftige pijn in den buik; had kort 

tevoren koffie gedronken. Voorgeschiedenis: sedert 15 jaar maaglij der; le opname 20/2/33 Interne afdeeling :  
klaagt sinds 10 jaar : maagpijn, pyrosis, brake;n, nachtelijke pijnen. 
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23/2/33 nuchtere maaginhoud: vrij zoutzuur 25 proefontbijt:  vrij zoutzuur 44, totale aciditeit 66 Ro. :  ulcus duodeni; therapie: Leubekuur. 8/4/33 ontslag, weinig verbeterd. 23/8/35 2e opname Interne afdeeling; werd in '33 invalide verklaard, komt nu voor revisie-onderzoek, gaat iets beter, minder klachten, nuchtere maaginhoud: vrij zoutzuur 5 proefontbijt vrij zoutzuur 52, totale aciditeit 65 . Ro. :  ulcus niet aantoonbaar. 30/8 ontslag. Sinds 1 week weer meer pijn; zou weer opgenomen worden. 
Onderzoek : status generalis : algemeene toestand goed. pols: 130, temp. :  37 . 1 ;  hart en longen geen afwijkingen. buik: pijn bij druk: zeer hevig, diffuus. def. muse. plankharde buik. demping in de flanken. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B. )  7 uren na perforatie. anaesthesie: S. E. E. ,  56 cc tutocain ½% Kappis, 112 cc tutocain ¼% buikwand, SO cc tutocain ½% Braun. incisie: mediane laparotomie bov�n den navel; plombe. in buikholte: gas en veel (1 .6 L.) gallig gekleurd vocht. perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, ½ cM. diameter; peritoneum sterk rood, dunnedarmlissen verkleefd, in de buurt van duodenum enorm oedeem. maagresectie (½ van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis. c. curvatura maj . aborale. Duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad achterwand allesvattend agraves, voorwand v. Mikulicz met doorloopenc;l linnen; buitennaad v. Lembert doorloopend linnen. buikholte leegzuigen en spoelen met 1½ L. phys. zoutsolutie. sluiten in lagen, met geknoopt linnen hechtingen; huid synthofil en agraves. 
Verloop: aanvankelijk goed; hoogste temp. :  38.1 ,  pols: 1 10, 21/2 ontlasting. 28/2 pijn onder in den buik, def. muse. in onderbuik, temp. : 38. 1/3, 7 uur gebraakt, temp. : 38.6, pols 130; 9 uur: buik diffuus gespannen en pijnlijk bij druk; pols neemt toe in frequentie en wordt klein; algemeene toestand gaat achteruit. 10 uur: operatie (v. B.) locaal, wisselsnede links onderbuik, in buik links onder ribbeboog een groot absces, tusschen dunnedarmlissen overal kleinere abscesjes; leegzuigen van buik en spoelen met phys. water, drainage. 22 U. 20 Exitus. 
Complicaties: talrijke abscessen tusschen de darmlissen. 
Microscopie: Antrumslijmvlies met zeer diepe maaggroefjes, reikende tot vlak bij de muscularis mucosae; gewoekerde, donkere klierbuizen ontspringen eraan; verder is er een sterk ontwikkeld exsudaat, ook in de muscularis mucosae en ligt er op bet oppervlak slijm met mononucleaire en polynucleaire cellen. Er zijn buizen met veel bekercellen. De submucosa 
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heeft veel infiltraatcellen, die vaak perivasculair zijn gerangschikt, het zijn voornamelijk cellen van het type kleine lymphocyten .  Coupe door perforatie-opening: aan beide zijden van de  opening i s  duo-• denumslijmvlies te zien, aan een kant loopt de muscularis recht omhoog naar den ulcusbodem; aan den anderen kant bestaat een lichte opbuiging. Op de buitenvlakte van de muscularis bestaat een weefsel, opgebouwd uit veel capillairen en fibroblasten en weinig exsudaatcellen; hierin is tamelijk veel vezel ontwikkeld en het weefsel is ook duide)ijk oedemateus; het vormt ter plaatse van de perforatie een dikke laag, die naar beide zijden snel dun wordt; langs de perforatieopening bestaat een smalle zoom necrose. De geperforeerde spier is over geruimen afstand ontstoken; aan een zijde hangt het slijmvlies over een excavatie; <lit slijmvlies is ook duidelijk ontstoken. Obductie : buik tusschen de darmlissen talrijke abscessen. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 33 fr. , na 7 uren behandeld met resectie. Exitus l2e dag; multipele buikabscessen. 
96. (1938 : 600) J. W., m. 33 jr. , mifnwerker. 24/2/38 Anamnese: 9 uur geleden pijn boven in den buik, <loch werkte ermee door; 6 uur geleden plotseling zeer heftige pijn boven in den buik, trekkend naar beide schouders. Voorgeschiedenis: ± l jaar maagklachten, pyrosis, veel pijn; laatste 2 maanden verergerd, werd behandeld door huisarts. S/10/37 nuchtere maaginhoud: vrij zoutzuur 50. proefontbijt :  vrij zoutzuur 79, totale aciditeit 92. 11/10/37 Rontgenonderzoek (Sassen) : ulcus duodeni. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. pols: 88; temp. : 37.5; hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respfratie. pijn bij druk: in rechter buikhelft sterk, links minder. def. muse. : rechter buikhelft plankhard, links minder; leverdemping afwezig; rechterflank vrij uitgebreide demping. Diagnose : maagperfora tie. Operatie: (v. B.) 6 of 9 uren na perforatie. anaesthesie: S. E. E., 56 cc perca'in ½ °loo Kappis, 126 cc tutocai'.n ¼% buikwand, 50 cc tutocai'.n ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: gas en vrij veel troebel vocht. perforatie: voorwand duodenum, 1 cM. aboraal van den pylorus, diameter 3-4 m.M. resectie, van pylorus en antrum., Billroth II retrocolica term.inolaterali,s c. curvatura m.aj . aborale; duodenum gesloten met m.ucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad a.Uesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen; in pus enkele grampositieve staafjes. sluiten in lagen met geknoopt linnen hechtingen; huid synthofil en agraves. 
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Verloop: aanvankelijk gunstig; hoogste temp. : 38.5, pols: 96. 
3/3 pijn in rechterzijde, bij auscultatie pleuritisch wrijven, temp. : 38.7, 
pols : 120. 
4/3 lichte demping met bronchiaal ademen rechts achter onder. 
6/3 pijn in rechter bil, sterke zwelling rechter bil, pijnlijk bij druk; temp. :  
39.4. 
7 /3 incisie absces rechter bil. 
8/3 temp. : 37.8. 
16/3 pijn linkerzij, geen objectieve afwijkingen, temp. : 38.8. 
17/3 pijn rechterzij, rechts achter demping met bronchiaal ademen. 
29/3 plotseling overleden. 

Microscopie: 1) coupe door duodenum met ulcus: er is uitsluitend duodenum
slijmvlies te zien; het ulcus is geperforeerd door alle lagen, op de buiten
vlakte is reparatie opgetreden in den vorm van een capillairrijk granulatie
weefsel met veel fibroblasten en betrekkelijk weinig vezel; dit weefsel 
is tamelijk oedemateus en heeft niet bijzonder veel exsudaatcellen. Er 
is een excavatie aan een zijde, gelegen buiten den buite:qsten spierrok, 
zoodat de diepte van het ulcus niet alleen omvat de dikte van den duo
denumwand, doch ook een haast even dikke laag van dat reparatieweefsel. 
Het duodenum vertoont aan beide zijden ontsteking in alle lagen. 
2) coupe van maag: het grootste gedeelte van het maagslijmvlies bestaat 
uit pylorusklieren; in <lit deel bestaat veel leucocyteninfiltraat, vooral 
nabij het oppervlak en in klierlumina, in den omtrek van een diepe 
groeve, welke laatste ongeveer de grens vormt tusschen antrum- en 
pylorusslijmvlies. Op grooten afstand van deze groeve zijn de zelfde 
verschijnselen aanwezig, maar in mindere mate. De muscularis mucosae 
is geinfiltreerd. Een klein stukje slijmvlies aan den anderen kant van de 
groeve is zeer waarschijnlijk fundusslijmvlies met fundusklieren. Hier is 
de ontsteking twijfelachtig. Chronisch ulcus duodeni. Antrumgastritis. 

Obduct-ie: Embolus in art. pulm. d.;  in rechterlong een oud infarct. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 33 jr., na 6 of 9 uren behandeld met 

resectie. Exitus: longembolie. 

97. (1938 : 1039) A. H., m. 41 jr., invalide mijnwerker. 
13/4/38 Anamnese: kreeg vannacht 2 uur plotseling heftige pijn in de maag

streek. 
Voorgeschiedenis: '27 pleuritis exsudativa d. , '29 in sanatorium verpleegd, 

'34 glomerulonephritis, '37 maagklachten (vanaf Jan. '37 hongerpijn, 
pyrosis, eetlust slecht) , haemoptoe. Sputum: tub. bacillen en elast. vezels 
positief. Ro-foto: rechterlong:  cirrhotisch proces met Schwarte vorming 
in ondergebied. Diagnose: ulcus ventriculi, open longtuberculose rechts. 
20/1/38 Hb. gehalte 100%, erythrocyten 5.200.000, leucocyten 7000 
(bas. 1 % ,  eos. 1 %, staafk. 2%,  segmentk. 62% ,  lymphocyten 27%,  
monocyten 7%) ,  bezinkingssnelheid der erythrocyten na 1 uur 15, 2 uur 
39 mM. Temp. :  normaal. 

Onderzoek: status generalis: algemeene toestand matig; krachtig gebouwde 
man, voedingstoestand goed. 
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pols: 104, temp. 39; hart: geen afwijkingen; longen: zie voorgeschiedenis. 
buik: beweegt weinig bij respiratie. 
pijn bij druk: sterk in bovenbuik, minder onder. 
def. muse. : sterk in bovenbuik, minder onder. 
leverdemping zeer smal, demping in beide flanken. Diagnose: maagperforatie, open longtuberculose. Operatie: (Pl.) 10 uren na perforatie. 
anaesthesie: S. E. E.,  56 cc percain ½¾o Kappis, 140 cc tutocain ¼% buik
wand. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: ± 1 L. koffie-achtig vocht, dunnedarmlissen rood, sterke 
peritonitis in bovenbuik. 
perforatie: aan de kleine curvatuur (½ hoogte), niet groot, harde randen, 
oud, calleus ulcus. 
opening gesloten met linnen hechtingen, bedekt met netslip. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen met geknoopt linnen hechtingen, huid synthofil en agraves. Verloop: gunstig, 's avonds temp. :  38, pols: 104; 15/4 ontlasting; 19/4 temp.: 
39.3, buikwandabsces, 22/5 haemoptoe; 20/6 nog kleine granuleerende 
wonde waaruit zoo nu en dan een draadje komt. Ro-foto (Sassen) : groote 

. nis aan kleine curvatuur; geen maagklachten; naar Inteme afdeeling. 
7 /7 /38 Hb. gehalte 97% ,  erythrocyten 5 .380.000; bezinkingssnelheid 
35-58. Complicaties: buikwandabsces, haemoptoe. Ontslag: 20/6, san. per sec. ,  geen maagklachten, verpleegduur 70 dagen. Na-onderzoek: 12/12/38, 7 maanden na operatie. 

A. Subjectief: is nog op Interne afdeeling, voelt zich goed, beter dan voor 
de operatie; de maag is goed, kan alles verdragen, geen kool, wel zoet, 
boonen, vet en spek. Houdt geen dieet, heeft na de operatie geen dieet 
gehouden. Eetlust is thans goed, in het begin na de operatie zeer slecht. 
Geen pijn, soms ructus, pyrosis en nausea, geen braken. Ontlasting 
geregeld. 

B. Objectief: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, lengte 1 M. 78, 
gewicht 63 KG., tong normaal, longproces stationnair, knie- en Achilles
peesreflexen normaal. Buik: litteeken 4 cM. breed met klein granuleerend 
wondje en handpalmgroote litteekenbreuk, geen pijn bij druk, geen 
spierspanning. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 14.88 gr. 93%,  erythrocyten 4.840.000, index 
0.96, leucocyten 8600 (bas. sporadisch, eos. 1 %, staafk. 3%,  segmentk. 
71 %, lymphocyten 18%, monocyten 7%) ,  roode bloedbeeld niets bij
zonders. 
Ro-onderzoek (Sassen) : hoogliggende maag, sterke verkorting van de 
kleine curvatuur naar den pylorus toe; bij compressie is in den angulus 
ventriculi een nisachtige uitstulping te zien. Het duodenum is vemauwd 
en toont bij den pylorus een nisachtige vlek. Het is niet uit te maken wat 
hier nog eventueel ulcus is of wat het gevolg is van overhechting en 
opera tie. 
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Epicrisis: ulcus ventriculi perforatum, 1\11. 41 jr., met open longtuberculose, na 10 1;1,ren behandeld met overhechting; onmiddellijk resultaat: goed; na-onderzoek: goed .  
98. (1938 : 1059) L. J .  H. ,  m. 20 jr . ,  mijnwerker (ondergrondsch) . 15/4/38 Anamnese: kreeg om ± 16 uur plotseling heftige pijn midden in den buik, aanhoudend, niet uitstralend; gebraakt; om 12 uur bard pap gegeten. Voorgeschiedenis: 5 dagen geleden al buikpijn en gebraakt; nooit maagklachten. Onderzoek: status generalis : algemeen� toestand goed, bleek. pols: 80, week, temp. : 37.2, hart ·en longen geen afwijkingen. buik: pijn. bij druk: diffuus, het sterkst in bovenbuik. def. muse. :  diffuus, het sterkst in bovenbuik. leverdemping afwezig, geen peristaltiek, rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (v. B.) 6 uren na perforatie. anaesthesie: S. E. E. ,  42 cc perca:in ½°loo Kappis, 126 cc tutoca:in ¼% buikwand, 50 cc tutoca:in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: vrij veel gallig vocht met gelei-achtige slierten, weinig ontsteking. perforatie: voorwand duodenum, dicht bij pylorus, 3 mM. diameter, scherp geponst gat; sterke periduodenitis en oedeem in de omgeving: resectie (2/5 deel van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, bipnennaad allesvattend achterwand agraves, voorwand doorloopend linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, peritoneum linnen, fascie linnen, huid synthofil en agraves. Verloop: gunstig, 18/4 ontlasting, hoogste temp. : 39, pols: 92, niet gebraakt. Microscopie : 1 )  coupe door duodenum met ulcus: het duodenumslijmvlies is zeer dik, zeer waarschijnlijk is het scheef doorgesneden; het ulcus wordt gevonden op den bodem van een diepe plooi; de wand vertoont een dunne laag necrose en een dunne laag ontsteking; er is een excavatie in de submucosa; daaronder wordt de spierlaag gevonden, welke gedeeltelijk verteerd is . en paarbuiten wordt een reparatieweefsel gezien met veel wijde capillairen, met jonge fibroblasten, met exsudaatcellen in matig aantal en <lat er hier en daar iets vezelig uitziet; dit weefsel vormt een dikke laag op de buitenvlakte van den darmwand. In een andere coupe is de laag van het reparatieweefsel nag dikker en is <lit vrij sterk vezelig. 2) coupe door maag: het slijmvlies is opgebouwd uit fundusklieren; slechts hier en daar bevatten de klierlumina en het epitheel der buisjes speciaal in de middenzone hoopjes leucocyten; ook het interstitium bevat er enkele groepjes. Of dit ontsteking genoemd moet warden is moeilijk te zeggen omdat mij het beeld van den zeker normalen fundus niet bekend is. Ontslag: 7/5, san. per prim. , geen klachten, veel hanger, ontlasting geregeld; verpleegduur 23 dagen. Hb. gehalte bloed 90%, erythrocyten 4.820.000, index 0.93. 
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Vervolg: 12/9/38:  sinds enkele dagen stekende pijn in rechter onderbuik; gebraakt; obstipatie; mictie geen afwijkingen. Eetlust slecht, na het eten vol gevoel, ructus, soms braken; kan nag geen zwaren kost verdragen. Goed gebouwde jonge man, goede voedingstoestand, hart en longen geen afwijkingen. Buik: normaal gewelfd, pijn bij druk en def. muse. in rechter onderbuik. Urine: geen afwijkingen, temp. : 37.8, pols: _76, bloedbeeld: Hb. gehalte 14.72 gr., 92%,  erythrocyten 4.420.000, gemiddelde grootte 6.8 micron, mdex 1 .04, leucocyten 4400 (bas. ½% , eos. 2½%, staafk. 2½%, segmentk. 56%, lymphocyten 32%, monocyten 6½%) ,  heel enkele plasmacellen, roode bloedbeeld niets bijzonders. Operatie: (K.) locaal-anaesthesie, wisselsnede rechts onder, caecum geluxeerd, appendix normaal, wordt weggenomen, tusschen wervelkolom en caecum ligt retroperitoneaal een ganzenei-groote tumor die de linker nier blijkt te zijn; sluiten in lagen, met linnen, huid synthofil en agraves. 
23/9 Intraveneuse pyelografie (Uroselectan B) : rechter nier normaal groat, ligt op normale plaats, linker nier ligt rechts naast den 4en lumbaalwervel, linker ureter mondt links in de blaas uit, rechter ureter loopt lat. van de d ystopische linker nier. 24/9 Ro-onderzoek (Sassen) : status na Billroth II: goed functionneerende gastroentero-anastomose, zeer grof verbreed plooienrelief in de maagstomp; conclusie: waarschijnlijk gastritis. Geen agraves te zien op de plaats van de anastomose. 25/9 nuchtere maaginhoud: 12 cc, reactie zmµ, vrij zoutzuur spoor; proefontbijt: 165 cc, filtraat 135 cc, iets slijmerige bovenlaag, goed verteerd, reactie zuur, vrij zoutzuur 5, totale aciditeit 15. Na-onderzoek: 10/12/38, ½ jaar na opera.tie. A. Subjectief: voelt zich vrij goed, nog niet zoo goed als voor de operatie; Eetlust is goed, kan alles verdragen, geen vet spek, geen kool, houdt nog dieet, heeft soms pijn in den bovenbuik na het eten met ructus en pyrosis; geen misselijkheid, geen braken. Heeft veel pijn in den rechter onderbuik. Heeft zijn werk 2 maanden na operatie hervat, lichter werk gekregen, bovengrondsch (magazijnknecht) . Kan dat werk goed doen. Ontlasting geregeld. Rookt niet, gebruikt geen alcohol. Gewicht ongeveer gelijk gebleven. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, lengte 1 M. 75, gewicht 74 KG. , tong normaal. Buik: twee ! cM. breede litteekens, geen' litteekenbreuk, pijn bij druk in bovenbuik en rechts onder, geen spierspanning. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld: Hb. gehalte 15 .36 gr. 98% ,  erythrocyten 4.900.000, gemiddelde grootte 7 .1  micron, index 1 .-, leucocyten 6200. (bas. sporadisch, eos. 3%,  staafk. 1 % ,  segmentk. 55%,  lymphocyten 35%,  monocyten 6%) .  Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M .  2 0  fr., n a  6 uren behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: klachten tengevolge van nierdystopie. 
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99. (1938 : 1631) P. B., m. 36 jr. , conducteur. 23/6/38 Anamnese: 20 uur geleden heftige pijn in den buik en braken; patient had ,,enkele" biertjes gedronken, waarschijnlijk na de perforatie ook nog ,,enkele". 
Voorgeschiedenis: 26/3/35 le opname: heeft sinds een jaar een hernia epigastrica, veroorzaakt pijn in de hartstreek. Rontgen-onderzoek maag: geen ulcus te vinden. 27 /3/35 opera tie; 8/4/35 ontslag san. per prim. 8/2/38 2e opname, interne afdeeling: een jaar na operatie zijn de klachten opnieuw begonnen, pijn links onder ribbeboog en in hartstreek bij leege maag, pyrosis. Nuchtere maaginhoud: vrij zoutzuur 30. Proefontbijt: vrij zoutzuur 19, totale aciditeit 45 . Rontgenonderzoek (Sassen) :  ulcus duodeni; Leubekuur. 2/3/38 op verzoek ontslagen. Laatste weken weer meer klachten. 
Onderzoek: status generalis : algemeene toestand vrij slecht, lichte cyanose, tong beslagen. Pols: 116, temp. : 38.2, bloeddruk 100/45; hart en longen geen afwijkingen.; urine: spoor eiwit. buik: beweegt niet bij respiratie .  pijn bij druk: over den geheelen buik. def. muse. : over den geheelen buik, sterkst in bovenbuik en rechts. leverdemping afwezig; demping in de flanken. Rectaal: Cav. Douglasi pijnlijk. 
Diagnose : maagperfora tie. 
Operatie: (v. B.) 20 uren na perforatie. anaesthesie: S. E. E. ,  42 cc perca'in l°loo Kappis, 126 cc tutoca'in ¼% buikwand. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: veel (1 L.) bruin-groen vocht. perforatie: voorwand duodenum, 2 cM. aboraal van pylorus. overhecht met geknoopt linnen hechtingen, bedekt met netslip; dunnedarmlissen rood en opgezet, fibrinebeslagen, er is reeds duidelijke peritonitis. buikholte: leegzuigen en spoelen met 4 L. phys. zoutsolutie. sluiten in lagen, met geknoopt linnen hechtingen, huid synthofil en agraves. 
Verloop: 24/6 algemeene toestand vrij goed, temp. : 38 .6, pols: 120-136, weinig pijn, iets peristaltiek. 25/6 buik opgezet, gespannen, pijnlijk; temp. :  38-38.6, pols : 120, goed gevuld, weinig peristaltiek. 27/6 temp. daalt: 38, pols klein en frequent: 140, algemeene toestand gaat snel achteruit, diarrhee. 28/6 exitus · (peritonitis) . 
Complicaties: peritonitis. 
Obductie: geen. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 36 fr.; na 20 uren behandeld met over-

hechting. 

Exitus; doodsoorzaak: peritonitis. 
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100. (1938 : 1864) J. W., m. 34 jr., • 
25/7/38 Anamnese: kreeg hedenmorgen, 2½ uur geleden, plotseling heftige pijn 

boven in den buik; had nog niets gegeten. 
V oorgeschiedenis: sinds 3 jaar maagklachten: maagpijn, pyrosis. 
Onderzoek: status generalis :  algemeene toestand goed; 

pols: 84, temp.: 36.6, hart en longen geen afwijkingen. 
buik: pijn bij druk: diffuus, het sterkst in bovenbuik. 
def. muse.: diffuus, het sterkst in bovenbuik. 
leverdemping normaal groot. 

Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (PL) 4 uren na perforatie. 

anaesthesie:· S. E. E., 56 cc percain ½¾o Kappis, 168 cc tutocain ¼% buik
wand, 112 cc percain ½¾o buikholte, 50 cc tutocain ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: matige hoeveelheid vocht. 
perforatie: aan de kleine curvatuur, vlak bij den pylorus, 1 cM. diameter .  
resectie (kleine curvatuur 8 cM., groote curvatuur 15 cM.) Billroth I I  
retrocolica terminolateralis cum curv. maj. aborale; 
galblaas vergroeid met duodenum; duodenum gesloten met beursnaad ;  
anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad seromusc .  
doorloopend linnen. 
buikholte: spoel�n en leegzuigen met physiol. zoutsolutie. 
sluiten in lagen, met linnen, huid synthofil en agtaves.--

Verloop: gunstig; 29/7 ontlasting; hoogste temp. : 38.5, pols: 96. 
Microscopie: (Dr. B. den Hartog) : De ulcusbodem bestaat uit een capillair-rijk, 

oud granulatieweefsel, het gat is begrensd door een smalle laag necrotisch 
weefsel. Sterke atrophieerende antrumgastritis met atypieen van de 
klierbuizen. In fundusslijmvlies zijn niet voldoende teekenen aanwezig 
om een ontsteking aan te nemen. 
Geperforeerd ulcus ventriculi iuxtapyloricum chronicum. Antrumgastritis. 

Ontslag: 10/8; geen klachten; ontlasting geregeld, san. per prim.; verpleegduur 
18 dagen. 

Na-onderzoek: 15/3/39, 7 maanden na operatie. 
A. Subjectief: voelt zich tamelijk goed, beter dan voor de operatie; voelde 

zich tot voor 4 weken zeer goed, kon alles eten. Sinds 4 weken gebrek aan 
eetlust, drukkend gevoel op de maag na het eten, ructus en galbraken. 
Eet nu vrijwel uitsluitend wittebrood, geen kool, geen vleesch, geen zoet 
en geen vet. Soms na veel eten wat pijn in den bovenbuik; ontlasting 
geregeld. Werk 1 maand na operatie hervat, het is zwaar werk (meel
zakken dragen), kan dat goed doen, is niet gauw moe. Rookt den heelen 
<lag door (cigaretten), gebruikt weinig alcohol. Weegt ± 6 KG. minder 
dan voor de operatie. 

B. Objectief: kleine, lichtgebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 
54 KG., lengte 1 M. 58. Tong: normaal. Buik: litteeken lineair, geen 
litteekenbreuk, lichte pijn bij druk in den bovenbuik, geen spierspanning. 
Knie- en Achillespeesreflexen normaal. 
Rontgenonderzoek van den buik (Sassen) : geen agraves meer aanwezig. 
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Bloedbeeld: Hb. gehalte 15.04 gr. 94% ,  erythrocyten 4.780.000, gemiddelde grootte 7 . 3  micrnn, index 0 .98, leucocyten 7300 (bas. 2½% , eos.· 3½%, staafk. 2%,  segmentk. 55% ,  lymphocyten 34% , monocyten 3%) ,  roode bloedbeeld niets bijzonders. Epicrisis: ulcus chron. ventriculi juxtapyl01'icu111, perforatum, NI. 34 f1'. , na 4 uren behandeld met resectie: genezen ontslagen,· na-onderzoek :  lichte klachten. 
101. (1938 : 1887) I. M. P. Q. ,  m. 57 jr., of/icier. 27/7/38 Ariamnese: 's nachts 1 uur plotseling heftige pijn in bovenbuik, om half zeven werd pijn veel erger, breidde zich uit over geheelen buik. 's avonds van tevoren ook al pijn.  ± 18 uur: pap en boterham, 's avonds een glas bier. Voorgeschiedenis: sinds 20 jaar maaglijder: maagpijnen, pyrosis. In '37 fractura femoris sin. subtrochanterica met thrombose linkerbeen . Onderzoek: status generalis : algemeene toestand goed; krachtig gebouwde, vrij magere man. pols: 110, goed gevuld en gespannen, temp. :  38.2, hart en longen geen afwijkingen, urine eiwit positief smalle ring, talrijke cylinders. buik: bovenbuik ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, het sterkst in bovenbuik. def. muse. : sterk in bovenbuik. leverdemping aanwezig, peristaltiek aanwezig. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (Dr. H.)  11 uren na perforatie. anaesthesie : S. E. E., 70 cc perca'in ½°loo Kappis, 140 cc tutoca'in ¼% buikwand, 140 cc perca'in ½°loo buikholte, 50 cc tutoca'in ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: matig veel vocht; peritoneum is rood in bovenbuik. perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus, diameter 1 cM. ;  duodenum sterk vervormd door litteekenweefsel met vernauwing van het lumen. maagresectie Billroth II retrocolica tenninolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend agraves, buitennaad seromusculair doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, met linnen, huid synthofil en agraves. Verloop: gunstig, 28/7 temp. : 38.2, pols: 108; 29/7 temp . :  37.5, pols: 88, outlasting; 6/8 klein buikwandabsces; 25/8 ·klaagt veel over zwaar gevoel in de maag na het eten, dyspepsie, diarrhee; 30/8 nuchtere maaginhoud 5 cc, reactie alkalisch; krijgt dieet en acidolpepsine; daarna zijn de klachten verdwenen. Complicaties:  buikwandabsces. Pathol. anatomie: (Dr. B. den Hartog) maagresectie-preparaat meet aan de kleine curvatuur 17 cM. ,  aan de groote 18 cM. Microscopie: de bodem van het geperforeerde ulcus bestaat uit een dikke laag granulatieweefsel, 
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rijk aan vaten en aan vezelsubstantie. De randen hebben een dunne laag 
necrose. De maagwand heeft aan het cardiale deel van bet praeparaat 
geen zekere ontsteking, in het antrumgedeelte bestaat ontsteking, dus: 
geperforeerd ulcus duodeni chronicum, antrumgastritis. 

Ontslag: 6/9/38 san. per sec., geen klachten, ontlasting geregeld ; verpleegduur 
40 dagen. 

Na-onderzoek: 15/12/38, 5 maanden na operatie; schriftelijk. 
A. Subjectief: voelt zich zeer goed, beter dan voor de operatie, is zeer 

tevreden. De maag is goed, kan alles verdragen, zoet, kool, boonen, vet, 
spek. De eetlust is goed, houdt geen dieet, heeft na de operatie 24 dagen 
dieet gehouden. Nooit pijn, geen ructus, geen nausea, geen pyrosis, geen 
braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk 3 maanden na de operatie 
hervat. Rookt zeer matig, gebruikt alcohol. Latere ziekten: steenpuisten 
(21). Gebruikt acidolpepsine. 

Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 57 fr., na 11 uren behandeld met resectie, 
genezen ontslagen; na-onderzoek: goPd. 

102. (1938 : 2028) G. K., m. 48 jr., opzichte1' Heide Maatschappif. 
1 3/8/38 Anamnese: hedenavond 3¾ uur geleden plotseling hevige pijn in den 

bovenbuik, straalde niet uit; na enkele uren ook pijn in rechterschouder, 
misselijk, kan niet braken. Het laatst gegeten 2 uur voor de perforatie: 
1 boterham; na de perforatie nog een glas melk gedronken. 

Voorgeschiedenis: reeds ± 20 jaar maagklachten: pijn in de maagstreek, 
pyrosis; pijn ging over door iets te eten; period�ek klachten. 2 jaar geleden 
maagkuur, tijdelijke verbetering. Sinds 5 dagen pijn verergerd. 

Onderzoek: status generalis: normale )ichaamsbouw, goede voedingstoestand, 
algemeene toestand goed. 
pols: regulair, aequaal, goed gevuld, 80; temp.: 37.8; hart en longen geen 
afwijkingen, tong beslagen. 
buik: beweegt mee bij respiratie. 
pijn bij druk: boven en rechts onder, links weinig. 
def. muse. : sterk boven en rechts onder, links weinig. 
leverdemping aanwezig, smal; geen demping in de flanken; weinig peri
staltiek. 
rectaal: Cav. Dougl. niet pijnlijk. 

Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (PL) 4½ .uren na perforatie. 

K I 4  

anaesthesie: S .  E.  �- ,  56 cc perca'in ½°loo Kappis, 140 cc tutoca1n !% buik
wand, 1 12 cc percai:n ½0 / 0 0  intraperitoneaal, 56 cc tutoca'in ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. 
in buikholte: gas, ± 100 cc gallige vloeistof met enkele vlokjes, vnl. 
bij perforatie-opening en iets in Cav. Dougl. ; verder niets. 
perforatie: voorwand duodenum, 1 cM. aboraal van pylorus, 3--4 mM. 
diameter; in omgeving roodheid, oedeem en fibrine; peritoneum niet rood. 
resectie (kl. curv. 12 cM., groote curv. 24 cM.) Billroth II retrocolica 
terminolateralis cum curv. maj. aborale. 
duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, 
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binnennaad allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. 
spoelen met 21 L. physiol. zoutoplossing. 
sluiten in lagen met linnen, huid synthofil en agraves. Verloop: gunstig, 14/8 1 '7 uur beginnende peristaltiek, temp. :  38.2, pols: 80, 
15/8 flatus, 17/8 · ontlasting; hoogste temp. : 38.8, pols: 88; niet gebtaakt. Microscopie (Dr. B. den Hartog) : 1) typisch ulcus, de bodem bevat granulatie
weefsel, dat tevens de spier doortrekt en tot oppervlak gaat. Aan de randen 
van het gat een sm.alle zoom necrose. 2) zeer sterke atrophieerende antrum
gastritis. 3) in een coupe, loodrecht op kleine curvatuur, dicht bij cardiale 
einde van het praeparaat, is het slijmvlies opgebouwd uit fundusklieren 
en vertoont de mucosa lichte ontsteking. Dus : geperforeerd chronisch 
ulcus, gastritis chronica atrophicans ·in pars pylorica. Ontslag: 31/8; geen klachten, na eieren en melk gauw vol gevoel; san. per prim.;  
verpleegduur 19 dagen. Vervolg: 17/11/38 :  voelt zich niet goed, wel beter. dan voor de operatie. De 
maag is nog niet goed, maagpijn, matige eetlust, houdt nog dieet, na het 
eten duizelig, moet dan gaan liggen . .  Gauw moe. Heeft 1 maand geleden 
een agrave gebraakt. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 85%,  14.08 gr., erythrocyten 3 .700.000, index 
1 .15, gemiddelde grootte 7 micron. 
Nuchtere maaginhoud: 6 cc: reactie alkalisch, proefontbijt 25 cc, filtraat 
7 cc: niet goed verteerd, reactie zwak zuur, vrij zoutzuur negatief, zout-
zuurdeficit 7, totale aciditeit 4, pepsine 25 E. ·. 
Rontgenonderzoek (Sassen) : nog 16 agraves aanwezig op de plaats van 
de anastomose. Status na maagresectie volgens B. II: goed function
neerende gastro-entero-anastomose, grof s1ijmvlies van rriaagstomp, 
normaal relief van jejunum, geen teekenen van ulcus pepticum. Wel valt 
tijdens het doorlichten op, dat er voortdurend een vrij sterke anti
peristaltische beweging is van de afvoerende jejunumlis uit, terug naar 
de maag en de aanvoerende jejunumlis, zonder echter deze laatste ver 
naar oraal te vullen. 23/3/39: nog 4 agraves. Na-onderzoek: 23/3/39, 7 maanden na de operatie. 

A. Subjectief: voelt zich nog niet goed, wel beter dan in November '38.  
Is wel tevreden over de operatie. Kan alles verdragen, zoet, kool, boonen, 
vet, spek. Eetlust is goed, houdt geen dieet meer. Moet wel na het eten 
1 uur rusten. Heeft soms wat steken in de rechterzij , veel ructtis, _ na het 
eten nausea, geen pyrosis, geen braken. Heeft pas ± 14 dagen ·gewerkt. 
Rookt veel, 5 sigaren, 10 sigaretten en 5. pijpen per dag, gebruikt weinig 
alcohol. · 

B. Objectief: goed gebouwde �an, goede voedingstoestand, gewicht 56½ KG., 
lengte 1 M. 69, tong: geen bijzonderheden. Buik: litteeken lineair, iets 
pijnlijk bij druk, geen spierspanning. 
Bloedbeeld : Hb. gehalte 94%,  erythrocyten 4.200.0DO, index 1 .12, leuco
cyten 8300 (bas. ½%,  eos. 2½% ,  staafk. 10%,  segmentk. 46% ,  lympho
cyten 36% ,  monocyten 5 % ) ,  roode bloedbeeld niets bij zonders. �picrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 48 jr. , na 4½ uur behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: klachten. 
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103. (1938 : 2168) P. R. , m. 42 jr., landbouwer. ?1/8/38 Anamnese: 22 uur: hedenavond 19.45 plotseling heftige pijn in rechter bovenbuik, trekt naar rechterschouder en rug; niet gebraakt, wel misselijk. Om 16 uur brood gegeten, later 1 kop koffie gedronken. Voorgeschiedenis: sinds 3 jaar maagklachten, pijn enkele uren na het eten en pyrosis; laatste 2 dagen klachten ·verergerd; rookt 10 pijpen per dag, veel dorst, eetlust matig, urineert veel. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed, bleek, voeten en neuspunt koel; mager, m.iddelmatige lengte, krachtig gebouwd; ademhaling oppervlakkig. pols: 80, goede kwaliteiten, temp. : 36.4, bloeddruk: 155/95; hart en longen geen afwijkingen, urine glucose 0.3%, aceton + +, diaceetzuur + .  buik: beweegt niet bij respiratie, ingetrokken. pijn bij druk: diffuus, het sterkst in rechter bovenbuik. def. muse. : sterk, vnl. in bovenbuik. geen peristaltiek, geen dem.ping in de flanken, leverdemping aanwezig. rectaal: Cav. Dougl. bombeert niet, is pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 3 u 25 min. na perforatie. anaesthesie: S. E. E.,  56 cc percam ½°loo Kappis, 70 cc tutocain ½% Braun, 112 cc tutocain !-% buikwand. 23.10 incisie: m.ediane laparotom.ie boven den navel; plom.be. in buikholte: veel gas, 200-300 cc troebel vocht, in omgeving perforatieopening is het vocht dikvloeibaar, gallig, met vetbolletjes, zuurriekend. perforatie: voorwand duodenum, ½ cM. aboraal van pylorus, diameter 3--4 m.M.; omgeving van perforatie rood, oedemateus, enkele fibrine beslagen; overigens peritoneum slechts weinig rood, onder colon transv. peritoneum blank, darm niet opgezet; galblaas uitgezet; maag sterk opgezet, groot, gevuld met clikke vuilbruine massa. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum vergroeid met omgeving, sterk gedeform.eerd, gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad v. Mikulicz catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met ± 1 L. physiol. zoutopl. ;  links subphrenisch veel troebel vocht, rechts subphrenisch geen vocht, in onderbuik en rechts van colon vrij veel, weinig troebel, vocht. sluiten in lagen, met linnen, huid synthofil en agraves. duur van de operatie 2 uur 50 min. toestand na opera.tie goed, com.pas mentis, warm, pols: 112,  bloeddruk 150/90; bacterjologisch onderzoek exsudaat: steriel. Verloop: gunstig; 28/9 temp. :  38.6, pols 128, urine 0.6% glucose, aceton negatief; 29/9 nuchtere bloedsuikerwaarde 1 .9 gr. per L.; ontlasting. 9/10 bloedsuikercurve (50 gr. glucose) : 1 .2, 1 .5, 1 .2,  1 .3 gr. per L., urine geen glucose. Niet gebraakt. 14/9 Hb. gehalte 12 gr. 75%,  erythrocyten 3 .760.000, index 1 .01. 
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Pathologische anatomie (Dr. B. den Hartog) : maagresectie-preparaat gemeten langs de kleine curvatuur 10 cM. ,  langs de groote curvatuur 20 cM. Microscopie: bet geperforeerde ulcus heeft een litteekenachtigen bodem, de rand van het gat is necrotisch, het litteekenweefsel strekt zich in de richting van de maag nog een eind uit. In de maag, vlak bij den pylorus, is een ulcus in genezingsstadium. In coupes, op verschillende plaatsen genomen, wordt veel gastritis gezien . Ulcus duodeni chronicum perforatum. Duodenitis. Gastritis chronica. Chronische ulceratie met reparatie in pars pylorica. 
Na-onderzoek: 21/3/29, 7 maanden na operatie. A. Subjectief: voelt zich tamelijk goed, beter dan voor de opera tie, is tevreden. De maag is vrij goed, verdraagt zoet, kool, spek; boonen en erwten liggen zwaar op de maag, kan niet te veel vet verdragen .  Eetlust is goed, na veel eten (maaltijd met 10 a 12 aardappels ! )  zwaar gevoel. Houdt geen dieet, heeft na operatie 4 weken dieet gehouden. Geen pijn, soms ructus, soms · nausea, soms pyrosis, geen braken .  Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk 2 maanden na ontslag hervat, viel hem eerst zwaar, kan het nu goed doen, is wel gauw moe. Rookt enkele pijpen tabak per week, drinkt een enkele maal een glaasje bier. Is na operatie dikker geworden. B. Objectief: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand. Tong normaal. Buik: litteeken lineafr, lichte pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Bloedbeeld: Hb. gehalte 14.88 gr. 93%,  erythrocyten 4.600.000, gemiddelde grootte 7 .2  micron, index 1.01, leucocyten 6400 (bas. ½% , eos. 3½%,  staafk. 1 % ,  segmentk. 61½%, lymphocyten 28½%, monocyten 5%) ,  roode bloedbeeld niets bijzonders. 
Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 42 jr., na 3 uren behandeld met resectie; 

genezen ontslagen, naonderzoek: goed. 

104. (1938 : 2412) H. W. J. Z.,  m. 42 jr. ,  ondergrondsch mijnwerker (houwer) . 29/9/38 Anamnese: 16.45 :  hedenmiddag 12 uur kreeg patient plotseling heftige pijn boven in den buik, die door geheelen buik en borst trok; braakte 1 x ; had vannacht gewerkt, had toen wat pijn boven in den buik en geen eet lust. ± 20 uur voor de perforatie voor het laatst gegeten. 
Voorgeschiedenis: nooit maagklachten gehad, nooit pyrosis, nooit pijn, kan alles eten. 
Onderzoek: status· generalis: algemeene toestand goed. 
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pols: 86, regulair, aequaal, goed gevuld, temp. : 37 .6, bloeddruk 110/60; hart en longen geen afwijkingen. buik: beweegt niet bij respiratie, ingetrokken. pijn bij dtuk: zeer sterk in bovenbuik. def. muse. : bovenbuik plankhard, rechts onder sterk, links onder iets minder; leverdemping aanwezig, �ormaal breed; geen vrij vocht aantoonbaar; weinig peristaltiek; rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. 



Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 5½ uren na perforatie. anaesthesie: S. E. E. ,  M., 70 cc perca'in ½¾o Kappis, 140 cc tutocain ¼% buikwand, 50 cc tutocain ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. buikholte: gas, ± 150 cc gelig-roze slijmerig vocht. perforatie: voorwand duodenum, vlak achter pylorus, diameter 3 mM.,. rond; het peritoneum in de omgeving is rood en met fibrine beslagen, peritoneum in den onderbuik is glad, glanzend en normaal van kleur. maagresectie (van kleine curvatuur 12 cM. ,  van groote 20 cM.) Billroth II . retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum vergroeid met pancreas, gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend, achterwand agraves, voorwand doorloopend linnen, buitennaad seromusc. doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met ± 1 L. physiol. zoutsolutie. sluiten in lagen, met geknoopt linnen hechtingen, huid synthofil en agra ves. duur van de operatie 2 u. 40 min. ;  toestand na operatie goed, pols goed,. niet frequent. Verloop: gunstig, niet gebraakt, hoogste temp. :  38.2, pols: 108; Hb. gehalte 14.08 gr. 88%, erythrocyten 4.240.000, index 1 .05; 2/10 ontlasting. Klaagt over doof gevoel in rechterhand: ulnaris parese. 17/10/38 Ro-foto (Sassen) : nog 8 agraves op de plaats van de anastomose, 1 agrave rechts onder bij de bekkenkam (laatste ileumlis of caecum) . Complicaties: parese n. ulnaris d. M icroscopie (Dr. B. den Hartog) : Het ulcus blijkt te zijn geperforeerd dwars door de spierlagen en door den zeer verdikten bodem, die bestaat uit een dikke laag oud fibreus granulatieweefsel, heen; op de buitenvlakte acute peritonitis. Dus: geperforeerd chronisch ulcus, verder duodenitis en gastritis in pars pylorica. Ontslag: 21/10/38, maagfunctie goed, ontlasting geregeld, san per prim. ;  verpleegduur 23  dagen. Na-onderzoek: 20/12/38, 3 maanden na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. De maag is goed, verdraagt zoet, kool, vet; nog geen boonen en spek gegeten; eetlust is goed, houdt geen dieet, heeft na ontslag ± 5 weken dieet gehouden. Geen pijn, geen ructus, geen pyrosis, geen braken, geen nausea. Soros diarrhee. Heeft zijn werk 3 weken geleden, 2 maanden na operatie hervat, heeft licht werk gekregen (opbraakseingever) . Rookt weinig. Gewicht is gelijkgebleven. Bet gevoel in de hand is teruggekomen. B. Objectief: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 82 KG. ,  lengte 1 M. 73; tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. Farese n. ulnaris d. genezen. Bloedbeeld: Hb. gehalte 16 gr. 100%, erythrocyten 5.000.000, gemiddelde grootte 7.2 .micron, index 1 .-, leucocyten 5200 (bas. ½%, eos. 5%,  staafk. 2½%, segmentk. 51½%, lymphocyten 30%, monocyten 10½%) ,  roode bloedbeeld niets bijzonders. 
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Ro-onderzoek (Sassen) : 18/11/38 3 agraves op de plaats van de anastomose; 20/12/38: nog steeds 3 agraves aanwezig; 8/2/39: nog 2 agraves; 12/4/39: nog 1 agrave. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 42 jr. ,  na 5½ uren behandeld met resectie; genezen ontslagen; na-onderzoek: goed. 
105. (1938 : 2595) M. W. , m., 28 jr. , mijnwerker. 25/10/38 's nachts 2 uur wakker geworden met hevige pijn in den bovenbuik; pijn trok naar rechterschouder; verscheidene malen gebraakt. Niet meer gegeten, wel gedronken, 1 glas melk, 2 glazen thee; had 4 uren tevoren boterham gegeten. Voorgeschiedenis: nooit maagklachten; voelde zich den vorigen avond niet goed, had o.a. hoofdpijn. Volgens zijn vrouw ± 1 jaar maagklachten: maagpijnen, braken. Onderzoek: status generalis: algemeene toestand goed. Krachtig gebouwde man, normale voedingstoestand, normale gelaatskleur, tong droog beslagen, niet anaemisch. pols: 84, goede kwaliteiten; temp. : 38.1 ;  ademhaling 84, oppervlakkig, costaal; bloeddruk 160/100; urine geen afwijkingen; hart en longen geen afwijkingen. buik: bovenbuik ingetrokken, onderbuik opgezet, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: sterk boven en rechts onder, links onder niet. def. muse. : sterk boven en rechts onder, links onder weinig. leverdemping afwezig, peristaltiek aanwezig, geen vrij vocht aantoonb�ar, rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk. Diagnose: maagperforatie. Operatie: (v. B.) 23 uren na perforatie. 
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anaesthesie: S. E. E. ,  56 cc perca'in ½¾o Kappis, 140 cc tutoca'in !% buikwand, 50 cc tutoca'in ½¾ Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: gas, in bovenbuik geen vocht, tusschen duodenum en lever, in Cav. Dougl. , fossa iliaca d. en rechts subphrenisch totaal ± 200 cc gallig gekleurd, niet stinkend, troebel vocht; I. fossa iliaca en I. subphrenisch geen vocht; peritoneum v. boyenbuik rood, v. onderbuik blank, colon opgezet. perforatie: voorwand duodenum, aan den rand van den pylorus, diameter 2 mM., afgesloten door een fibrineprop; maag bevat ± 200 cc gallige massa. resectie Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buitennaad Lembert doorloopend linnen. buikholte: leegzuigen en spoelen met 1 .5  L. physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, met geknoopt linnen hechtingen, huid synthofil en agraves. algemeene toestand na operatie goed, pols: 60, ademhaling 26, bloeddruk: 160/100. 



exsudaat: reactie alkalisch, microscopisch enkele grampositieve diplo
coccen, kweekproef negatief. Verloop: gunstig, 27/10 flatus, 28/10 ontlasting; hoogste temp. : 38.2, pols: 96; 
31/10 groat subcutaan buikwandabsces; niet gebraakt. Complicaties: buikwandabsces. Microscopie (Dr. B. den Hartog) : Het ulcus is geperforeerd door alle lagen, de 
perforatie-opening wordt opgevuld door groote hoeveelheden leucocyten 
met fibrine. De ulcusranden zijn necrotisch in dunne laag. Aan de buiten
vlakte van het ulcus ligt een sterk vezelig granulatieweefsel (oud proces) ! .  
I n  een coupe van kleine curvatuur aan cardiale deel van het praeparaat 
fundusslijmvlies met ontsteking. Dus: geperforeerd chronisch ulcus 
duodeni. Gastritis. Ontslag: 24/12/38 met kleine granuleerende wonde, geen klachten, ontlasting 
geregeld; verpleegduur 62 dagen. San. per sec. bloeddruk 170/100. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 15.68 gr., 98% ,  erythrocyten 4.720.000, ge
middelde grootte 7.2 micron, index 1 .04, leucocyten 7000 (bas. 1 % ,  
eos. 4 % ,  staafk. + % ,  segmentk. 63% ,  lymphocyten 26% ,  monocyten 
5 % ) .  Na-onderzoek: 23/4/39, 6 maanden n a  de operatie. 

A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De 
maag is goed, eet alles, kan geen zuurkool en geen koffie verdragen, wel 
zoet, ook kool, niet veel vet. Eetlust is goed, eet niet meer zoo groote 
parties als vroeger (6 a 7 aardappelen, bard pap) . Na het ontslag nog 
1 ½  maand dieet. Geen maagpijn, enkele keer galbraken, geen nausea, 
geen pyrosis. Ontlasting geregeld. Kan zijn werk goed doen (stoker, 
bovengrondsch), heeft het 5½ maand na de operatie hervat (wonde was 
nog niet dicht) . Rookt 1 pijp per dag, gebruikt geen alcohol. Is na het 
ontslag vermagerd. 

B. Objectief: krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 
85 KG. ,  lengte 1 M. 85, tong: geen bijzonderheden. Buik: litteeken 4 cM. 
breed, kleine granuleerende wonde, handpalmgroote litteekenbreuk, geen 
pijn bij druk, geen spierspanning. Knie- en Achillespeesreflexen normaal. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 14.08 gr. 88% , erythrocyten 4.130.000, gemiddelde 
grootte 7.2 micron, index 1 .07, leucocyten 8700 (bas. sporadisch, eos. 1 % ,  
staafk. ½%, segmentk. 73% ,  lymphocyten 21 % ,  monocyten 4½%) ,  lichte 
anisocytose, heel enkele basophile gekotrelde erythrocyten. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 28 fr., na 23 uren behandeld met 1'esectie; genezen ontslagen, na-onderzoek :  goed. 

106. (1938 : 2654) J .  H. S . ,  m. 52 jr. , cafehouder. 
2/11/38 Anamnese: 16 uur: vanmiddag om 14.15 plotseling heftige pijn door 

geheelen buik gekregen, niet uitstralend, aanhoudend. Had na 9 uur niet 
meer gegeten, was juist bezig een glas bier te drinken. Voorgeschiedenis: sedert 10 jaren maagklachten, periodiek: maagpijn, 's middags 
van 1-8, geen hongerpijnen, geen pyrosis, kan alles eten, potator. Onderzoek: status generalis : krachtig gebouwde man, goede voedingstoestand, 
algemeene toestand goed, sterk cyanotisch, tong beslagen. 
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pols: 96, temp. : 37 .4, bloeddruk: 120/70, ademhaling costaal, 25, hart en longen geen afwijkingen, bloed Hb. gehalte 18.24 gr. 114%, erythrocyten 5 .560.000, index 1 .02. buik: iets ingetrokken beweegt weinig bij respiratie. pijn bij druk: diffuus, heftig in bovenbuik. def. muse. :  sterk in bovenbuik, weinig in onderbuik. geen peristaltiek, geen demping in de flanken, leverdemping aanwezig, rectaal: geen afwijkingen. 
Diagnose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B . )  3 uren na perforatie. anaesthesie: S. E. E., 70 cc percain ½°loo Kappis, 112 cc tutocain ¼% buikwand, 50 cc tutocain ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. in buikholte: geen gas, ± 100 cc geel-bruine troebele vloeistof met fibrinevlokken in bovenbuik, rechts en links subphrenisch, geen vocht in Cav. Dougl., rechter en linker onderbuik; peritoneum bovenbuik sterk rood,. duodenum en omgeving oedemateus, peritoneum onder colon is niet rood, glad en glanzend. perforatie: voorwand duodenum, 1 cM. aboraal van pylorus, 3 mM. Jang,. 1 mM. breed. resectie (langs groote curvatuur 22½ cM. ,  langs kleine curvatuur 10½ cM. )  Billroth I I  retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum gesloten met mucosakokermethode; anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend achtenvand agraves, voonvand doorloopend linnen, buitennaad Lembert doorloopend linnen. maag was gevuld met 350 cc bruin-zwarte, drabbige massa. buikholte: leegzuigen en spoelen met ½ L. physiol. zoutoplossing. sluiten in lagen, met geknoopt linnen hechtingen, huid synthofil en agraves. duur van de operatie 2 u .  45 min. na operatie algemeene toestand goed, gelaatskleur normaal, pols: 92� ademhaling: 28, bloeddruk: 130/90; exsudaat: reactie alkalisch, streptococcen gekweekt. 
Verloop: gunstig, 4/11 flatus, 7 /1 1 ontlasting, ontlasting onderzocht op agraves, op 13/11 voor het eerst agraves in de .ontlasting gevonden; hoogste temp. : 38.9, pols: 96. 
Microscopie (Dr. B. den Hartog) : De wand van het ulcus bestaat uit een granulatieweefsel, <lat vrij vezelrijk is en dat een dunne laag necrose vertoont. De bodem van het ulcus ligt ver buiten de spierlaag in het vezelrijke granulatieweefsel. Dus een chronisch ulcus, verder gastritis in pars pylorica; coupes aan cardialen rand van het praeparaat vertoonen weinig ontsteking. 
Ontslag: 26/11 ,  geen klachten, san. per prim. ,  op centgroot granuleerend wondje na, ontlasting geregeld; verpleegduur 25 dagen. Bloedbeeld: Hb. gehalte 17 .44 gr. 109%, erythrocyten 5.200.000, index 1 .05, leucocyten 11600 (bas. ½% , eos. 2½%, staafk. 3½% , segmentk. 66½%, lymphocyten 23½% , monocyten 3½%) ,  roode bloedbeeld niets bijzonders. 
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Ro-onderzoek: nag 4 agraves in de maag. Na-onderzoek: 16/1/39, 2 maanden na operatie. A. Subjectief: voelt zich goed, beter dan voor de operatie, is tevreden; de maag is goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boonen, vet, spek; oak haring en zuurkool) . Eetlust is goed, eet 5 X per dag, geen vol gevoel. Geen dieet, heeft na de operatie 6 weken dieet gehouden. Geen pijn,. enkele keer ructus, geen nausea, enkele keer pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft het werk in eigen zaak na 1½ maand hervat, kan bet goed doen. Rookt 4 sigaren per dag, heeft nag geen alcohol weer gebruikt. Is dikker geworden. B. Objectief: goed gebouwde man, goede voedingstoestand, tong normaaL Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuk. Bloedbeeld: Hb. gehalte 17.44 gr. 109%, erythrocyten 5 .440.000,- gemiddelde grootte 6.8 micron, index 1 .01, leucocyten 7100 bas. ½%, eos. ½%, staafk. 2%, segmentk. 69½%, lymphocyten 24% ,. monocyten 3½%), enkele polychromatophile erythrocyten. Rontgenonderzoek (Sassen) : 8/2/39: nag 1 agrave op de plaats van de anastomose, 26/4/39: geen agraves meer te zien. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 52 J°r., na 3 uren behandeld met resectie,genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
107. (1938 : 2812) M. B., m. 20 jr., chauffeur. 21/11/38 Anamnese: vanmiddag 14.30 plotseling heftige pijn in geheelen buik, niet uitstralend. Gebraakt; om 12 uur vleesch gegeten, om 14 uur boterham. Voorgeschiedenis: nooit maagklachten. Onderzoek :  status generalis: algemeene toestand goed; krachtig gebouwde jonge man; goede voedingstoestand; bleek; tong vochtig, niet beslagen. pols: 76, goede kwaliteiten, temp. : 37 .3 ,  bloeddruk: 130/80, hart en longen geen afwijkingen. buik: iets ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: heftig, diffuus. def. muse. : plankharde buik. geen peristaltiek, leverdemping normaal, geen demping in de flanken,. rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk; bloedbeeld: Hb. gehalte 15.68 gr. 98%, erythrocyten 5 .350.000, index 0.92, leucocyten 18000 (bas. sporadisch, eos. 1 %, staafk. 9%, segmentk. 71 % ,  lymphocyten 14%, monocyten 5%) ,  enkele basophile gekorrelde erythrocyten. Diagnose : maagperforatie. Operatie: (Dr. H.) 3½ uur na perforatie. anaesthesie: S. E. E. ,  60 cc percain ½°loo Kappis, 200 cc tutocain ¼% buikwand, 120 cc percain ½°loo buikholte, 50 cc tutocain ½% Braun. incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: geen gas, weinig gekleurd gallig troebel vocht voornamelijk  tusschen lever en  duodenum en  in  Cav. Dougl. perforatie: voorwand duodenum, even voorbij pylorus, 2 bij 4 mM. ,  
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omgeving rood en oedemateus, peritoneum bovenbuik rood, in onderbuik 
niet, geen meterorismus. 
resectie (langs kleine curvatuur 7½ cM. ,  langs groote curvatuur 19 cM.)  
Billroth II retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum 
gesloten met mucosakokerroethode; anastomose 2 rijig, binnennaad 
allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend . linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met 3 L. physiol. zoutoplossing; 
maag was gevuld met ± 250 cc bruin-zwarte massa. 
sluiten in lagen, met geknoopt linnen hechtingen, huid synthofil en agraves. 
toestand na operatie goed, pols: 100, bloeddruk: 140/90. 
exsudaat: geen bacterien, reactie alkalisch, kweekproef negatief. Verloop: gunstig, 24/11 flatus, 26/11 ontlasting, hoogste temp . :  38.6, pols: 120, 
7/12 bloeddruk: 1 1 0/60; outlasting onderzocht op agraves: 30/11 2 agraves, 
1/12 3, 4/12 1 ,  5/12 2 agrav�. Microscopie (Dr. B. den Hartog) : Het ulcus wordt begrensd door oud granulatie
weefsel dat aan de mucosa-zijde bedekt is met een laag necrotische massa 
en dat zich op de buitenvlakte en in de spierlaag uitbreidt; het bind
weefsel is in belangrijken graad hyaliene gedegenereerd. In den bodem 
van het ulcus ligt een gethromboseerd vat. De thrombus is reeds geor
ganiseerd en gekanaliseerd. Dus een chronisch ulcus, verder gastritis 
en duodenitis. Ontslag: 8/12, geen klachten, veel hanger, ontlasting geregeld, san. per 
prim. ,  verpleegduur 18 dagen. Bloedbeeld: Hb. gehalte 15.36 gr. 96% ,  
erythrocyten 5 .120.000, index 0.94, leucocyten 7600 (bas. sporadisch, 
eos. 1 % ,  staafk. 22% ,  segmentk. 50½% , lymphocyten 19½% , monocyten 
7%) .  
Rontgenonderzoek (Sassen) : nog vele agraves op de  plaats van de  anasto
mose. 1 0/1/39: op de anastomoseplaats ± 13 agraves. N a-onderzoek : In April nog eens opgeroepen voor controle. Is niet ver
schenen, is in militairen dienst. Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 20 J°r:, na 3½ uur behandeld met resectie,· genezen ontslagen, na-onderzoek:  geen. 

108. (1938 : 2924) W. J. v. A., m., 37 jr. , leerling machinist N.S. 
6/12/38 Anamnese: hedenmiddag 15 uur plotseling heftige pijn in den buik, 

niet gebraakt; had om 13.30 haverroout gegeten, 's morgens 8 uur thee 
en havermout gehad. Voorgeschiedenis: reeds vanaf 1925 typische ulcusklachten; in Augustus 1938 
maagperforatie, elders behandeld met overhechting na ± 6 uren; in 
September 3 x maagbloeding, behandeld met bloedtransfusies. Na de 
operatie blijven klagen, veel pij n, veel braken. Onderzoek: status generalis: lange, magere man, algemeene toestand goed; 
pols: 92, regelmatig; temp. :  37.5;  bloeddruk: 130/90; ademhaling 30; 
hart en longen geen afwijkingen. 
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buik: beweegt niet bij respiratie, iets opgezet, litteeken van proc. xyph. 
tot navel met handpalmgroote litteekenbreuk; lineair litteeken rechter 
onderbuik. 



pijn bij druk: diffuus, het sterkst in bovenbuik. 
def. muse.: in epigastrium. 
leverdemping aanwezig, geen peristaltiek, rectaal: Cav. Dougl. pijnlijk, 
bombeert niet. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 14.40 gr. 90%,  erythrocyten 4.820.000, index 
0.94, leucocyten 5700 (bas. 0%, eos. 1½%,  staafk. 4½%, segmentk. 61½%, 
lymphocyten 32% ,  monocyten ½%) ,  anisocytose, poikilocytose, sporadisch 
een basophile gekorrelde erythrocyt. 
Urine geen afwijkingen. 

Diagrz,ose: maagperforatie. 
Operatie: (v. B.) 3½ uur na perforatie. 

anaesthesie: S. E. E., 65 cc perca1n ½¾o Kappis, 168 cc tutocam ¼% locaal, 
60 cc tutocam ½% Braun. 
incisie: mediane laparotomie boven den navel; geen plombe. 
in buikholte: geen gas; veel, 500 cc, troebel geelbruin vocht, voornamelijk 
in bovenbuik, weinig in onderbuik en onder diaphragma. 
perforatie: voorwand duodenum, tegen pylorus, lan�erpig, 2 bij 10 mM.; 
op 1 cM. afstand een absces in den duod.wand waarin enkele linnen 
hechtingen (het 4 maanden geleden overhechte ulcus l ) ,  verder is er een 
in het pancreas gepenetreerd vingertopgroot ulcus aan den achterwand 
van het duodenum. Maag enorm opgezet (bevat 2½ L. vocht) ; peritoneum 
in bovenbuik sterk rood, in onderbuik niet. 
resectie (¾ van de maag) Billroth II retrocolica terminolateralis oralis 
partialis inferior cum curv. maj. aborale; duodenum gesloten met mucosa
kokermethode met wegnemen van de beide ulcera; maag van groote tot 
kleine curvatuur 20 cM. breed, breedte van de anastomose 12 cM.; 
anastomose 2 rijig, binnennaad allesvattend doorloopend catgut, buiten
naad Lembert doorloopend linnen; mesocolon rondom anastomose op 
maag gehecht; diepte van de maagstomp 15 cM. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing (3 L.) 
sluiten in lagen, met linnen, huid synthofil en agraves. 
tijdens het luxeeren van de groote maag werd patient bleek, pols klein 
en frequent, braakneiging, 1 cc coramine subcutaan. 
na afloop operatie algemeene toestand vrij geed, pols: 132, bloeddruk 
100/80, ademhaling 40. 
exsudaat: geen vrij zoutzuur, reactie zuur, heel enkele grampositieve 
coccen, kwe.ekproef negatief. 

Verloop: gunstig, niet gebraakt, 9/12 outlasting, hoogste temp.: 38.1, pols: 100. 
Microscopie (Dr. B. den Hartog) : Het geperforeerde ulcus is een typisch ulcus 

chronicum met veel eosinophile leucocyten in het bindweefsel en smallen 
necrotischen zoom. In antrum pylori zeer sterke ontsteking. Aan cardiale 
uiteinde van het praeparaat nauwelijks iets van ontsteking te zien. 

Ontslag: 24/12/38, geen klachten, ontlasting geregeld, san. per prim.; verpleeg
duur 19 dagen. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 75% ,  12 gr., erythrocyten 4.420.000, index 0.84, 
leucocyten 8400 (bas. sporadisch, eos. 4%, staafk. 1 % ,  segmentk. 73% , 
lymphocyten 18% ,  monocyten 4%). Bloeddruk: 110/80. 
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Na-onderzoek: 16/4/39, 4 maanden na operatie. A. Subjectief: voelt zich vrij goed, beter dan voor de operatie, is tevreden. De maag is vrij goed, verdraagt zoet, boonen, vet; heeft nog geen kool en spek gehad; 's morgens na de boterham vol gevoel, moet dan ½ uur rusten, niet na warm eten. Eetlust is goed, eet nog voorzichtig. Nooit pijn, soms ructus, soms nausea, geen pyrosis, geen braken. Ontlasting is geregeld. Is eerst met licht werk begonnen, krijgt 15 Mei weer zwaren dienst. Rookt 3 sigaartjes per dag, gebruikt geen alcohol. Gewicht is gelijk gebleven. B. Objectief: groote, licht gebouwde man, normale voedingstoestand, gewicht 67 KG. , lengte 1 M. 83, tong iicht beslagen . Buik: 2 lineaire litteekens, geen pijn bij druk, geen spierspanning, geen litteekenbreuken. Bloedbeeld: Hb. gehalte 70%,  erythrocyten 4.650.000, gemiddelde grootte 7.6 micron, index 0.75, leucocyten 8600 (eos. 2%,  staafk. 2%,  segmentk. 67%,  lymphocyten 24% ,  monocyten 5%) ,  anisocytose, poikilocytose, enkele polychromatophile erythrocyten . Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 37 jr., na 3½ uur behandeld met resectie; genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 
109. (1938 : 2951) W. J .  G. , m. 27 jr. , schilder. 11/12/38 A namnese: 23.30: Hedenavond 20 uur plotseling heftige pijn in bovenbuik en rechterschouder; om 16 uur brood gegeten, daarna glas bier gedronken. Voorgeschiedenis: nooit maagklachten, alleen 14 dagen .geleden iets gevoeld. Onderzoek : status generalis : goed gebouwde man, vrij mager, bleek, algemeene toestand goed. pols: 96, goede kwaliteiten, temp. : 37.3, bloeddruk: 140/85, hart en longen geen afwijkingen. buik: ingetrokken, beweegt niet bij respiratie. pijn bij druk: sterk in bovenbuik, minder rechts onder, heel weinig links onder. def. muse. : plankharde buik. leverdemping aanwezig, geen peristaltiek, rectaal: geen afwijkingen. Diagnose: maagperfora tie. Operatie: (Pl . )  5 uren na perforatie. 
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anaesthesie: S. E. E. ,  52 cc perca'in ½°loo Kappis, 117 cc tutoca'in ¼% buikwand, 55 cc tutoca'in ½% Braun. • incisie: mediane laparotomie boven den navel; plombe. in buikholte: geen gas, ± 200 cc troebel geelbruin vocht, voornamelijk in bovenbuik, weinig onder diaphragma en in Cav. Dougl. , links onder geen vocht; in bovenbuik peritoneum sterk rood en bedekt met talrijke fibrine vlokken. perforatie: voonvand duodenum, 1 cM. aboraal van pylorus, rond, diameter 3 mM. ;  maag normale grootte, vrijwel leeg. resectie, (langs groote curvatuur 23 cM. ,  langs kleine curvatuur 17 cM.) ,  Billroth I I  retrocolica terminolateralis cum curv. maj . aborale; duodenum 



is bewegelijk, gesloten met beursnaad; anastomose 2 rijig, binnennaad 
allesvattend agraves, buitennaad Lembert doorloopend linnen. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met 2 L. physiol. zoutsolutie. 
sluiten in lagen, met geknoopt linnen, huid synthofil en agraves. 
algemeene toestand na operatie goed, gelaatskleur normaal, pols: 80, 
bloeddruk: 150/95. 
exsudaat: reactie zwak alkalisch, microscopisch: enkele grampositieve 
coccen, kweekproef: streptococcen. 

Verloop: 12/12, 570 cc gebraakt; 14/12 ontlasting, bronchitis, temp. : 39.4, 
pols: 100. 

Complicaties: le dag gebraakt, bronchitis. 
Microscopie (Dr. B. den Hartog) : 1) het ulcus heeft een fibreuzen bodem die rijk 

is aan oude vezelsubstantie, het gat wordt begrensd door een smallen 
zoom necrose. Ulcus chronicum. 2) in maag sterke gastritis, in de 
richting van de cardia in afnemende mate. 

Ontslag: 30/12/38, san. per prim. ,  geen klachten, ontlasting geregeld, bloeddruk: 
135/80, verpleegduur 20 dagen. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 16.16 gr. ,  101 %, erythrocyten 5 .200.000, index 
0.97, leucocyten 11000 (bas. ½%, eos. 1½%,  staafk. 9%, segmentk. 62%, 
lymphocyten 24½%, monocyten 2½%),  roode bloedbeeld niets bijzonders. 
bloeddruk 110/80. 

Na-onderzoek: 16/4/39, 4 maanden na operatie. 
A. Subjectief: voelt zich goed, is tevreden over de operatie. De maag is 

goed, kan alles verdragen (zoet, kool, boo,nen, vet, spek, zwart brood). 
Eetlust is goed, houdt geen dieet, heeft na ontslag nog 4 weken dieet 
gehouden. Nooit pijn, soms ructus, geen nausea, soms (na koffie) pyrosis, 
geen braken. Ontlasting is geregeld. Heeft zijn werk als schilder 2½ maand 
na de operatie hervat, kan het goed doen. Rookt per week 1 ons tabak 
en 2 pakjes sigaartjes, drinkt af en toe een glas bier. Gewicht is gelijk 
gebleven. 

B. Objectief : goed gebouwde man, goede voedingstoestand, gewicht 61 KG. , 
lengte 1 M. 69; tong normaal. Buik: litteeken lineair, geen pijn bij druk, 
geen spierspanning, geen litteekenbreuk. 
Bloedbeeld: Hb. gehalte 15.52 gr. 97%,  erythrocyten 5.250.000, gemiddelde 
grootte 7.3 micron, index 0.93, leucocyten 7100 (eos. 2%, staafk. 2½%, 
segmentk. 69% ,  lymphocyten 22%,  monocyten 4½%),  roode bloedbeeld 
niets bijzonders. 

Epicrisis: ulcus duodeni perforatum, M. 27 fr., na 5 uren behandeld met resectie; 
genezen ontslagen, na-onderzoek: goed. 

GEPERFOREERDE MAAGCARCINOMEN (110 t/m 112). 

110. (1934 : 1455) J. M., m. 53 jr. 
Anamnese 13/7/34: vanmiddag plotseling heftige pijn in den bovenbuik ge

kregen; sinds 8 maanden vage maagklachten. 
Operatie: enkele uren na perforatie. 
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2 vuisten groot, inoperabe Jmaagcarcinoom, aan de voorzijde geperforeerd; 
perforatie-opening wordt bedekt met omentum; sluiten. 

Ontslag: 9/8/34. Patient is enkele maanden later thuis overleden. 

111. (1936 : 1 1 83) P. S . ,  m.,  59 jr. 
3/6/36 A namnese: te 15.30 plotseling heftige pijn door den geheelen buik 

gekregen; sinds 7 weken, klachten: drukkend gevoel in bovenbuik, geen 
eetlust, vermagerd, geelzucht. 

Onderzoek: cachectische man, algemeene toestand slecht, sterke icterus. 
Operatie: 9 uren na perforatie; vuistgroot, inoperabel maagcarcinoom met 

kleine perforatie-opening, langs de aorta groote vaste klieren; over
bechti).lg van de perforatie-opening mislukt doordat de draden in het 
Ca. weefsel doorsnijden; groote net wordt op de opening gebecht; sluiten. 

4/6/36 Exitus. 

112. (1937 : 2869) J. S., m., 61 jr. 
14/12/37 Anamnese: klaagt sinds 1 jaar over pijn in den bovenb-1,1.ik. 
Diagnose: maagcarcinoom. 
Operatie 22/12/37:  tusschen maag en voorsten buikwand een absces, maag sterk 

met omgeving vergroeid, een inoperabel maagcarcinoom met een groote 
perforatie-opening aan kleine curvatuur; sluiten van de perforatie
opening; sluiten. 
30/12/37 uit de wond komt maaginhoud. 

1/1/38 Exitus, cacbexie. 

GEDEKTE MAAGPERFORATIES (113 t/m 1 15) . 

113. (1928 : 138) Br, S . ,  m., 34 jr. 
6/1/28 Anamnese: gisteren plotseling aanvallen van pijn in rechter bovenbuik 

gekregen. 
Operatie 16/1/28 :  in bovenbuik een groot infiltraat van lever, colon trans

versum, galblaas en pylorus. Bij bet vrijmaken van de galblaas komt men 
in een absces, de galblaas is intact, er is een gedekte duodenumperforatie. 
resectie Billrotb II antecolica. 

21/1/28 plotseling overleden, embolie (geen obductie) . 

114. (1929 : 1533) K. C., m.,  32 jr. 
29/8/29 wordt gestuurd voor maagperforatie, heeft sinds langen tijd maag

klacbten; verdere anamnese ontbreekt (Italiaan ! )  
Onderzoek: algemeene toestand goed, temp. :  37 .5 ,  pols: 96. 

buik: pijn bij druk: sterk in bovenbuik. 
def. muse. : sterk in bovenbuik. 

Behandeling: conservatief. 
2/9/29 patient verlaat tegen advies bet Ziekenhuis. , 1 
Diagnose: gedekte maagperforatie ? 
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115. (1933 : 1541) J. v. M., m., 57. jr. 
Anamnese: 1/8/33: kreeg drie dagen geleden plotseling heftige pijn in den buik 

in aanvallen, vooral rechts naast navel. Sinds 15 jaar klachten (braken 
en pijn na het eten, geen pyrosis) . 

Onderzoek: algemeene toestand matig, temp. :  38, pols: 100, week. 
buik: pijn bij druk: in rechterbovenbuik. 
def. muse. : in rechterbovenbuik. 

Behandeling: conservatief. 
4/8/33 Exitus. 
Obductie: groat absces boven colon transversum en onder lever, geheel af

gedekt, 2 �oote ulcera in maag bif pylorus waarvan onderste geperforeerd. 

116. (1938 : 1404) H. L., m. 10 jr.; ·, 
28/5/38 Anamnese: 23 uur geleden pijn in den buik, misselijk, gebraakt, geen 

eetlust. 
Voorgeschiedenis: 1933 Interne afdeeling: ± 5 weken geleden meer dan 1 L. 

bloed per rectum verloren, had buikpijn en braakte; toen kind 5 en 8 
maanden oud was oak rectaal bloed verloren. 

Onderzoek: status generalis: maakt zieken indruk; tong beslagen. 
pols: 108, temp.: 38.3, hart en longen geen afwijkingen. 
buik: beweegt niet bij respiratie. 
pijn bij druk: rechter onderbuik. 
def. muse.: diffuus, niet sterk, het sterkst rechts onder. 
loslaatpijn links. 

Diagnose: appendicitis acuta. 
Operatie: (R.) 23 uren na perforatie. 

anaesthesie: M. S., 70 cc tutocain ¼% buikwand. 
incisie: wisselsnede; plombe. 
in buikholte: bloederig vocht, vooral in Cav. Dougl. 
ectomie van een normale appendix. 
sluiten in lagen, met linnen, huid synthofil en agraves. 
narcose (6 cc chlooraethyl, 110 cc aether). 
paramediane incisie rechter onderbuik: dunnedarmlissen niet opgezet. 
perforatie: in een Meckel's divertikel, 4 mM. groat; omgeving rood en 
met fibrine beslagen; er komt bloed uit de opening. Opening was eenigszins 
afgesloten door omgevende darmlissen. 
extirpatie van het divertikel. 
opening dwars gesloten. 
buikholte: leegzuigen en spoelen met physiol. zoutoplossing. 
sluiten met linnen, huid synthofil en agraves. 

Verloop: gunstig; 31/5 ontlasting; hoogste temp.: 38.1, pols: 120. 
Pathologische anatomie: 
Macroscopisch (Dr. B. den Hartog) : geperforeerd Meckel's divertikel: sterk ' bebloed, overigens met serosa bedekt, 4 cM. lang, als een appendix er uit 

ziend stukje darm; de middellijn bedraagt 1-1½ cM. Dwarsdoorsnede: 
de mucosa is sterk geplooid; in het lumen bloedig getinte brij ; er zijn geen 
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lymphfollikels te zien; aan de basis een fijne perforatie door alle lagen heen 
(een dwarscoupe) . 
appendix is 8 cM. lang, vertoont een weinig vaatinjectie en bloedinkjes, 
verder geen bijzonderheden. 
sneevlakken: geen afwijkingen (4 dwarscoupes) . 

M icroscopisch: het divertikel van Meckel is bekleed met een mucosa die geheel 
overeenkomt met maagslijmvlies (fundusslijmvlies) . Na:bij de perforatie 
is ook darmslijmvlies met villi te zien. De perforatie is begrensd door een 
smallen zoom necrotisch weefsel; in de buurt is ontsteking van acuut en 
recent karakter te zien. 

Ontslag: 11/6; san. per prim.;  verpleegduur 15 dagen. 
Epicrisis: ulcus pepticum perforativum van Meckel's divertikel; M. 10 fr., na 

23 uren behandeld met extirpatie; genezen ontslagen. 
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HOOFDSTUK Y. 

OVERZICHT VAN DE EIGEN GEVALLEN. 

In hoofdstuk IV zijn de ziektegeschiedenissen weergegeven van 
alle gevallen van in de buikholte doorgebroken maag- en duodenum
zweren, die van 1 J anuari 1928 tot 1 J anuari 1939 zijn opgenomen 
op de Chirurgische Afdeeling van het St. Jozefziekenhuis te 
Heerlen. 

Bij de verdere bespreking warden niet meegerekend gedekte 
perforaties, terwijl ook perforaties van carcinomen niet zijn mee
geteld. In genoemde periode zijn van elk van deze categorieen 
3 patienten opgenomen. Hun ziektegeschiedenissen zijn kort weer
gegeven (nrs. 110-116). 

Ik heb als gedekte perforatie beschouwd gevallen, waarbij een 
afgekapseld absces bij de perforatie-opening bestond. Gevallen, 
waarbij op het tijdstip der operatie de perforatie-opening min of 
meer afgesloten was (bv. door net, door ontste�ingsproducten), 
maar waarbij in de vrije buikholte maaginhoud, eventueel exsudaat 
aanwezig was, heb ik meegerekend; zij zijn trouwens ook alle direct 
na opname geopereerd. 

Bijzondere vermelding verdienen de gevallen van perforatie in 
de bursa omentalis (nrs. 14 en 49). 

Als curiositeit is nog vermeld een geval van perforatie van een 
ulcus pepticum in een Meckel's divertikel (nr. 116). 

Samenstelling van de bevolking. 
De patienten van het St. Jozefziekenhuis te Heerlen zijn af

komstig uit Heerlen en omliggende gemeenten. Dit rayon, de 
Oostelijke helft van Zuid-Limburg (met uitzondering van Kerkrade, 
dat een eigen ziekenhuis heeft), omvat ± 150.000 inwoners. 

Dit district was oorspronkelijk vrij dun bevolkt; de bevolking 
hield zich voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt . De, sinds 
den wereldoorlog tot grooten bloei gekomen, mijnbouwindustrie 
heeft zijn stempel op deze streek gedrukt; de bevolking is sterk 
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toegenomen. Uit alle deelen des lands, ja  zelfs uit alle landen van 
Europa, zijn menschen naar Zuid-Limburg toegestroomd. Het 
aantal buitenlanders is in de laatste 10 jaren weer sterk afgenomen. 
De gemeente Heerle_n telde in 1910 12.000 inwoners, in 1920 32.000, 
in 1930 47.000. Het aantal mijnwerkers in Zuid-Limburg bedroeg, 
volgens BUNGE, in 1900: 1200, in 1910: 6600, in 1920: 22.800, in 
1930: 37.600. De mijnen hebben voornamelijk jonge, volwassen 
menschen tot zich getrokken. Dit wordt duidelijk gedemonstreerd 
door de bevolkingspyramide. Nederland Gemeente Heerlen 
14 •f •uJ., 

7r- !'1 
1°-r 
,r - 6

'1 ,. _ ,., 
rr- r'l 

$0 - T'I 

tr- "'1 
i'O - "l'i 

U- Jr 

Ja - J., 

,s. ,,, 
J.0 - 1¥ 

ff· 'f 

JD - IV 

r - r  
o - v 

,� Verdeeling van de mannelijke bevolking naar leeftijdsgroepen in procenten van de totale mannelijke bevolking, volgens de gegevens van de volkstelling van 31 December 1930 . 
Hierin zijn naast elkaar weergegeven de verdeeling van de 

mannelijke inwoners naar leeftijdsgroepen van de gemeente Heerlen 
en van het geheele land, volgens de gegevens van de Volkstelling 
van 31 December 1930 1) .  it deze figuur volgt, dat in de gemeente 
Heerlen, in vergelij king met het geheele land, veel j onge kinderen, 
veel menschen van 25-50 jaar en weinig oude menschen zijn.  Een 
voor de beoordeeling van operatiestatistieken met sterftecijfers 
niet onbelangrijk feit . 1) Deze gegevens zijn ontleend aan de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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De serie bestaat uit 109 gevallen. 

Geslacht van de patienten: 
108 mannen, 1 vrouw. 
In bijna geen enkele statistiek overweegt het aantal mannen zoo 

sterk. 

Beroep van de patienten: 
40 mijnwerkers, 10 landbouwers, 8 ambachtslieden, 7 werklieden, 

5 ambtenaren, 4 chauffeurs, 2 werkeloozen, 2 renteniers, 2 kellners, 
2 zonder beroep, diverse beroepen 18, onbekend 9. 

De beroepen van de patienten zijn in zekeren zin een weer� 
spiegeling van de structuur van de bevolking (mijnbouwstreek) . 

Leeftijd van de patienten: 
10-20 jaar: 4 
20-30 29 
30-40 35 
40-50 26 

50-60 j aar: 9 
60-70 4 
70-80 ,, : 1 

De jongste patient was 18, de oudste 78 jaar, de gemiddelde 
leeftijd van alle patienten 37 jaar. 

Deze verdeeling komt vrijwel overeen met het materiaal van het 
geheele land (enquete lNSINGER) en van EAGER, misschien zijn er 
bij ons iets minder patienten in de oudste· categorieen, hetgeen zou 
samenhangen met de opbouw van de bevolking. 

Z etel van het ulcus: 
18 ulcera ventriculi, 1 ulcus pylori, 88 ulcera duodeni, 2 ulcera 

peptica jejuni. 
Hierbij valt het sterk overwegen van de ulcera duodeni op. Wij 

hebben steeds getracht vast te stellen of het ulcus in de maag of 
in het duodenum gelegen was. De grens tusschen maag en duodenum, 
de pylorus, is tijdens de operatie niet steeds gemakkelijk vast te 
stellen. De vena pylorica is zeker niet altijd een geheel betrouwbaar 
merkteeken (LAMERIS) . Het vaststellen van den pylorus door 
palpatie is vooral bij de perforaties niet steeds gemakkelijk. Ten
einde deze moeilijkheden te omzeilen hebben anderen, zooals 
EEFTINCK ScHATTENKERK en lNSINGER, de zweren dicht bij den 
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pylorus gelegen ulcera pylorica of ulcera iuxtapylorica genoemd. 
Dit maakt m.i .  de verdeeling nog minder betrouwbaar; in plaats 
van een moeilijk te bepalen grens komen er 2 vage, wat de mogelijk
heid op ,,grensincidenten" slechts kan verhoogen. Bij de ulcera; 
die wij als ulcera duodeni beschouwd hebben, zijn er vele, die door 
anderen als ulcera pylorica betiteld zouden zijn. 

Verdeeling over de f aren: 
Hier volgt een opgave van het aantal maagperforaties dat m 

elk van de jaren, waarover deze studie gaat, is opgenomen: 

1928 13 1934 5 
1929 10 1935 9 
1930 4 1936 9 
1931 9 1937 18 
1932 3 1938 16 
1933 13 

De verdeeling over de jaren is wel heel ongelijk. Een geregelde 
stijging van het aantal gevallen is niet waar te nemen. 

Verdeeling over de maanden: 
Nagegaan is, in welke maand het ulcus perforeerde en opgeteld 

hoeveel perforaties in elke maand zijn opgenomen: 

Januari 5 Juli 15 
Februari 10 Augustus 7 
Maart 7 September 4 
April 8 October 13 
Mei 12 November 13 
Juni 8 December 7 

Een seizoensin vloed komt In deze statistiek niet duidelijk tot 
uiting. 

U ur van den dag, waarop het ulcus perf oreerde: 
Nagegaan is, op welk tijdstip van den dag of nacht de perforatie 

plaatsgreep: van 96 van de 109 patienten is dit bekend. 
Het resultaat is weergegeven in een grafiek. Daarbij zijn alle 

perforaties die plaats vonden tusschen O en 1 uur gerekend bij 0 uur, 
tusschen 1 en 2 uur bij 1 uur, enz. 
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Verdeeld in periodes van 6 uur is het als volgt: 

0-6 uur: 9; 
18-24 uur: 37. 

• I t J -, J J 

6-12 uur: 9; 12-18 uur: 41; 

fl f ID C I t  I .J  h I f  1 /  ,, 1' I f  I• U I L  • r  

Uur van den dag, waarop het ulcus perforeerde.  
Deze curve heeft een merkwaardig verloop. 's Nachts en in den 

vroegen ochtend zijn er bijna geen ulcera geperforeerd, in de morgen
uren stijgt de curve, is in de namiddaguren hoog met een top om 
16 uur en daalt in den avond en den voornacht weer geleidelijk tot 
het nachtminimum met een merkwaardigen top om 10 uur 's avonds. 

Dit komt overeen met de vondsten van BAGER en JuDIN. Deze 
uitkomsten doen onwillekeurig denken aan invloed van den maaltijd 
of van den arbeid. 

De top van 22 uur 1.s wel ten deele te verklaren door de menschen, 
die op dat moment werkten (nachtploeg). 

Tifd in uren, verloopen tusschen perforatie en operatie: 

· Deze tijd, het interval, is van het grootste belang voor de prognose 
Bij de beoordeeling van de resultaten van de behandeling is het 
noodzakelijk rekening te houden met het interval. 

Hieronder volgt een nauwkeurige opgave. Gerekend is van het 
moment van perforatie tot het begin van de operatle: 
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0-1: O; 6- 7: 16; 12-13: 3· ' 18-19: 3 ·  ' 24-25: O; 

1-2: 2 ·  ' 7- 8: 12; 13-14: 1; 19-20: 1; 25-26: 1; 
2-3: 1; 8- 9: 2; 14-15: 0; 20-21: 1; 2 a 3 d. : 1; 
3-4: 12; 9-10: 3; 15-16: 0 ·  ' 21-22: 0; 1 of 4 d . :  1; 
4-5: 22; 10-11: 1; 16-17: 1; 22-23: 0; na 48 u.: 1. 
5-6: 16; 11-12: 5; 17-18: 2; 23-24: 1; 

Eovendien samengevoegd in de gebruikelijke indeeling: 
0-6: 53; 6-12: 39; 12-18: 7; 18-24: 6; na 24 u. : 4. 

Hetzelf de is nog eens weergegeven in een grafiek: 

Tijd in uren, verloopen tusschen perforatie en operatie. 
Deze verdeeling is practisch gelijk aan de verhoudingen van het 

geheele land (enquete lNSINGER) en iets gunstiger dan in Zweden 
(EAGER). Ter vergelijking is de verdeeling uitgedrukt in procenten: 

0-6 6-12 12-24 na 24 
Nederland 

in % 55 25 14 6 
EAGER mannen 

in % 43 25 20 12 
Heerlen 

in % 48 36 12 4 
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In de statistiek, die door lNSINGER werd bewerkt, komen iets 
meer patienten in de bijzonder gunstige groep 0-6 uur voor, 
maar ook iets meer in de late groepen. 

V oorgeschiedenis: 
Bij alle patienten is gevraagd naar klachten v66r de perforatie. 

Bij navraag bij het naonderzoek gaven de patienten vaak andere 
inlichtingen dan bij de anamnese bij de opname wegens perforatie. 
Ik heh in het algemeen aangenomen, dat de patienten bij het 
naonderzoek een beter antwoord hebben gegeven dan toen zij 
onder den indruk van de perforatie waren. 

Duur van de klachten v66r de perforatie: 

N ooit klachten 8 
Korter dan 1 maand: 16 
1 maand - 1 jaar 11 
l - 2  jaar 13 
Langer dan 2 jaar 58 
Niet vast te stellen 3 

Vroegere maagoperaties waren bij 3 patienten verricht, n.l.: 
2 x g.e. wegens chronisch ulcus, 
1 x overhechting van een geperforeerd ulcus duodeni. 

Van 23 is bekend, dat zij een interne behandeling hebben gehad. 

Diagnose en incisie: 
90 x werd v66r de operatie de diagnose op maagperforatie 

gesteld en werd een mediane laparotomie van navel tot proc. xiph. 
gemaakt. 

8 x luidde de diagnose v66r de operatie: appendicitis perforativa, 
5 x twijfelde men tusschen appendicitis en maagperforatie, waar
door 13 X met een wisselsnede in den rechter onderbuik werd 
begonnen. 

4 X was de diagnose niet duidelijk, 2 x meende men, dat een 
peritonitis van onbekenden oorsprong in het spel was; in deze 
gevallen werd begonnen met een mediane laparotomie onder den 
navel, uitgezonderd bij de nrs. 13 en 51, waar eerst een wisselsnede 
werd aangelegd. 

Hieruit blijkt, dat in 82% van de gevallen de juiste diagnose 
gesteld kon worden. In enkele gevallen, vooral bij de laat inge-
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komen patienten, leverde de berkenning meer moeilijkbeden op . 
In enkele malen beeft men zicb vergist; dit zijn juist de patienten, 
waarbij door den buisarts morphine was ingespoten. Deze ervaring 
stelt het bedenkelijke van de morphine-injectie in bet licht, zij 
vertroebelt bet ziektebeeld en kan aanleiding geven tot moeilijk
beden. 

A naesthesie: 
De operatie werd bij voorkeur uitgevoerd in locaal-anaesthesie. 

Het is 97 X gelukt de operatie in locaal-anaestbesie te volbrengen, 
6 X (nrs. 4, 14, 19, 29, 50, 51). is narcose bijgegeven, nr. 1 heeft 
uitsluitend narcose gebad. 5 patienten kregen lumbaal-anaestbesie 
(nrs. 3, 11, 30, 36, 64) , 2 bovendien narcose (nrs. 3 en 30) . 

Bij een aantal patienten is resectie gedaan onder locaal
anaesthesie van den buikwand en splancbnicus-anaesthesie volgens 
BRAUN. 

Behandeling: 
Alle 109 patienten zijn geopereerd. 
De toegepaste operatiemethode was: 

Primaire resectie 88 . X ,  

Over bech ting 16 X ,  

Overhechting met g.e. 3 X ,  

Drainage van den bovenbuik: 1 X 

Resectie van g. e. 1 X 

M ortaliteit; 

(zie nr. 49) 
(zie nr. 50) 

In totaal zijn 17 patienteq overleden, 15 biervan stierven van 
enkele uren tot 69 dagen na de operatie in bet ziekenhuis, terwijl 2 
(nrs. 42 en 85) 101, resp. 15 dagen na de operatie als genezen werden 
ontslagen en na 4 jaar, resp. 8 maanden zijn overleden aan een 
ziekte, die mogelijk nog in verband staat met hun maagperforatie. 

Hier volgen de bijzonderheden : 
Nr. 42. 10/2/33,  man van 27 jaar wordt 17 uren na de perforatie van een 

ulcus d uodeni behandeld met maagresectie. Het duodenum zit diep 
en vast, wordt gesloten met mucosakokermethode. Na de operatie 
ontstaat icterus, den 12en <lag na de opera tie wordt een groat absces 
in den bovenbuik geopend, waaruit zich een galfistel ontwikkelt. Op 
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22/5/33wordt de patient ontslagen, de wonde is nagenoeg genezen en de 
icterus is verdwenen. In Juni 1933 aanvallen van pijn in bovenbuik 
met icterus, een gallige vloeistof bevattend absces in den bovenbuik 
wordt geopend. Na eenige weken genezen ontslagen. In 1936 wordt de 
patient opgenomen op de Interne Afdeeling wegens pijn in den 
bovenbuik, sterke icterus, koude rillingen. Men stelt de diagnose: 
cholangitis, levercirrhose. Op 26/4/37 is patient overleden. Helaas is 
geen obductie gedaan. 

De mogelijkheid, dat deze infectie van de galwegen met herhaalde 
aanvallen van icterus verband houdt met de vroegere maag
perforatie valt niet te ontkennen. De icterus direct na de operatie, 
het absces in den bovenbuik, de galfistel wijzen in deze richting. 
Nr. 85. 24/7/37 man van 41 jaar, potator, bronchitis, wordt 12 a 13 uren 

na de perforatie van een ulcus duodeni behandeld met resectie. Het 
verloop na de operatie is zeer gunstig. De temperatuur is 1 keer 38.1, 
daarna nooit boven de 38 geweest. De patient heeft geen enkele maal 
gebraakt, ook niet tijdens de operatie (de operatie geschiedde in 
locaal-anaesthesie) .  15 dagen na de operatie genezen ontslagen. 
Aanvankelijk maakte patient het zeer goed, is begonnen met licht 
werk, gebruikte weer veel alcohol. Op 6/12/37 ziek geworden, op 
4/3/38 overleden a.an longabsces. De oorzaak van dit longabsces is 
niet duidelijk  geworden. 

Hoewel niet met absolute zekerheid kan warden uitgesloten, <lat 
<lit absces in verband staat met de maagperforatie, hoewel aspiratie 
uitgesloten is en voor embolie in het geheel, geen aanknoopings
punten zijn, is het gerekend tot de sterfte van de perforatie. 

De andere sterfgevallen warden nauwkeurig geanalyseerd bij de 
di verse opera tiemethodes. 

Verband tusschen mortaliteit en den tifd, die verliep titsschen 
per/ oratie en operatie: 

In alle statistieken komt duidelijk tot uiting, <lat de prognose 
in hooge mate afhankelijk is van den tijd, die verloopen is tusschen 
perforatie en operatie. Deze statistiek maakt op dezen regel geen 
uitzondering. 

0- 6 uur 53 patienten, waarvan 2 overleden, 
6-12 uur 39 6 

12-18 uur 7 3 
18-24 uur 6 ,, 2 

na 24 uur 4 4 

Totaal 109 patienten, waarvan 17 overleden. 
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Verband titsschen mortaliteit en operatiemethode: 
Primaire resectie 88, waarvan 7 overleden, 
Overhech ting 16, 8 
Overhechting met g.e . :  3, 1 
Drainage 1, 1 
Resectie van g.e. 1, 0 

Doodsoorzaken: 
9 X peritonitis, 
2 X subphrenisch absces, 
2 X embolie, 
1 X longabsces, 
1 X uraemie, 
1 X cholangi tis, 
1 X bloeding uit ulcus coli. 

De sterfgevallen zullen bij de bespreking van de verschillende 
operatiemethodes nader geanalyseerd worden. 

C omplicaties: 
Bij de genezen patienten hebben zich in het ziekbed na de 

operatie de volgende complicaties voorgedaan: 

15 x een of meerdere malen braken, 
7 X diarrhee, 
4 X bronchitis, 
3 of 4 X pneumonie, 
2 X absces in de buikholte, 
1 X empyeem, 
1 x haemoptoe (longtuberculose) , 
1 X parese nerv. ulnaris, 
1 X nabloeding (haematemesis) . 

Het is mogelijk, dat men, wanneer de patient 1 of 2 X braakte, 
dit niet altijd heeft opgeteekend in de ziektegeschiedenis en dat dus 
het aantal patienten, dat na de operatie gebraakt heeft, grooter is. 

W ondgenezing: 
Van de 94 patienten, die genezen ontslagen zijn, was bij 74 de 

wonde per primam genezen, bij 19 per secundam, terwijl  bij 1 
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(nr. 42) de wonde op den 12en dag na de operatie was geopend om 
een absces te kunnen draineeren. Openspringen van de wonde 
(,,Platzbauch") is niet voorgekomen. Van de 19 patienten met 
per secundam genezen wonden hadden 13 een buikwandabsces, 
terwijl bij 6 om andere redenen (haematoom, wondrandnecrose) 
geen sanatio per primam intentionem optrad. 

61 X waren de wondranden ingesmeerd met jodoform-plombe, 
daarvan 47 X s.p.prim., 14 X s.p.sec. (11 X buikwand
absces), 

30 X waren de wondranden niet ingesmeerd met jodoform
plombe, daarvan 26 X s.p.prim., 4 x s.p.sec. (2 X buik
wandabsces). 

Bij het naonderzoek kon ik bij 68 patienten, waarbij de operatie 
langer dan 1 jaar geleden was, het litteeken inspecteeren: 61 hadden 
geen litteekenbreuk, 3 (nrs. 1, 7 en 13) een kleine hernia epigastrica, 
2 (nrs. 33 en 93) een litteekenbreuk, terwijl bij 2 (nrs. 48 en 63) reeds 
een .plastische operatie wegens litteekenbreuk was geschied; deze 
2 waren nu geheel genezen. 

Toilet van de buikholte: 

o·orspronkelijk werd de buikholte gereinigd door uitwasschen 
met in aether gedrenkte deppers, waarbij de onderbuik en het 
Cavum Douglasi vanuit een 2e incisie geexploreerd werden. Daarbij 
deden zich 2 sterfgevallen door subphrenisch absces voor. Onder 
invloed van deze sterfgevallen is H USTINX overgegaan op een 
andere behandeling, nl. de buikholte leegzuigen en voorzichtig 
spoelen. Welke resultaten heeft dat opgeleverd en wat leert de 
vergelijking van deze methodes ? 

Aetherbehandeling werd toegepast bij de nrs. 1 t/m 27, uit
gezonderd 7 en 9, totaal dus 25 x ;  daarbij kwamen 5 sterfgevallen 
(14, 17, 18, 22, 24) voor, waarvan 3 tengevolge van plaatselijke of 
algemeene peritonitis (18, 22, 24); bij nr. 23 werd de genezing ge
stoord door een empyeem, bij nr. 16 door een absces in de buikholte. 

Zuigen en spoelen werd totaal 82 X toegepast, nl. bij de nrs. 
28 t/m 109 en bij 7 en 9 (bij nr. 31 deels spoelen, deels aether, bij 
nr. 51 is de behandeling niet nauwkeurig bekend) ; in deze serie 
vallen 12 sterfgevallen te betreuren, waarvan 8 tengevolge van 
peritonitis (30, 49, 51, 64, 72, 91, 95, 99), bij de nrs. 41 en 42 werd 
de genezing vertraagd door een absces in de buikholte. Op te 
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merken is, dat bij nr. 22 de peritonitis door na.adinsufficientie, bij 
nr. 30 eveneens door lekkage is ontstaan; bij nr. 49 was de perforatie
opening niet gesloten. Schakelt men deze 3 gevallen uit, dan krijgt 
men te vergelijken: 

Aetherwassching is 25 x toegepast ; overleden zijn 2 patienten 
aan subphrenisch absces en empyeem, bij 1 werd de genezing 
gestoord door empyeem en eveneens bij 1 door de ontwikkeling 
van een absces in den buik. 

Zuigen en spoelen is 82 X toegepast ; overleden zijn 6 patienten 
aan peritonitis, terwijl bij 2 de genezing gestoord we:i;d door een 
absces in de buikholte. 

Na de behandeling met zuigen en spoelen is dus geen subphrenisch 
absces meer ontstaan. 

Betrekt men den tijd, verloopen tusschen perforatie en operatie 
in de beschouwingen, dan krijgt men: 

Interval in u. 

Behandeld met aether 
Overleden aan 

peritonitis 

0-6 

8 

0 

Absces-Complicaties 2 

Zitigen en spoelen 
Overleden aan 

peritonitis 

Absces-Com plica ties 

44 

1 

6-12 12-18 18-24 na 24 u. 

12 

1 

27 

2 

1 

1 

0 

6 

0 

1 

3 1 

1 0 

3 2 

1 2 

Wanneer men geen rekening houdt met de toch al hopelooze 
gevallen met een interval langer dan 24 uur, krijgt men den indruk, 
dat de zuigspoelmethode beter is dan de aetherdepmethode, maar 
voor het trekken van conclusies zijn deze cijfergroepen veel te klein. 

N aonde1'zoek: 
Voor de beoordeeling van de resultaten van een operatiemethode 

is een nauwkeurig naonderzoek noodzakelijk. Het naonderzoek 
vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze studie. 

Men kan een naonderzoek verschillend inrichten. Men kan zich 
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beperken tot het stellen van schriftelijke vragen aan de patienten. 
Men kan ook de patienten in een ziekenhuis opnemen en aan een 
uitvoerig klinisch onderzoek onderwerpen. 

Ik heb de middenweg bewandeld en de patienten opgeroepen 
voor een persoonlijk bezoek, heb een uitgebreide anamnese op
genomen en een kort onderzoek ingesteld. Een uitvoerig klinisch 
onderzoek, zooals KooREMAN deed met Rontgenonderzoek, chemisch 
maagonderzoek, faecesonderzoek, vleesch- en groentevrij dieet, 
SCHMIDT' s proef die et, he b ik om practische redenen niet kunnen 
doorvoeren. Het had voor mijn doel ook weinig zin allerlei zich 
gezond voelende menschen zoo uitgebreid na te kijken. Wel heb 
ik alle patienten met klachten uitvoerig onderzocht. 

Een naonderzoek levert eigenaardige moeilijkheden op. De 
diagnose is bij alle gevallen duidelijk, men heeft het geperforeerde 
ulcus gezien en daarmede staat de diagnose vast. Ook de on
middellijke gevolgen van de operatie zijn zeker, hoogstens kan men 
een enkele maal discussieeren over het verband tusschen operatie 
en doodsoorzaak. Het naonderzoek daarentegen is veel moeilijker 
te beoordeelen en i� in zekeren zin in hooge mate subjectief. Men 
is voor een groot deel aangewezen op de inlichtingen van den 
patient, bovendien kan de naonderzoeker bij het stellen van de 
vragen een grooten invloed uitoefenen. Ik heb getracht een critisch 
onderzoek in te stellen en een objectief oordeel te geven. Ik heb de 
antwoorden van de patienten uitvoerig in de ziektegeschieq.enissen 
genoteerd, zoodat iedereen zich desgewenscht een eigen oordeel 
kan vormen. 

Bij de anamnese werden onder meer de volgende vragen gesteld: 
Hoe voelt U zich ? Beter dan v66r de operatie? Tevreden over de 
operatie ? Hoe is de maag? Kunt U alles verdragen? Zoet ? Kool ? 
Boonen? Vet ? Spek ? Eetlust ? Houdt U dieet ? Hoe lang na de 
operatie dieet gehouden? Pijn ? Ructus ? Nausea ? Braken ? Pyrosis ? 
Eventueel: Hoe lang na de opera tie zijn de klachten gekomen? 
Ontlasting ? Werk ? Zelfde werk als vroeger ? Kunt U Uw werk goed 
doen? Of lichter werk gekregen? Gauw moe ? Ontslagen? Ge
pensionneerd ? Rooken? Alcohol? Na opera tie dikker geworden? 
Vermagerd ? Latere ziekten ? Medisch behandeld ? Heroperatie ? 

Bij het onderzoek werd speciaal gelet op: voedingstoestand, 
l ichaamsbouw, gewicht, lengte, anaemie, tong, buik: litteeken, 
pijn bij druk, spierspanning. 
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Daar de waarde van een naonderzoek stijgt, naarmate een grooter 
percentage van de geopereerde patienten wordt onderzocht, 
hebben wij getracht alle patienten terug te zien. Dit was niet steeds 
gemakkelijk. In de crisisjaren zijn veel mijnwerkers ontslagen en 
van de buitenlanders onder hen zijn vele, gewoonlijk met onbekende 
bestemming, naar hun vaderland teruggekeerd. 

Van de 109 patienten zijn 15 in het ziekenhuis overleden en 
5 later gestorven. Er komen dus 89 patienten in aanmerking voor 
naonderzoek. Patienten, die de operatie korter dan 1 jaar achter 
den rug hebben, zijn niet meegeteld voor naonderzoek (<lit zijn de 
13 uit 1938); er blijven dus 76 over. 

Persoonlijk verschenen zijn 68 
Schriftelijk naonderzoek bij 3 
Niet verschenen 5, 3 daarvan zijn in 1935 na-

onderzocht, 1 hebben wij persoonlijk bezocht. 
Totaal zijn dus van 75 van de 76 patienten gegevens bekend. 

Slechts van 1 patient (nr. 93), een reizend kunstenaar, hebben wij 
geen spoor kunnen ontdekken. 

Van de nrs. 23, 29, 47, 93 is de tegenwoordige verblijfplaats 
onbekend, de nrs. 29 en 47 zijn naar het buitenland vertrokken. 
Nr. 21 is de eenige patient geweest, die geweigerd heeft te ver
schijnen, wij hebben hem in zijn wcmig bezocht. 

De patienten, genummerd 21, 23, 29, 47, zijn, in 1935 door 
Husn�x naonderzocht, de resultaten van <lit naonderzoek zijn 
vermeld en verder in het naonderzoek verwerkt. 

De resultaten van het naonderzoek zijn op de volgende wijze 
uitgedrukt: 

goed, 
lichte klachten, 
ernstige klachten. 
Ik heb van ernstige klachten gesproken bij: p13nen, bloeding, 

ulcus pepticum jejuni, heroperatie, invaliditeit. 
Ik heb het resultaat_ als goed gequalificeerd als de patient zich 

goed voelde, tevreden was over de operatie, geen maagklachten 
had, alles kon eten en goed zijn werk kon doen. Wanneer de patient 
een bepaalde spijssoort niet kon verdragen of een vol gevoel 
kreeg na copieuze maaltijden, heb ik het geval toch tot ,,goed" 
gerekend. 

Als lichte klachten heb ik beschouwd: patienten, die' zich niet 
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volkomen goed voelen, of een enkele maal dyspeptische klachten 
of diarrhee hebben, of lichter werk doen, maar die wel tevreden 
zijn, de kost kunnen verdienen en geen van de onder ernstige 
klachten genoemde verschijnselen hebben. 

I ntercurrent gestorven: 3. 1) 

Bij het naonderzoek bleken 3 patienten (nrs. 34, 44, 62) langen 
tijd na het ontslag uit het ziekenhuis gestorven te zijn aan ziekten> 

niet het gevolg van de maagperforatie. Een korte bespreking van 
die gevallen volgt hier: 
Nr. 34. Een man van 36 jaar, werd in 1931, 6 uren na de perforatie van een 

ulcus duodeni, behandeld met resectie. In '38 werd de patient 
behandeld op de Interne Afdeeling, men vond een ste.rke hypochrome 
anaemie, die in korten tijd onder invloed van de therapie verbeterde, 
en een vitium cordis. Eenige maanden later is patient na een in
spannenden fietstocht plotseling overleden. 

De oorzaak van den dood is een paralysis cordis geweest 
en staat niet in verband met de maagoperatie. 

Nr. 44. Een man van 42 jaar, werd in 1933, 7 uren na de perforatie van een 
ulcus duodeni behandeld met resectie, 19 dagen later genezen ont
slagen. De patient was zwerver en spiritusdrinker. In December '35 
heeft men hem aan den weg gevonden met bevroren voeten; hij werd 
elders in een ziekenhuis opgenomen, vanuit de bevroren voeten heeft 
zich tetanus ontwikkeld, waaraan de patient is overleden. 

Ook dit sterfgeval moet niet op rekening van de maag
perforatie gebracht worden. 

Nr. 62. Een man van 31 jaar, werd in Juli 1935 behandeld met maagresectie 
wegens ulcus duodeni, na 27 dagen genezen ontslagen. In '33 was de 
linker nier verwijderd wegens nierruptuur. In '34 was de nierfunctie 
niet volkomen intact (v. Slijke 62%) . In November '36 werd patient 
in bewusteloozen toestand opgenomen op de Interne Afdeeling en is 
daar den volgenden dag overleden zonder dat er een diagnose kon 
warden gesteld. Geen obductie. 

Tegen apoplexie pleit de jeugdige leeftijd, tegen uraemie 
het betrekkelijk lage ureum-gehalte van het bloed (0.540 gr. 
p. L.). In elk geval, dit sterfgeval lijkt niet het gevolg van 
de maagperforatie te zijn. 

1) Nadat het naonderzoek was afgesloten, is nog een patient overleden (no. 
19) .  
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Analyse van de verschillende operatiemethodes: 
1. Resectie. 
2. Overhechting. 
3. Overhechting met gastro-enterostomie. 
4. Resectie van gastro-enterostomie. 
5. Drainage. 

1. R e s e c t i e : 
88 van de 109 patienten, zijn behandeld met primaire resectie. 

Leeftijd van de patienten, 
10-20 jaar: _3 
20-30 ,, . 24 
30-40 ,, : 30 

behandeld niet primafre resecti"e: 
40-50 j aar: 21 
50-60 ,, . 8 
60-70 ,, : 2 

jongste 18 jaar, oudste 68 jaar, gemiddelde leeftijd 36 jaar. 

Tijd, verloopen tusschen per/ oratie en primaire resectie: 

0-1: 0·  ' 6- 7: 14; 12-13: 2; 18-19: 1 ;  
1-2: 1; 7- 8: 11; 13---14: 1; 19-20: 1; 
2-3: 1; 8- 9: 2; 14-15: 0· ' 20-21: 0; 
3-4: 10; 9-10: 2 ·  ' 15-16: 0; 21-22: 0 · ' 
4-5: 21; 10-11: 0 ·  ' 16-17;· 1; 22-23: 0; 
5-6: 14; 11-12: 3· ' 17-18: 2; 23-24: 1; 

0-6: 47; 6-12: 32; 12-18: 6; 18-24: 3. 

M ortaliteit na de primaire resectie: 
5 patienten zijn betrekkelijk kort na de operatie overleden, 

terwijl 2 langen tijd na de perforatie overleden zijn aan een ziekte, 
die misschien verband houdt met de vroegere maagperforatie. 

Doodsoorzaken na primaire resectie: 
2 X embolie, 
1 X subphrenisch absces, 
1 x peritonitis, 
1 X cholangitis, 
1 X longabsces, 
1 X bloeding uit ulcus coli. 
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Analyse van de sterf gevallen na primaire resectie: 

Nr. 14. Een man van 49 jaar, werd 20/3/29, 4½ uur na de perforatie van een 
ulcus ventriculi, behandeld met primaire resectie (BrLLROTH I) . Het 
postoperatieve verloop was aanvankelijk gunstig. Op 5/4 rood bloed 
in de ontlasting, men dacht aan haemorrl:toi'.daalbloeding, heeft later 
ook bloed gebraakt. 10/4 overleden aan verbloeding. Bij obductie 
vond men een perforatie van het colon bij de flexura Iienalis, die in 
verbinding stand met een groote holte tusschen milt, maag en colon. 
Men heeft dit beschouwd als een sterfgeval door bloeding en perforatie 
van een u_lcus coli (op embolische basis ? ) ,  bovendien was er een kleine 
opening op den overgang maag-duodenum. 

In hoeverre is dit sterfgeval te wijten aan de resectie ? De mogelijk
heid, dat zij het gevolg is van de resectie is niet uitgesloten. Het 
defect in het colon kan ook door voedingsstoornissen van het colon 
ontstaan zijn, bovendien was d� anastomose niet geheel intact. 

Nr. 17. Een man van 41 jaar, werd 22/5/29, 6 a 7 uren na de perforatie van 
een ulcus duodeni, behandeld met primaire resectie. Het postoperatieve 
verloop was eerst gunstig. Op 26/5 is patient plotseling overleden. 
Bij obductie vond men een endocarditis en een embolus in de art. 
pulmonalis. 

In hoeverre houdt dit sterfgeval verband met de resectie ? Deze 
patient had ook na een andere operatiemethode een embolie kunnen 
krijgen, hoogstens zou men kunnen zeggen, dat een dergelijke 
ernstige hartafwijking een aanwijzing is voor de kleinst mogelijke 
operatie. Helaas wezen de klinische verschijnselen van den kant 
van het hart ten tij de van de op name niet op dreigend gevaa.r. 
Nr. 24. Man van 41 jaar, werd 25/7/30, 7 uren na de perforatie van een ulcus 

duodeni, geopereerd, primaire resectie, de buikholte werd uitge
wasschen met aether. Op 7/8/30 is patient overleden aan subphrenisch 
absces en empyeem. 

Dit sterfgeval is niet het gevolg van de resectie, men zou het 
misschien kunnen toeschrijven aan onvoldoende reiniging van de 
buikholte door aether, met name van de subphrenische ruimten. 

Nr. 42 is reeds uitvoerig besproken op blz. 232. Er bestaat kans 
dat deze complicaties het gevolg geweest zijn van de resectie: 
duodenumstomp-lekkage, ductus choledochus bekneld geraakt ? 

Nr. 85 is reeds uitvoerig besproken op blz. 233. Elke operatieve 
ingreep bij een man met bronchitische geruischen, die potator 
is, die hoest, die 12 a 13 uren na de perforatie komt, maakt 
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de prognose van huis uit slecht, bij welke operatie ook. Dit sterf
geval kan ook niet aan de gevolgde operatiemethode als zoodanig 
geweten worden. Bovendien is het verband tusschen het longabsces 
en de maagperforatie niet vaststaand, hoewel het tegendeel, nl. 
dat het longabsces niet het gevolg is van de maagperforatie, ook 
niet bewezen kan worden. 

Nr. 95. Een man van 33 jaar, 18/2/38, 7 uren na de perforatie van een ulcus duodeni behandeld met primaire resectie. In de buikholte was veel vocht, de patient had kart voor de operatie koffie gedronken. De buikholte werd leeggezogen en gespoeld. 1/3/38 exitus, peritonitis. Geen obductie. 
Tegenstanders van de primaire resectie zouden misschien deze 

peritonitis wijten aan de resectie. Ik wijs er evenwel op, dat dit de 
eenige is van de 88 primaire resecties, die aan peritonitis is overleden. 
Het argument, tegen de resectie te berde gebracht (zie blz. 49) , 
dat door de resectie de peritonitis uitgebreid en verergerd wordt, 
vindt in onze gevallen niet veel bewijsgrond. 

Nr. 96. Een man van 33 jaar, 24/3/38, 6 a 7 uren na de perforatie van een ulcus duodeni, primaire resectie. Verloop aanvankelijk gunstig. 29/3/38 plotseling overleden . Obductie: embolus in art. pulmonalis. 
Dit sterfgeval is niet te beschouwen als gevolg van de resectie, 

embolie komt immers na allerlei operaties voor; hoogstens kan men 
zeggen, dat embolie het meest na grootere operaties te vreezen is. 

Lengte van het interval tusschen per/ oratie en operatie bij de patienten, 
overleden na primaire resectie: 

4- 5 uur: 1 
6- 7 2 
7- 8 2 

12-13 1 
17-18 1 

Verband tusschen mortaliteit en den tijd, die verliep tusschen 
perforatie en primaire resectie: 

interval 
0- 6 
6-12 

12-18 
18-24 
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prim. res., 
47 
32 

6 
3 

waarvan overleden 
1 2 . 1  % (gemidd. fout 2%) 
4 12.5% (gemidd. fout ·6%) 
2 
0 



• 
N aonderzoek van de primaire resecties: 
Het aantal patienten, behandeld met primaire resectie, bedraagt 
88. 
Het aantal patienten, genezen ontslagen na primaire resectie, 
bedraagt 83 . 

. Hiervan zijn later gestorven 5. 
Niet meegerekend voor naonderzoek de resecties uit 1938: 12. 
Blijven over _voor naonderzoek: 66. 
Hiervan zijn persoonlijk verschenen voor naonderzoek: 60. 
Heeft schriftelijk inlichtingen gegeven: 1 (nr. 57). 
Hebben wij persoonlijk bezocht: 1. (no. • 21) . 
Zijn niet verschenen, maar wel naonderzocht in 1935: 3. 
Is niets bekend van 1 (nr. 93) . 
Samenvattend zijn van 65 van de 66 patienten gegevens bekend. 
De patienten, genummerd 23, 29, 47, zijn in 1938-'39 niet ver-

schenen voor naonderzoek. In 1935 heeft HusTINX deze patienten 
gezien, zijn bevindingen bij dit drietal zijn bij dit naonderzoek ver
werkt. 

Resultaten van het naonderzoek: 
Op grond van de subjectieve gegevens, door de patienten ver-

strekt, heb ik gemeend te moeten qualificeeren als: 
goed: 51 
lichte klachten: 8 
ernstige klachten: 6 

dus tevreden zijn er 59 en ontevreden 6, d.i. 9% (gemiddelde 
fout 3½%). Bij 4 patienten is secundaire resectie gedaan (19, 
41, 63, 73), zij waren bij dit naonderzoek alle vier zeer tevreden. 

W erkkracht van de patienten: 
Het meerendeel van onze patienten zijn menschen uit den werken

den stand, die door vaak zeer zwaren lichamelijken arbeid hun 
brood moeten verdienen (voor de beroepen zie blz. 227). 

62 patienten, die !anger dan 1 jaar _geleden behandeld waren 
met primaire resectie, kon ik vragen naar hun werkkracht. 

54 kunnen hun werk goed doen. Daarbij zijn vele mijnwerkers (24), 
ook verschillende (9), die de zwaarste mijnarbeid, het houwen, 
verrichten. De houwers werken in de lage, warme en stoffige mijn-
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gangen, waarin men zich slechts kruipende kan voortbewegen. 
Zij zitten geknield of gehurkt en hakken met drilboren de kolen uit. 
De werktijd bedraagt 6 a 7 uren per dag. De belooning is evenredig 
aan de prestatie. Deze houwersarbeid moet gerekend warden tot 
zeer zwaren lichamelijken arbeid. 

Van deze 54 valide personen doen 4 lichter werk dan vroeger 
(nrs. 20, 38, 68, 74) . 

Een fraai succes is nr. 5. 

Nr. 5. Was mijnwerker, werd afgekeurd wegens maagklachten, kreeg een 
perforatie, werd 8 maanden na de primaire resectie weer aangenomen 
en werkt nu al weer sinds 10 jaar als (bovengrondsch) mijnwerker. 

4 werken niet meer in verband met hun hoogen leeftijd (nrs. 8, 
9, 35, 36) . 

5 kunnen hun werk niet goed doen, het zijn: 

Nr. 26. Onderwijzer, 55 jaar, het werk viel hem zwaar, 1s 1n crisistijd op 
wachtgeld gesteld en op eigen verzoek afgekeurd. 

Nr. 79. Werklooze, kan het werk in de werkverschaffing niet doen, was 
3 jaar voor de operatie ontslagen als mijnwerker wegens veelvuldig 
en ongemotiveerd verzuim. 

Nr. 83. Mijnwerker, is gepensionneerd op grond van bewustzijnsstoornissen, 
die hem ongeschikt maken voor het mijnbedrijf. 

Nr. 89. Boerenarbeider, 40 jaar, had voor de perforatie nooit klachten en 
was een flink werkman, ten tijde van het naonderzoek, 1 jaar na de 
maagresectie, was hij nog niet tot goed werken in staat. 

Nr. 90. Mijnwerker, is invalide verklaard, hij heeft maagklachten, aorta
sclerose en lues IV. 

Analyse van de patienten met ernstige klachten: 
Nr. 32. Man van 29 jaar, wordt 3 uren na de perforatie behandeld met 

primaire resectie (helft van de maag verwijderd) . De patient had v66r 
de perforatie geen maagklachten, had alleen 14 dagen van tevoren 
hevige maagpijn gehad, zou 7 jaar tevoren een maagbloeding gehad 
hebben. Patient is na de operatie nog 3 x opgenomen geweest wegens 
maagklachten en heeft 2 x een (niet ernstige) maagbloeding gehad 
Patient heeft nu, 7 jaar ha de operatie, nog periodiek klachten: 
drukkend gevoel, nausea, salivatie na het eten, kan geen kool en geen 
vet verdragen. Kan zijn werk, als timmerman, goed doen. ·Bij objectief 
onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden. 

Vooral wegeµs de maagbloedingen heb ik dit geval gerekend tot 
de categorie van de ernstige klachten. 



Nr. 60. Man van 32 jaar, wordt in '35, 5 uren na de perforati� van een ulcus duodeni, behandeld met primaire resectie. De patient had v66r de operatie nagenoeg geen maagklachten. In het begin na de operatie voelde patient zich goed, langzamerhand zijn de klachten gekomen: voelt zich niet goed, is sterk vermagerd, gebruikt lichte kost, kan geen kool, geen vet e.d. verdragen. Veel last van pyrosis en ructus. Kan zijn werk, is bankwerker, goed doen. Bij objectief onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden. Bij proefontbijt vrij zoutzuur ! Bij Rontgenonderzoek van de maag wel wat grof slijmvliesrelief. 
Nr. 74. Man van 29 jaar, is in 1936, 7½ uur na de perforatie van een ulcus duodeni, geopereerd, primaire resectie. Patient had v66r de operatie pas sinds 3 weken maagklachten. Voelt zich bij het naonderzoek, 2 jaar na de operatie, nog niet goed, is gauw moe bij het werk (is landbouwer) , is vermagerd, heeft na het eten een drukkend gevoel op de maag en branden in de keel, kan geen kool, geen vet, geen zoet verdragen, heeft af en toe maagpijn.  Rookt veel. Bij objectief onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden, behoudens bij Rontgenonderzoek een wat grof maagslijmvliesrelief. 
Nr. 79. Man van 35 jaar, werd in Februari '37, 7½ uur na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met primaire resectie. Patient had v66r de opera tie nooit maagklachten gehad, afgezien van de laatste 3 weken lichte klachten . In September en October '37 had patient maag_klachten. Bij het naonderzoek, in November '38 voelde patient zich wel beter dan het vorige jaar, maar heeft nog last van maagpijn; pyrosis, ructus, braken, kan geen zoet, geen kool, geen vet verdragen. Krijgt 's avonds in bed aanvallen van beven, zweeten en angstgevoel. In '34 was hij ontslagen als mijnwerker wegens veelvuldig ongemotiveerd ziekteverlof. Is nog werkeloos, het werk in de werkverschaffing valt hem zeer zwaar. Het objectieve onderzoek leverde geen aanknoopingspunten voor de klachten op. 
Nr. 89. Man van 42 jaar, werd in October '37, 7 uren na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met primaire resectie. De patient had v66r de perforatie nooit maagklachten gehad. Bij het naonderzoek in December '38 voelt patient zich niet goed, heeft veel pijn onder den linker ribbeboog, vooral na het eten, kan geen kool, geen zwart brood verdragen.  Kan zijn werk, is boerenknecht, niet goed doen. Bij objectief onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Een stukje maagslijmvliesrelief, gevonden bij onderzoek van het proefontbijt, vertoonde gastritis. 
Nr. 90. Een man van 46 jaar, wordt in October '37, 6½ uur na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met primaire resectie (1/ 3 van de maag) . De patient had v66r de operatie geen maagklachten, was wel op de Interne Afdeeling behandeld wegens angina pectoris en lues. In Februari '38 wordt patient opgenomen met maagklachten en algemeene klachten, de diagnose lues cerebro-spinalis, aortasclerose wordt gesteld. Bij het naonderzoek in December '38 voelt patient zich niet goed, klaagt over pijn onder den linker ribbeboog na het 
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eten, duizeligheid, braakt af en toe, kan niet alles eten, werkt niet, 
is afgekeurd als mijnwerker. Het maagonderzoek leverde geen 
bijzonderheden op. 

Opvallend is, <lat alle patienten met klachten na de primaire 
resectie, v66r de perforatie geen of nagenoeg geen maagklachten 
hadden. 

Verder valt op, dat er 3 patienten, geopereerd in 1937, bij zijn, 
tegen slechts 3 uit de 9 vorige jaren. 

Bi j de patienten met klachten waren geen agraves meer in den 
maagwand aanwezig. 

De klachten van deze patienten berusteo waarschijnlijk op 
gastritis (op biz. 257 is de kwestie van de gastritis nader beschouwd). 

In verband met de bezwaren (verhoogde kans op infectie, 
ontwikkelingsstoornissen, verkorte - levensduur, kans op anaemie) , 
tegen de resectie aangevoerd, heb ik ook gelet op: latere ziekten, 
lichamelijke ontwikkeling en bloedbeeld. 

Latere ziekten: 
Verschillende patienten gaven bij navraag naar ziekten na de 

operatie op: verkoudheden, griep, rheumatiek; een enkele had 
opgemerkt, <lat hij na de operatie veel steenpuisten had. Het is 
moeilijk te beoordeelen of deze aandoeningen vaker voorkwamen 
dan bij normale menschen, temeer daar vele mijnwerkers 
,,rheumatische" bezwaren krijgen (arthrosis deformans) en de 
furunculosis vaak een ware plaag is voor de mijnwerkers. 

LichameliJ°ke ontwikkeling: 
Het optreden van ontwikkelingsstoornissen na de resectie heb 

ik niet opgemerkt. Verschillende patienten zijn krachtig of goed 
gebouwd, velen hebben een asthenischen lichaamsbouw. Wel is 
mij opgevallen, dat de onderhuidsche vetlaag bij de patienten weinig 
ontwikkeld was; werkelijk dikke menschen heb ik weinig gezien. 
Dit behoeft niet het gevolg van de resectie te zijn. Mijn patienten 
zijn bijna allen menschen, die lichamelijken arbeid verrichten; boven
dien zijn deze verschijnselen kenmerkend voor het ,, ulcustype". 

Over eventueelen verkorten levensduur heb ik mi j geen oordeel 
kunnen vormen, daarvoor is de tijd, waarover dit naonderzoek zich 
uitstrekt, te kort (1-10 jaren). 
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Bloedbeeld na maagresecties: 

Bij 66 patienten is de primaire resectie meer dan 1 jaar 
geleden, bovendien zijn de 4 secundaire resecties hier ook mee
gerekend. 

Van deze 70 resectie-patienten zijn 63 opgekomen voor na
onderzoek, bij 62 is het bloedonderzoek gedaan, 1 weigerde bloed
onderzoek; verder is het bloedbeeld bekend van 3 patienten, die 
langeren tijd na de resectie overleden zijn. In het geheel is er dus 
van 65 patienten het bloedbeeld, langer dan 1 jaar na de operatie, 
bekend. 

De haemoglobinebepalingen zijn verricht met den Zeiss-Ikon 
haemometer. 100% haemoglobine voor mannen komt overeen met 
16 gram haemoglobine per 100 cc. bloed. 

De gemiddelde doorsnede der erythrocyten is bepaald met het 
toestel van PIJPER. 

Deze bloedonderzoekingen zijn verricht op het Laboratorium 
van het St. Jozef Ziekenhuis te Heerlen. 

De bloedbeelden zijn uitvoerig weergegeven in tabel 14, waarin, 
voor zoover het bekend was, ook het bloedbeeld v66r de operatie 
is opgenomen. 

Het meest interesseerden ons eventueele anaemieen: 
Het haemoglobinegehalte in % bij patienten, meer dan 1 jaar 

geleden behandeld met maagresectie, was: 

100 of meer, 100-90, 90-80, 80-70, 70-60, 60-50, 50---40. 
19 31 10 2 1 1 1 

Van de 65 zijn er dus 3 met een sterke anaemie. 

Analyse van de anaemie-gevallen: 

Nr. 7. Man van 36 jaar, in 1928 groote resectie (meer dan 2/3 van de maag) 
wegens geperforeerd ulcus ventriculi. In '35 kwam patient onder 
behandeling wegens hydrocele testis, daarbij werd een sterke anaemie 
ontdekt (31 % Hb. ) .  Bij het naonderzoek in 1938 voelt de patient 
zich goed, heeft geen maagklachten, geen anaemie-klachten, toch 
heeft hij een sterke hypochrome anaemie (47% Hb.) ,  die typisch 
lijkt op de chlorosis tarda van Nolen, zelfs de lepeltjesnagels ont
breken niet. Chronisch bloedverlies is niet aangetoond, wel bevat de 
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TABEL 14. 
Bloedbeeld na maagresectie. 
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7300 I 2 0 I 59  29t 7t - - - -
7400 0 I 0 3 60½ 32 3t - - - -
7600 I I 0 I 69 22½ st - - - -
6800 I 4½ 0 2.½ 42½ 44 5½ + - - + 
7300 ½ 3 0 3 62½ 24 7 - - - -
8400 0 ½ 0 3½ 62t 27 6½ - - - -
8oco 0 4 0 8 67 r9 2 - - - -
4600 I 4 0 3 68 rg 5 - - - + 
7200 ½ rt 0 4½ 54 36½ 3 - - - -
8100 0 I 0 2 56 39 2 - - + -
9100 0 I 0 6 61 27 5 - - - -
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faeces na vleesch en chlorophylvrij dieet een spoor occult bloed, maar dat zegt niet veel. Bij neurologisch onderzoek werden geen afwijkingen gevonden . Patient voelt zich uitstekend en wenscht geen behandeling. Nr. 34. Man van 26 jaar, in '31, groote resectie wegens geperforeerd ulcus duodeni, het haemoglobinegehalte was 31% . In '38 kwam patient op de Interne Afdeeling met een sterke hypochrome anaemie (55% Hb. ) .  De anaemie verdween tijdens de behandeling snel. De reflexen waren normaal. Nr. 53. Man van 37 jaar, in '34, resectie (1/3 van de maag) wegens geperforeerd ulcus duodeni . Bij het naonderzoek in 1938 voelt patient zich goed; toch wordt een hypochrome anaemie ontdekt (65%) .  
Deze anaemieen zijn resp. 7 ,  7 en 4 jaren na de resectie ontdekt, 

misschien hadden zij al veel langer bestaan. Het bloed was v66r 
of kort na de operatie onderzocht bij de nrs. 19, 27, 34, 42, 54, 63, 
79, 81, 89, 90. 

Hieronder is het haemoglobinegehalte voor (of kort na) de 
resectie vergeleken met dat na de resectie: 

Nr. 19 27 34 42 54 63 79 81 89 90 

v66r 82 88 92 26 84 61 91 90 95 107 
na 75 88 55 102 105 89 97 106 97 101 

Beschouwt men minder dan 10% verschil als gelijkgebleven, dan 
zijn: 

5 gelijk gebleven, 
4 gestegen, 
1 gedaald. 

Bij 4 patienten is dus, niettegenstaande de maagresectie, een 
oorspronkelijke anaemie genezen. 

Het is jammer, dat van zoo weinig patienten het haemoglobine
gehalte voor de resectie bekend is. In 1938 is zooveel mogelijk 
direct na opname een bloedbeeld gemaakt, van deze patienten is ook 
bij het naonderzoek een bloedbeeld gemaakt; dit heeft echter nog 
weinig waarde, de operatie is nog te kort geleden. Degene, die in 
deze getallen belang stelt, kan hen vinden in de ziektegeschiedenissen 
van 1938. 
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2. 0 v e r h e c h t i n g : 
16 patienten zijn behandeld met uitsluitend overhechting van de 

perfora tie-opening. 

Leeftijd van de patienten, 
10-20 j aar: 1 
20-30 2 
30-40 5 
40-50 5 

behandeld met over hechting: 
50-60 j aar: 1 
60-70 1 
70-80 1 

de jongste was 18, de oudste 74 jaar, de gemiddelde leeftijd was 
41 jaar. 

Tijd, verloopen tusschen perforatie 
4-5: 1; 6- 7: 2; 12-18: 0; 
5-6: 2; 7- 8: 1; 

0-6: 4; 

8- 9: 1; 
10-11: 1; 
11-12: 2; 

6-12: 7; 12-18: O; 

M ortaliteit na ove,,hechting: 

en overhechting: 
18-19: 1; 
20-21: 1; 

18-24: 2; 

25 uur: 1; 
48 1; 
2 a 3 d.: 1; 

na 24 3· ' 

8 patienten zijn aan de gevolgen van de maagperforatie overleden. 

Analyse van de sterf gevallen: 
Nr. 18. Man, 30 jaar, werd 6/2/29, 18 uren na de perforatie van een ulcus ventriculi, behandeld met overhechting; in de buikholte was gas en groen vocht; de buikholte werd uitgewasschen met aetherdeppers. 14/8/29 exitus, subphrenisch absces en empyeem. 

Deze patient is nog 2 maanden na de perforatie overleden. 
Misschien was het met een vollediger reiniging van de buikholte 
dan met aetherdeppers kan geschieden niet tot een subphrenisch 
absces gekomen. 
Nr. 22. Man, 18 jaar, werd 31/10/29, 25 uren na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met overhechting. De algemeene toestand was zeer slecht, pols: 150, temp. : 39.5 . Bet postoperatieve verloop was aanvankelijk gunstig, op 3/11 gaat de toestand snel achteruit en overlijdt patient. In het obductie-verslag staat: ,,peritonitis, overhechting waarschijnlijk niet gehouden." 
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Dit- is dus een laat na de perforatie in zeer slechten toestand 
binnengekomen geval en vormt vermoedelijk een voorbeeld van 
lekkage van de overhechting. 

Nr. 51. :Man, 29 jaar, werd 7 /11/33, 48 uren na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met overhechting. De patient maakte v66r de operatie een zwaar zieken indruk; in de buikholte zat 3 L. troebel vocht. Na de operatie had patient verschijnselen van peritonitis. Vanaf den 3en dag verbeterde de toestand aanmerkelijk, den 5endag is patient zeer plotseling overleden. Geen obductie. Diagnose: peritonitis, paralysis cordis. 
Deze patient is zeer laat, 48 uren, na de perforatie geopereerd, 

was in slechten toestand, met sterke overstrooming van de buik
holte. 
Nr. 59. :Man, 64 jaar, werd 9/3/35, 7 uren na de perforatie van een ulcus ventriculi, behandeld met overhechting. Na de operatie ontwikkelde zich een uraemie. Er waren geen verschijnselen van peritonitis. Het �aCl-gehalte van het bloecl was laag. 15/3 exitus, geen obductie. 

Een zeer merkwaardig sterfgeval. De oorzaak van de uraemie 
en het zoutgebrek is niet duidelijk. Misschien had intraveneuze 
vocht- en zouttoevoer dezen patient kunnen helpen. 
Nr. 64. Man van 49 jaar, werd 14/7/35, 2 a 3 dagen na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met overhechting. De algemeene toestand was slecht, er was een diffuse, etterige peritonitis. 16/7 exitus, peritonitis. 

Dit is een wel zeer laat na de perforatie teroperatie gekomen geval. 
Nr. 72. Man van 34 jaar, werd 13/6/36, 5 uren na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met overhechting. De patient had na de perforatie nog brood, sla en eieren gegeten; bij de operatie vond men een heftige, algemeene peritonitis, de slabladen dreven in de buikholte. 14/6 exitus, peritonitis. 

Dit zeer bijzonder sterfgeval na een operatie, � uren na de 
perforatie, moet waarschijnlijk geweten warden aan het nuttigen 
van den grooten maaltijd na de perforatie. 
Nr. 91. Man van 74 jaar, werd 21/11/37, 9 uren of mogelijk veel later na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met overhechting. De algemeene toestand was slecht, er was een sterke inundatie van het peritoneum. 22/11 exitus, peritonitis. 
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Dit geval illustreert de slechte kansen op herstel bij een perforatie 
op hoogen leeftijd. 
Nr. 99. Man van 36 jaar, werd 23/6/38, 20 uren na de perforatie van een ulcus duodeni, behandeld met overhechting. De algemeene toestand was vrij slecht. De patient had kart v66r en oak na de perforatie veel bier gedronken. In de buikholte bevond zich ± 1 L., op bier gelijkende, vloeistof. 28/6 exitus, peritonitis. 

Dit geval • demonstreert de gevaren van de alcohol in twee op
zichten, eenerzijds heeft de alcohol een schadelijke werking op het 
peritoneum uitgeoefend, anderzijds is de algemeene werking van de 
alcohol oorzaak geweest voor het lange interval tusschen perforatie 
en operatie. 

Lengte van het interval tu,5schen perforatie en operatie bii patienten, 
overleden na overhechting: 

5- 6 

7- 8 
9-10 

18-19 
20-21 
25 

48 

uur: 
" . 
" . 

" . 
" . 
" . 

2 a 3 d. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Verband tusschen mortaliteit en den tiJ°d, die verliep tusschen 
per/ oratie en overhechting: 

interval 
0-6 
6-12 

12-18 
18-24 
na 24 

N aonderzoek: 

overhechtingen, 
4 
7 
o ·  
2 

3 

waarvan overleden: 
1 
2 

0 

2 

3 

16 patienten zijn behandeld met overhechting, 
8 van deze patienten zijn na de operatie overleden, 
1 patiept is 3 weken na de overhechting behandeld met maag

resectie (nr. 73) , 
1 patient is van 1938 (nr. 97) . 
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Er blijven dus 6 patienten over voor naonderzoek; hiervan zijn 
4 persoonlijk verschenen en hebben 2 schriftelijke inlichtingen 
gegeven. Deze patienten hadden allen reeds v66r de perforatie 
maagklachten. 

Op grond van de subjectieve gegevens, door de patienten ver-
strekt, heh ik gemeend te moeten q�alificeeren als: 

goed: 1 (nr. 31) 
lich te klach ten: 0 
ernstige klachten: 5 (nrs. 19, 41, 48, 55, 63) 

Van de patienten met ernstige klachten zijn 3 opnieuw geopereerd 
en is maagresectie gedaan. Er zijn dus in het geheel 4 secundaire 
resecties gedaan (nrs. 19, 41, 63, 73) ; deze 4 patienten zijn alle 
hersteld en bevonden zich ten tijde van het naonderzoek in goeden 
welstand. 

3. 0 v e r h e c h t i n g m e t g a s t r o - e n t e r o s t o m i e : 
Overhechting met g.e. is slechts 3 X toegepast, nl. bij de nrs. 3, 

4, 30. Nrs. 3 en 4 zijn genezen, nr. 30 is overleden aan peritonitis, 
waarschijnlijk door lekkage van de overhechting. 

Bij het naonderzoek waren de beide genezen patienten goed. 

4. R e  s e c t  i e v a n  g a s  t r  o - e n  t e r  o s t  o m  i e : 
Nr. 50. Man van 60 jaar, werd 20/9/33,  3 uren na de perforatie van een ulcus 

pepticum jejuni, geopereerd. 30 jaar geleden was een g.e. aangelegd 

wegens pylorusstenose. Bij deze operatie werd het jejunum vau de 

maag afgenomen, de maag gesloten, het deel van het jejunum, dat 
de anastomose en het ulcus bevatte, werd weggenomen en het jejunum 

eind aan eind verbonden . De anatomische toestand werd dus hersteld. 

Bij het naonderzoek was patient goed. 

5. D r a i n a g e : 
Nr. 49 .  Man van 30 jaar, met een minstens 1 dag, misschien wel 4 dagen, 

oude peritonitis, in zeer slechten toestand; bij operatie werd geen 
perforatie gevonden, de bovenbuik werd gedraineerd; bij obductie 

bleek het toch een maagperforatie te zijn en wel een perforatie van 
een zweer aan den achterwand van de maag in de bursa omentalis. 

C ontra-indicaties voor resectie: 

In het algemeen heeft men gestreefd naar primaire resectie, 
slechts indien hier bepaalde bezwaren tegen bestonden, werd 
een andere behandelingsmethode gekozen. 
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Deze waren voornamelijk: slechte algemeene toestand en 
diffuse etterige peritonitis. De tijd, die verloopen was tusschen 
perforatie en operatie en de leeftijd van den patient werden 
wel in aanmerking genomen, maar waren niet van overwegenden 
invloed. 

Hier volgt een kort overzicht van de gevallen, waarin geen primaire 
resectie is gedaan: 
Nr. 3. 

Nr. 4. 

Nr. 18. 

Nr. 19. 

Nr. 22. 

Nr. 30. 

Nr. 31. 

Nr. 41. 

Nr. 48. 

Nr. 49. 

Nr. 50. 

Nr. 51. 

Nr. 55. 

Nr. 59. 

Nr. 60. 

Nr. 64. 

Nr. 72. 

Nr. 73. 

Man, 61 jaar, interval 18 uur, temp. : 38.5,  overhechting met g.e . ;  genezen ontslagen. Man, 23 jaar, interval 3 uur, algemeene toestand goed, overhechting;  genezen ontslagen. Man, 30 jaar, interval 18 uur, algemeene toestand matig, pols: 128, temp. : 38.5,  overhechting; na 2 maanden overleden aan subphrenisch absces. Man, 39 jaar, interval 6½ uur, groat ulcus callosum aan kleine curvatuur, overhechting; genezen ontslagen. Man, 18 jaar, interval 25 uur, slechte toestand, temp. :  39.5, pols: 150 overhechting; overleden. Man, 26 jaar, interval 12 uur, temp. : 39, peritonitis met stinkende pus, overhechting met g.e . ;  overleden. Man, 27 jaar, interval 4 uur, algemeene toestand goed, groat ulcus ventriculi callosum, overhechting; gentzen ontslagen. Man, 55 jaar, interval 11 uur, zeer slechte toestand, temp. :  39, overhechting; genezen ontslagen. Man, 33 jaar, met bronchiectasieen, interval 11 uur, slechte toestand, uitgesproken diffuse peritonitis, overhechting; genezen ontslagen. Man, 30 jaar, interval 1 of 4 dagen, slechte toestand, pols niet te voelen, drainage; overleden. Man, 60 jaar, interval 3 uur, ulcus pepticum jejuni, herstel van den anatomischen toestand; genezen ontslagen . Man, 29 jaar, interval 48 uur, slechte toestand, sterke peritonitis, over-hechting; over led en. Man, 43 jaar, interval 5 uur, perforatie hoog aan kleine curvatuur, in omgeving van ulcus alles ontstoken tot aan diaphragma toe, overhechting; genezen ontslagen. Man van 64 jaar, interval 7 uur, sterke plaatselijke peritonitis,  overhechting; genezen ontslagen . Man, 40 jaar, interval 1 uur, in slechten toestand door maagbloeding (32% haemoglobine) , overhechting; genezen ontslagen . Man, 49 jaar, interval 2 a3 dagen, slechte toestand, diffuse peritonitis met_ stinkende pus, overhechting; overleden. Man, 34 jaar, interval 5 uur, heftige algemeene peritonitis, slabladen in de buikholte, overhechting; overleden. Man, 44 jaar, interval 6 uur, ulcus ventriculi callosum hoog aan kleine curvatuur, overhechting; 3 weken later secundaire resectie. 
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Nr. 91. Man van 74 jaar, interval 9 uur of langer, slechte toestand, overhechting; overleden. 
Nr. 97. Man van 41 jaar, met open longtuberculose, interval 10 uur, sterke peritonitis, overhechting: genezen ontsla�en. 
Nr. 99. Man van 36 · jaar, interval 20 uur, slechte toestand, duidelijke algemeene peritonitis, overhechting; ov�rleden . 

De redenen, waarom geen primaire resectie is verricht, waren: 
slechte toestand (slechte algemeene toestand, frequente pols, 

hooge temperatuur) bij de nrs. 18, 22, 41, 48, 51, 63, 64, 91, 97, 99. 
heftige peritonitis bij de nrs. 30, 72. 
Bij ontstentenis van HusTINX is bij de nrs. 31, 55, 73 geen 

primaire resectie gedaan uit vrees voor technische moeilijkheden 
bij de resectie en bij de nrs. 4 en 19 is niet gereseceerd wegens de 
g�ringe ervaring van den betreffenden operateur op het gebied 
van maagresecties. 

Nr. 3 werd, in verband met den leeftijd van den patient, het lange 
interval en de geringe ervaring, die men had met primaire resecties, 
behandeld volgens de vroeger gebruikelijke methode, nl. over
hechting met g.e. 

Bij nr. 59 is, met het oog op den ouderdom van den patient en de 
sterke plaatselijke peritonitis, volstaan met overhechting. 

Naarmate de eigen ervaring met de primaire resectie steeg, zijn 
de contra-indicaties ingekrompen en tegenwoordig wordt alleen 
dan niet gereseceerd, wanneer de patient in uitermate slechten 
toestand is. 

Zoo zou bv. tegenwoordig wel primaire resectie gedaan worden 
bij gevallen als de nrs. 3, 4, 18, 19, 31. 

Voorbeelden van primaire resectie, langen tifd na de perforatie, zifn: 

Nr. 6. Interval 19 uur, maar de algemeene toestand was goed, pols: 80, temp. : 38.2, weinig inundatie van het peritoneum. 
Nr. 105. Interval 23 uur, de algemeene toestand was goed, pols: 84, temp. :  38.1,  de perforatie-opening verstopt en niet veel vocht in de buikholte. 

V oorbeelden van primaire resectie bif hooge temperatuur zif n: 

Nr. 11.  Man, 18 jaar, temp. : 39, geopereerd 13  uur na de perforatie, algemeene toestand goed. 
Nr. 77. Man, 28 jaar, temp. : 39, interval 16 uur, maakte zieken indruk, in het exsudaat werden grampositieve coccen gevonden. 
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V oorbeelden van primaire resectie op hoogeren leeitijd zijn: 

Nr. 8. 61 jaar; nr. 9. 68 jaar. 

Pathologische anatomie: 
Vanaf Juli 1938, te beginnen bij nr. 100, zijn de maagresectie

praeparaten uitvoerig onderzocht door den patholoog-anatoom 
Dr. B. DEN HA'RTOG. Het ulcus werd gewoonlijk geheel op serie 
gesneden en van de maag werden op diverse plaatsen coupes 
gemaakt. Dit proefschrift zou aanmerkelijk in waarde gestegen 
zijn, als alle maagresectie-praeparaten op deze wijze onderzocht 
waren. Dit is helaas niet geschied. Wel zijn door den Chef de clinique, 
K. C. VAN BERCKEL, in 1936 en 1937 verschillende microscopische 
praepara ten gemaakt. Deze praepara ten (haema toxy line-eosine
kleuringen) zijn, voor zoover zij nog aanwezig waren, door Dr. B. 
DEN HARTOG beschreven. In totaal zijn 32 magen microscopisch 
onderzocht. 

Bij de �tudie van den microscopischen bouw van de geperforeerde 
ulcera werd speciaal gelet op teekenen, die een aanwijzing konden 
geven voor den leeftijd van het ulcus. De patholoog-anatoom heeft 
alle onderzochte geperforeerde zweren chronische genoemd 1) ,  

op grond van het reparatieweefsel dat steeds, zij het in den vorm 
van granulatieweefsel, zij het in den vorm van litteekenweefsel, 
aanwezig was. Nu zijn de begrippen acuut en chronisch relatief 
en de patholoog-anatoom spreekt veel eerder van een chronisch 
ulcus dan de clinicus; maar het is in elk geval duidelijk, <lat van de 
onderzochte ulcera geen enkele peracuut ontstaan is (in enkele 
dagen of zelfs enkele uren, zooals bv. WILENSKY zich dat voorstelt, 
door embolie). 

De bevindingen van het microscopisch onderzoek werden ver
geleken met de anamnese. 

Bij patienten, die reeds langen tijd voor de perforatie maag
klachten, vaak typische ulcusklachten, gehad hadden, vertoonde 
het ulcus steeds allerlei verschijnselen, die bewezen, dat het ulcus 
al geruimen tijd moest hebben bestaan (nrs. 5, 68, 71, 76, 77, 78, 
83, 84, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 100 t/m 103, 105, 106, 108). Er was 

1) Nrs. 5, 6, 19, 68, 71, 73, 76, 77, 78, 83, 84, 87 t/m 90, 92 t/m 96, 98, 
100 t/m 109. 
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dus overeenstemming tusschen de lange anamnese en den leeftijd 
van het ulcus. 

Bij patienten met negatieve anamnese, waar dus de perforatie 
als een donderslag uit helderen hemel kwam en waar men een 
acuut ulcus zou verwachten, werd steeds een ulcus gevonden, dat 
reeds eenigen tijd voor de perforatie moest hebben bestaan (nrs. 89, 
98, 104, 107, 109). Hoe lang deze ulcera voor de perforatie aanwezig 
waren is moeilijk vast te stellen, maar voor de vorming van fibreus 
weefsel met oude vezelsubstantie (nr. 109) of voor de vorming van 
hyaliene gedegenereerd bindweefsel en het organiseeren van een 
thrombus (nr. 107), is toch zeker tijd noodig. 

Van de patienten met korte anamnes
1
e is het ulcus slechts 2 X 

microscopisch onderzocht. 

Nr. 73. Man van 44 jaar, 3 weken maagklachten, groot ulcus aan kleine curvatuur, overhechting, 3 weken later secundaire resectie (dus 6 weken na bet begin der klachten) ;  groot ulcus met vingertopgrooten lrrater, gepenetreerd in het pancreas; bij microscopisch onderzoek maakt djt ukus den indruk zeer oud te zijn .  Nr. 93 .  Man, 42 jaar, 6 weken maagklachten , ulcus ventriculi praepyloricum met volgens microscopisch onderzoek weinig chronische verschijnselen (in den bodem vezelarm, capillairrijk granulatieweefsel) . 
Bij nr. 73 maakte het ulcus stellig den indruk, !anger te hebben 

bestaan dan de klachten, bij nr. 93 is wel overeenstemming tusschen 
anamnese en den bouw van het ulcus (een dergelijk ulcus kan 
waarschijnlijk wel in 6 weken ontstaan). 

Bij patienten met korte of negatieve anamnese was dus geen 
overeenstemming (1 geval uitgezonderd) tusschen de structuur van 
het ulcus en de voorgeschiedenis. 

Uit deze onderzoekingen volgt dus, <lat patienten, die geen, of 
slechts korten tijd voor de perforatie, maagklachten hebben, toch 
een chronisch ulcus kunnen bezitten. Trouwens, verschillende 
keeren meende men <lit ook tijdens de operatie te hebben opgemerkt 
(nrs. 3, 4, 11, 29, 60, 73). Ook de chronische gastritis, die soms bij 
deze patienten werd gevonden, wijst er op, <lat er in de magen van 
deze patienten al eenigen tijd iets gaande was (bv. bij de nrs. 6, 85, 
89, 93) . 

Verder werden alle ulcera gekenmerkt door verschijnselen van 
acute ontsteking in de omgeving. Het slijmvlies nabij het ulcus 
vertoonde als regel ook teekenen van chronische ontsteking. In 
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het maagslijmvlies, ver van het ulcus verwijderd, constateerde de 
patholoog-anatoom vrijwel altijd gastritis; deze, veelal chronische, 
gastritis beperkte zich gewoonlijk tot het antrum pylori en was in 
het fundusdeel van de resectie-praeparaten gering of afwezig (bv. 
bij de nrs. 101, 104, 108), hoewel bij enkele praeparaten ook in het 
fundusslijmvlies vele teekenen van chronische ontsteking aanwezig 
waren (bv. bij de nrs. 103, 105). In dit opzicht js het belangrijk, deze 
bevindingen te vergelijken met de uitkomsten van het naonderzqek. 

In de eerste plaats wil ik er den nadruk op leggen, dat alle 
patienten, waarvan de maag microscopisch onderzocht is en die bij 
het naonderzoek als ,,goed" gekwalificeerd zijn, op het moment 
van de operatie vaak chronische gastritis hadden, althans in het 
weggenomen deel van de maag. Hieronder zijn ook patienten, 
waarbij in coupes, genomen van het cardiale uiteinde van het 
resectie-praeparaat, ontsteking te zien was (men mag dus aannemen, 
dat bij die patienten ook in de achtergebleven maagdeelen gastritis 
was). Deze gastritis is blijkbaar geen beletsel geweest voor de 
genezing na de resectie. Enkele markante voorbeelden mogen deze 
uiteenzettingen verduidelijken: 
Nr. 6. Man, 21 jaar, resectie-praeparaat: zware chronische gastritis, bij naonderzoek �10 jaar na de operatie) : goed. Nr. 76. Man, 33 jaar, resectie-praeparaat: erosieve antrumgastritis, naonderzoek: goed. Nr. 103. Man, 42 jaar, resectie-praeparaat: op alle onderzochte plaatsen veel gastritis, naonderzoek: goed. 

Interessant is nr. 84. 
Nr. 84. Man, 40 jaar, resectie-praeparaat: gastritis chronica van antrum, 4 maanden na de operatie lichte maagklachten, 1½ jaar na de operatie ,,goed". 

Misschien heeft de gastritis hem in den beginne na de operatie 
nog parten gespeeld en is deze gastritis thans genezen. 

Er zi jn ook patienten, die bij het naonderzoek klachten hadden, 
misschien worden deze klachten veroorzaakt door gastritis. Bij 
nr. 89 hebben wij zelfs het bewijs in handen, dat er gastritis is. 

Nr. 89. Man, 42 jaar, resectie-praeparaat: atrophieerende antrumgastritis;  bij naonderzoek: klachten; proefontbijt: i n  den uitgehevelden maaginhoud bevindt zich een slijmvliesflard, die bij microscopisch onderzoek sterke chronische ontsteking vertoont. 
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Toch is het niet zeker, dat de klachten van dezen patient berusten 
op gastritis, want wij kennen niet het microscopische beeld van de 
maagstomp van patienten, die zich gezond voelen na de resectie. 
Wij beschikken over een dergelijk praeparaat (patient no. 19), 
het microscopische beeld doet vermoeden, dat er eenige gastritis 
was, wel is waat in lichten graad, maar postmortale veranderingen 
hebben dit belangrijke praeparaat bedorven. 

Nr. 19. Man, 36 jaar, in 1929 overhechting van geperforeerd ulcus ventriculi, in 1937 secundaire resectie, naonderzoek November 1938: goed; overleden in December 1938 tengevolge van blaasperforatie. Bij obductie werd de maag uitgenomen voor onderzoek. 
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HOOFDSTUK VI. 

CONCLUSIES. 

Het doel van deze studie is, duidelijke richtlijnen te geven voor 
de behandeling van doorgebroken rnaag- en duodenumzweren. 
Daartoe zijn in het literatuuroverzicht uitvoerig de verschillende 
operatie-methodes besproken en de voor- en nadeelen, die bij de 
verschillende behandelingswijzen ter sprake zijn gebracht, ge
analyseerd en de resultaten van een groot aantal schrijvers statistisch 
bewerkt. Vervolgens is een uitgebreide casu:istiek gegeven van de 
maagperforaties, opgenomen op de Chirurgische Afdeeling van het 
St. Jozefziekenhuis te Heerlen van 1 Januari 1928 - 1  Januari 
1939; deze serie, waarin bij het grootste deel der gevallen primaire 
resectie is verricht, is in het hoofdstuk eigen gevallen besproken, 
waarbij speciaal aandacht aan het naonderzoek is besteed. 

Teneinde uit de veelheid van methodes tot een keuze te komen 
en een leiddraad voor de behandeling samen te stellen, zullen wij 
eerst nog eens alle, in het literatuuroverzicht besproken operatie
methodes, de revue laten passeeren en bij elk van deze methodes 
onze meening formuleeren. 

Allereerst komen de weinig populaire methodes aan de beurt: 

Drainage: 
Het voordeel van de drainage-methode is, dat zij snel en gemakke

lijk uitvoerbaar is. Het onzekere van de methode springt echter 
duidelijk in het oog. Uit de indicaties voor de drainage blijkt reeds, 
dat de drainage alleen wordt toegepast in bijzondere gevallen, 
waar het niet lukt, de perforatie-opening onschadelijk te maken 
(zie blz. 18). De drainage is dus een noodoplossing, waarvan men 
bij voorkeur zoo weinig mogelijk gebruik zal maken. 

lWanchetmethode van Neitmann-Braun: 
De manchetmethode van BRAUN verdient meer aandacht. De 

resultaten, met deze methode behaald, zijn gunstig. Zij is evenwel 
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niet radicaal. Over naonderzoekingen is te wem1g bekend. Deze 
methode komt m.i. bij noodgevallen zeker in aanmerking. 

Pyloroplastiek: 
De pyloroplastiek wordt zelden toegepast. Zij is bovendien 

ook alleen geschikt bij ulcera, dicht bij den pylorus gelegen, en kan 
niet goed worden uitge,voerd bij een star duodenum; zij gaf bij 
chronische ulcera onbevredigende resultaten. De weinige gegevens, 
over resliltaten en naonderzoek bij deze methode in de literatuur 
vermeld, zijn niet van <lien aard, dat zij tot het gebruik van deze 
methode uitnoodigen. 

Gastrostomie: 
De voordeelen wegen niet op tegen de nadeelen; de directe 

resultaten zijn niet beter dan na uitsluitend overhechten van de 
perforatie-opening en de definitieve resultaten zijn, blijkens na
onderzoek, slecht. Het aanleggen van een gastrostomie is dus een 
overbodige maatregel en men kan beter volstaan met overhechten. 

J efunostomie: 
Over resultaten na jejunostomie is weinig bekend; jejunostomie 

is trouwens in den regel slechts toegepast bij patienten, die laat 
ter behandeling kwamen. De kansen op blijvende genezing zijn, 
blijkens het naonderzoek, slecht. M.i. heeft jejunostomie toch een 
indicatie, nl. bij stenose na overhechting, ter vermijding van de g.e. 
Als routinebehandeling is jejunostomie niet geschikt, de ver
plegingsduur is lang en het ulcus geneest lang niet altijd. 

Gastrostomie met fefunostomie: 
Wat van de gastrostomie en de jejunostomie afzonderlijk gezegd 

is, geldt in zekeren zin ook voor de combinatie. De mortaliteits
cijfers zijn niet beter dan na overhechting alleen, de uitkomsten 
van het naonderzoek zijn zeer slecht: de resultaten toonen dus niet 
het voordeel van het aanleggen van deze fistels aan. 

Er blijven thans over te vergelijken de meer gebruikelijke 
me th odes: 

a. overhechting 
b. overhechting met g.e. 
c. resectie 
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Eerst zal ik de opgesomde voor- en nadeelen beoordeelen en 
daarna de resultaten vergelijken. 

ad a. 0 v e r h e c h t i n g : 

Als voordeelen werden genoemd (zie biz. 2�): 
1. de operatie is kortdurend, weinig ingrijpend, de narcose 

behoeft maar kort te duren. 
Dat de overhechting de minst ingrijpende en ·de kortstdurende 

operatie is, geeft wel iedereen toe. 
2. ook weinig ervaren chirurgen kunnen overhechten. 
Dit argument heeft zeker beteekenis, op het gebied der maag

chirurgie weinig ervaren chirurgen doen verstandig zich tot het 
meest noodzakelijke te beperken. 

3. het ulcus geneest na overhechting. 
Dit argument is, althans in dezen vorm uitgedrukt, niet juist; 

men kan wel zeggen, dat een deel van de ulcera na overhechting 
geneest. 

4. overhechting geeft de laagste mortaliteit. 
Bij de vergelijking van de resultaten zal moeten blijken of dit 

juist is. 
Als bezwaren tegen de overhechting werden aangevoerd (zie 

biz. 24): 
1. de overhechting is vaak moeilijk en soms onmogelijk. 
Er zijn inderdaad verschillende gevallen beschreven, waarbij 

de overhechting mislukte. 
2. lekkage. 
Dit bezwaar is niet theoretisch, lekkage na ovethechting treedt 

in ± 2% der gevallen op. 
3. stenose. 
De stenose kan direct door de overhechting of later door lit

teekenvorming ontstaan. Het gevaar voor stenose is moeilijk te 
beoordeelen. Sommigen leggen bij 1 op de 4 of 1 op de 5 gevallen 
na overhechting een g.e. aan uit vrees voor stenose, anderen doen 
dit slechts zelden. 

Het gevaar voor stenose is evenwel een groot bezwaar van de 
overhechting, want het maakt het aanleggen van een g.e. of een 
jejunostomie noodzakelijk, met alle bezwaren van dien. 

4. het ulcus geneest niet na overhechting, de patient houdt 
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zijn klachten, moet opnieuw geopereerd warden, loopt gevaar 
voor nieuwe perforatie, bloeding, maligne degeneratie. 

De kansen op genezing na overhechting zullen bij de vergelijking 
van de resultaten besproken worden. Heroperaties zijn bij ! a ½ 
van de patienten noodig. Enkele patienten overlijden ten gevolge 
van deze 2e operatie; in Zweden is dit, volgens EAGER, in 1.6% 
van het totaal aantal met overhechting behandelde patienten 
het geval. De kans op reperforatie bedraagt ± 1 % - De kans op 
bloeding is van dezelfde orde. Het argument: kans op maligne 
degeneratie van het ulcus, heeft voor de behandeling van de 
perforaties niet veel waarde, daar een groot deel van de perforaties 
ulcera duodeni betreft. 

5. een eventueel aanwezig carcinoom wordt niet verwijderd. 
Dit argument heeft weinig practische beteekenis. 

ad b. 0 v e r h e c h t i n g m e t g.e. : 

Als voordeelen van de g.e. warden genoemd (zie blz. 34): 
1. de g.e. voorkomt stuwing ten gevolge van stenose. 
Dit is wel juist, want een van de meest bekende redenen voor g.e. 

is de stenose of vrees voor stenose. Men moet evenwel bedenken� 
dat de anastomose niet direct functionneert. 

2. de g.e. beveiligt de overhechting. 
Deze beveiliging is niet absoluut, ook na g.e. komt lekkage van 

de overhechting voor. 
3. de g.e. staat spoedig voeding per os toe. 
Dit is een klein voordeel tegenover de overhechting. 
4. het ulcus geneest. 
De ervaring bij de chronische ulcera heeft geleerd, <lat de g.e. 

inderdaad een gunstigen invloed uitoefent, maar dat zeker niet alle 
ulcera na g.e. genezen. Bij de vergelijking van de resultaten zal 
besproken warden, hoe vaak het ulcus na g.e. geneest. 

Als nadeelen worden genoemd (zie blz. 35) :  
1. de operatie wordt ingrijpend. 
Inderdaad wordt de operatie door het toevoegen van een g.e. 

ingrijpender en langer van duur; in hoeverre dit een bezwaar is, 
zal moeten blijken uit de r�sultaten. 

2. de infectie wordt door de buikholte verspreid. 
3. de g.e. is moeilijk en gevaarlijk in ontstoken weefsels. 
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Deze 2 bezwc1:ren zijn theor:etisch. De cijfers van EAGER en 
SEMB (zie blz. 35) toonen aan, dat het gevaar voor verspreiden van 
de infectie en verergeren van de peritonitis niet bestaat . 

4. het ulcus geneest niet door de g.e. 
Het ulcus geneest althans niet altijd na g.e. ,  de patienten loopen 

het gevaar voor bloeding, reperforatie. Het gevaar voor bloeding 
wordt door de g.e. niet verminderd. De heroperaties, die bij een 
deel van de patienten noodzakelijk zijn, zijn moeilijk en met een 
hooge mortaliteit belast. 

5. de g.e. heeft op zichzelf tal van bezwaren. 
De kans op u.p.j . na g.e. bij perforaties is meer dan 4% (tabel 6) . 

De circulus vitiosus is ook bij juiste techniek niet geheel te vetmijden. 
Deze specifieke gevaren van de g.e. (u.p.j . ,  circulus, schrompeling 
van de anastomose) zijn een groot bezwaar van deze operatie
methode. 

ad c. R e s e c t i e : 

Als voordeelen van de resectie worden genoemd (zie blz. 44) : 
1. de perforatie-opening wordt volkomen onschadelijk gemaakt. 
Door de resectie wordt de infectiebron, de perforatie-opening, 

definitief uitgeschakeld. 
2. alle onzekerheden en moeilijkheden van de overhechting 

worden voorkomen. 
Men voorkomt lekkage van de overhechting. 
3. de g.e. wordt vermeden. 
Een chirurg, die overhecht, moet van tijd tot tijd een g.e. aan

leggen en moet dan alle bezwaren van de g.e. op den koop toe
nemen. 

4. multipele ulcera worden tevens weggenomen. 
Het is moeilijk zic4 een juist oordeel te vormen over de veel

vuldigheid van multipele ulcera; vermoedelijk loopt het voorkomen 
in verschillende landstreken uiteen. De frequentie is waarschijnlijk 
20 a 30%.  

5 .  multipele perforaties worden tevens weggenomen. 
Het voorkomen van multipele perforaties is een zwak argument 

voor de resectie; de 2e perforatie zou immers desgewenscht ook 
overhecht kunnen worden. 

6. het ulcus wordt radicaal verwijderd met alle voordeelen 
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van dien: geen kans op recidief, bloeding, reperforatie, maligne 
degeneratie , eventueel carcinoom verwijderd. 

Dit is het belangrijkste argument voor de resectie. Bovendien 
wordt het deel van de maag, waarin de ulcera zich gewoonlijk 
ontwikkelen, weggenomen en wordt de zoutzuurproductie, die een 
rol speelt bij het ontstaan van de ulcera, beperkt. 

Toch kunnen bloeding, reperfora tie en recidief ook na resectie 
nog voorkomen, hoewel dit zeldzaam is. Heroperaties worden 
alleen door EAGER genoemd (3 , met 2 sterfgevallen) . De kans op 
u.p.j . is na resectie wegens chronisch ulcus ¾% (STARLINGER) . Het 
argument, dat een everitueel carcinoom wordt verwijderd, of dat 
het gevaar voor een maligne degeneratie wordt voorkomen, heeft 
weinig practische beteekenis. 

7. resectie is bij geperforeerde ulcera technisch gemakkelij k. 
Vele geperforeerde ulcera zitten aan den vodrwand van het 

duodenum en zijn gemakkelijker te reseceeren dan de chronische, 
die soms diep in naburige organen zijn gepenetreerd. 

Welke nadeelen zijn tegen de resectie aangevoerd (zie blz . 49) ? 
1 .  resectie is een groote ingreep met een hooge mortaliteit . 
De resectie is inderdaad een groote, vaak langdurige ingreep. 

Wij moeten dus zeker aan de hand van de bereikte resultaten na
gaan, of dit nadeelige gevolgen heeft . Bij het gebruik van locaal
anaesthesie of lachgas-narcose speelt de langere duur van de 
operatie niet zoo'n groote rol. De vrees voor insufficientie van de 
naden en lekkage van de duodenumstomp is zeker overdreven, 
maar niet geheel ongerechtvaardigd; sterfgevallen, speciaal het 
gevolg van de resectie, zijn bekend. Maar na overhechting komen 
ook sterfgevallen, typisch als gevolg van de overhechting, voor 
(lekkage) . Het postoperatieve verloop na resectie is gunstig. 

2. door de resectie wordt de infectie door de buikholte verspreid. 
3. door opereeren in ontstoken g�bied wordt de ontsteking 

verergerd. 
Deze 2 bezwaren schijnen voornamelijk  theoretisch te zijn en 

he b ben bij een resectie in de eerste 12 uren na de perfora tie geen 
beteekenis. Bij laa t ter behandeling gekomen gevallen met etterige 
peritonitis doen deze bezwaren zich waarschijnlijk wel gelden. 

4. resectie is, vooral voor weinig ervaren chirurgen, een ingreep 
vol moeilijkheden. 

Hierboven heb ik reeds uiteengezet , dat op het gebied der maag-
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chirurgie weinig ervaren chirurgen goed doen, zich tot het nood
_zakelijkste te beperken, maar dat behoeft nog niet een beletsel te 
zijn voor wel ervaren operateurs om te trachten, hun resultaten 
te verbeteren. In onze kliniek zijn overigens operateurs, die hun 
eerste maagresectie juist bij een geperforeerd ulcus hebben gedaan. 

5. resectie is een onphysiologische, mutileerend� ing�eep, die 
leidt tot anaemie, neurologische afwijkingen, verhoogde kans 
op infectie, ontwikkelingsstoornissen bij jonge menschen en 
verkorten levensduur. Vele jonge menschen worden on
noodig aan dezen ingreep onderworpen. 

De maagresectie, het wegnemen van het klachten veroorzakende 
orgaan, is inderdaad niet een bijzonder elegante therapie, maar 
zoolang de resultaten goed zijn, moeten wij tevreden zijn met deze 
oplossing. De kans · op anaemie en neurologische afwijkingen is, 
mits men geen groote resecties doet, gering. Verhoogde kans op 
infecties en verkorten levensduur zijn tot nu toe niet bewezen. 
Ontwikkelingsstoornissen bij jonge menschen zijn niet te vreezen. 
Wel wordt resectie gedaan bij een aantal menschen, die, indien zij 
met uitsluitend overhechting behandeld waren, ook genezen zouden 
zij n en die men dan voor een offer van een gedeelte van den maag
wand zou hebben behoed. De moeilijkheid is echter, met zekerheid 
te voorspellen welke patienten door een overhechting zouden 
genezen. Misschien zijn het de menschen met korte of negatieve 
anamnese of de kleine soepele ulcera. Ik kom op dit vraagstuk nog 
terug. 

Thans volgt een kort overzicht van de voor- en nadeelen van de 
3 methodes: 

a. 0 v e r h e c h t i n g : 

Voordeelen: de operatie duurt kort, ZIJ is weinig ingrijpend, de 
narcose kan kort zijn; 
het ulcus kan genezen na overhechting. 

Nadeelen: de overhechting is vaak moeilijk, er bestaat kans op 
lekkage, op stenose; 
het ulcus geneest vaak niet, de patient houdt zijn 
klachten en loopt het gevaar van reperforatie en 
bloeding; soms zijn heroperaties noodzakelijk. 
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b. 0 v e r h e c h t i n g m e t g.e. : 

Voordeelen: . de g.e. voorkomt stuwing ten gevolge van stenose; 
de g.e. bevordert de genezing van het ulcus. 

Nadeelen: de operatie duurt !anger, wordt ingrijpender, er moet 
een langduriger narcose gegeven worden; 
het ulcus geneest vaak niet; de patient houdt dan zijn 
klachten met kans op bloeding en reperforatie; her
operaties na g.e. zijn moeilijk en riskant; 
de g.e. heeft specifieke bezwaren, Wfl,arvan het u.p. j. 
het voornaamste is (kans op u.p.j. is minstens 4%). 

c. R e s e c t i e : 

Voordeelen: de perforatie-opening wordt volkomen onschadelijk 
gemaakt; 
de moeilijkheden van de overhechting worden ver
meden, alsmede de kans op lekkage en op stenose; 
multipele ulcera worden weggenomen; 
het ulcus wordt radicaal verwijderd. 

Nadeelen: de resectie is een groote, langdurige ingreep, waarvoor 
een langdurige narcose moet worden gegeven; 
sterfgevallen na deze operatie, speciaal het gevolg van 
de resectie, komen voor (duodenumstomp-lekkage); 
deze operatie is niet geschikt om toegepast te worden 
door op het ge bied der maagchirurgie weinig ervaren 
chirurgen; 
bij een aantal menschen wordt overbodig resectie 
gedaan. 

Deze argumenten zal men tegen elkaar moeten afwegen, maar 
de resultaten zullen tenslotte de beslissing moeten geven. 

De directe resultaten zijn vergeleken door van vele voorstanders 
van een bepaalde methode alle gevallen, die zij te behandelen 
kregen, op te tellen; dus niet alleen de gevallen, die volgens die 
uitverkoren methode behandeld zijn (de meerderheid), doch ook de 
gevallen· ( de minderheid) , waarin om de een of andere reden een 
andere methode was toegepast. Slechts op deze wijze krijgt men, 
zooals reeds op blz. 29 is u1teengezet, een zuivere vergelijking van 
de verdiensten van elk der methodes. 
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In tabel 12 kan men de operatie-mortaliteit vergelijken. 
Opvallend is, dat in de kolom ,,totaal" de mortaliteit van alle 

3 methodes practisch gelijk is. En wat nog belangrijker is, ook in de 
kolommen: interval 0-6 uur, 6-12 uur en 0-12 uur is de 
mortaliteit van de resectie niet hooger dan van de overhechting. 

Deze series zijn vrij groot en op willekeurige wijze, zonder selectie, 
verzameld. Men kan uit tabel 12 lezen: 

De mortaliteitsciif ers van chirurgen, die zich toeleggen op primaire 
resectie, zijn niet hooger dan die van chirurgen, die zooveel mogelijk 
overhechting doen, ook niet bij de patienten, die in de eerste 12 uren 
na de per/ oratie geopereerd worden. 

lets anders uitgedrukt, meen ik te mogen concludeeren: 
Door de primaire resectie stijgt, bij verstandige keuze der gevallen, 

de mortaliteit niet. 

Vergelijken wij nu de latere resultaten: 

a. o v e r h e c h t i n g : 
Volgens tabel 2 hebben 39% van de patienten na overhechting 

klachten. Op blz. 79 is gewezen op het verschil in resultaten van de 
Amerikaansche en Europeesche chirurgen van tabel 2, in Amerika 
was het resultaat bij 29% slecht, in Europa bij 53% slecht. In 
Zweden was het resultaat, volgens het naonderzoek van EAGER, bij 
44% onvoldoende, in ons land, volgens de bekende enquete, bewerkt 
door lNSINGER, bij 4 7%. 

b. o v e r h e c h t i n g m e t g.e. : 
Volgens tabel 6 is het resultaat na overhechting met g.e. bij 25% 

der patienten slecht. Eij 1415 naonderzoekingen is 62 X het voor
komen van u.p. j. opgegeven. Het aantal verrichte heroperaties 
is beduidend �leiner dan na uitsluitend overhechting. 

c. r e s e c t i e : 
Volgens tabel 11 is het resultaat bij naonderzoek na de resectie 

bij 90% der patienten voldoende. Er is een kleine kans op u.p.j. 
(op 480 naonderzoekingen worden er 7 vermeld); deze u.p. j. moeten 
ten deele aan onvoldoende resectie geweten worden (Querresektion 
of pylorus achterlaten). De mogelijkheid van heroperatie is niet 
geheel uitgesloten, EAGER geeft er 3 op. 
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In tabel 13 zijn de uitkomsten van het naonderzoek van de 3 
voornaamste operatiemethodes nog eens onder elkaar gezet. De 
vergelijking levert op: 

De resultaten bij naonderzoek na primaire resectie zijn veel beter 
dan na uitsluitend overhechting of overhechting met g.e. 

V 66r het trekken van de slotconclusies wil ik de resultaten van 
de serie eigen gevallen nog eens beschouwen: 

De serie bestaat uit 109 gevallen. 
De factoren: leeftijd van den patient en tijd, verloopen tusschen 

perforatie en operatie, hebben grooten invloed op de prognose. 
De verdeeling naar de leeftijdsgroepen komt vrijwel overeen 

met het materiaal van het geheele land, misschien zijn er bij de 
eigen serie iets minder in de oudste categorieen (zie blz. 227). 

De verdeeling naar den tijd, verloopen tusschen perforatie en 
operatie, is practisch gelijk aan de verhoudingen van het geheele 
land (zie blz. 230). 

M ortaliteit: 17 patienten zijn aan de gevolgen van de maag
perforatie overleden, d.i. 15.6% (gem. fout 3.5%). 

Dit is een zeer gunstig resultaat, men vergelijke deze uitkomsten 
bv. met tabel 12. 

Hier volgt een vergelij king met de result a ten van ons land 
volgens de bekende enquete en de resultaten van de Zweedsche 
verzamelstatistiek volgens EAGER (voor de duidelijkheid heb ik 
de mortaliteit in % uitgedr1;1kt, hoewel <lit eigenlijk bij zulke kleine 
getallen onjuist is). 

Interval in uren 0-6 6-12 24-24 na 24 totaal 

i:: i:: i:: R i:: 
cil (l) cil (l) cil (l) cil (l) cil "d "d "d "d "d cd (l) � cd 

� � cd 
� � cd 

� � ell 
� � +> ;::: +> +> +> +> 

0 0 0 0 0 +> (l) +> (l) +> (l) +> (l) +> (l) 
;;,. ;;,. ;;,. 

0 0 0 0 0 

I 
Nederland 753 84 11 336 83 25 190 95 50 79 56 70 1358 318 23 ::1 

Zweden 570 84 15 362 96 27 322 152 47 241 158 66 1495 490 33 ::1: 

Heerlen 53 2 4 39 6 15 13 5 38 4 4 100 109 17  15.6± 

I 
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De resultaten van deze sene eigen gevallen kunnen zelfs de 
vergelijking met de beste series uit de enquete, bewerkt door 
lNSINGER, doorstaan. 

al in uren 0-6 6-12 12-24 na 24 totaal 

i::::: i::::: i::::: I i::::: 
cd Q.) cd Q.) cd Cl) cd Cl) cd "'O "'O "'O "'O "'O ro � � ro Cl) � ro Cl) � ro � � ro � +> 0 +> 'i:: +> 'i:: +> +> 
0 1-< 0 0 0 1-< 0 1-< 
+> Q.) +> Q.) +> Q.) +> Cl) +> > > > > > 

0 0 0 0 0 

1gel 156 12 . s 46 6 15 21  9 43 s 4 50 226 31 
mijnse) 
naker 

man 

n 

104 4 4 22 s 36 17 13 76 12 10 83 155 35 

26 1 4 s 2 25 7 1 14 5 2 40 46 6 

53 2 .  4 39 6 16 13 . 5 38 4 4 1 00 109 17 

In de literatuur heb ik slechts een enkele gedetailleerde publicatie 
met betere resultaten kunnen vinden, bv. de laatste serie uit 
Utrecht 1935/37 in de dissertatie van EEFTINCK ScHATTENKERK 

(voomamelijk overhechting), SALLICK (voomamelijk overhechting) , 
KUNZ (voomamelijk resectie). 

Interval in uren 0-6 6-12 12-24 na 24 totaal 

i::::: i::::: i::::: � 
cd Q.) cd Q.) cd Q.) cd Q.) cd Q.) 

"'O "'O · "O "'O "'O ro � ro 
� 

ro 
� 

ro Q.) ro � -+-> +> +> -+-> 'i:: -+-> 
0 1-< 0 0 0 0 -+-> Q.) +J Q.) -+-> Q.) +J Q.) -+-> (l.) > > > > > 

0 0 0 0 0 

Heerlen 53 2 39 6 13 5 4 4 109 17 
Kunz 45 1 27 4 27 12  16  1 2  115  29 
Sallick 49 1 13 2 74 8 
Utrecht 16 0 31 2 5 4 1 1 53 7 

De resultaten van het grootste materiaal, nl. dat van JumN> 

zijn zeer goed; op 830 gevallen 124 sterfgevallen, d.i .  15% (80% 
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van de gevallen waren primaire resecties) ; de laa tste serie van 153 
gevallen had een algemeene mortaliteit van 8.5%, waarvan er 
121 primaire resecties waren met 6.6 % mortaliteit, hetgeen een 
zeer fraai resultaat te noemen is. Junrn geeft geen tijdsverdeeling op. 

Van de 109 gevallen zijn behandeld met: 
primaire resectie 88, waarvan 7 zijn overleden, 
palliatieve methodes 21, waarvan 10 zijn overleden. 
Dit opmerkelijk verschil in resultaat is het gevolg van de toe

gepaste selectie. 

Verband tussch�n mortaliteit na resectie en interval: 
interval in uren, 

0- 6 
6-12 

12-18 
18-24 

primaire resectie, 
47 
32 

6 

3 

waarvan overleden. 
1 ( =2.1 % .  ± 2%) 
4 ( =12.5% ± 6%) 
2 
0 

Deze resultaten zijn gunstig, met name in de groep van 0-6 uur 
zijn zij zeer goed. In de kliniek van ScHMIEDEN warden tegenwoordig 
reeds 76% (±  6%) van de patienten in de eerste 6, 95% (±  3%) 
in de eerste 12 uren na de cloorbraak geopereerd (zie biz. 15) . 
Voor onze kliniek bedragen cleze cijfers 49% (± 5%) resp. 84% 
(± 3½%), voor Utrecht (1935-1937) 30% (±  6%) resp. 89% 
(± 4%), voor Coolsingel 69% (± 3%) resp. 89% (±. 2%) . 

Lezen wij de analyse van de sterfgevallen na primaire resectie 
nog eens na (biz. 241), clan blijkt, dat 2 van deze sterfgevallen met 
vrij groote zekerheid op rekening van de resectie geschreven kunnen 
warden (nrs. 14 en 42). 

Dat de overhechting ook specifiek met de overhechting samen
hangende gevolgen kan hebben, bewijzen de sterfgevallen nrs. 22 
en 30, waarbij men den dood aan lekkage van de overhechte 
perforatie-opening heeft willen toeschrijven. 

N aonderzoek: 
Teneinde een goeden indruk te krij.gen van de resultaten op den 

langen duur, zijn bij het naonclerzoek de patienten opgeroepen voor 
een persoonlijk bezoek. Patienten, die de operatie korter dan 
1 jaar achter den rug haclden, zijn niet meegeteld voor het na
onderzoek. 68 patienten zijn persoonlijk verschenen en in totaal 
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zijn van 75 van de 76 personen, die in aanmerking kwamen yoor 
naonderzoek, gegevens bekend. 

N aonderzoek na primaire resectie: 
Op grond van de subjectieve gegevens, door de patienten ver-

strekt, heh ik gemeend te moeten qualificeeren als 
goed 51 
lichte klachten 8 
ernstige klachten 6 

M.a.w. 59 van de 65 patienten zijn tevreden, d.i. 91 %-
De 6 patienten met ernstige klachten, juist patienten, die v66r 

de perforatie weinig of geen maagklachten hadden, lijden waar
schijnlijk aan gastritis. Heroperaties zijn niet verricht, u.p. j. zijn 
niet gevonden. 

Het bloedonderzoek heeft 3 anaemieen aan het licht gebracht, 
waarvan 2 na groote resecties. 

N aonder.zoek na overhechting: 
Hiervoor kwamen in aanmerking 6 gevallen. Van deze 6 patienten 

zijn: 
goed 1 
ernstige klachten 5 

Bij 3 van deze 5 patienten met ernstige klachten is secundaire 
maagresectie gedaan. 

Onze eigen ervaringen, overigens gering in aantal, met de ge
nezing na overhechting zijn dus slecht (het waren allen patienten, 
die ook v66r de perforatie reeds lang maagklachten hadden). 

De resultaten in de eigen serie van 109 gevallen, waarbij 88 maal 
primaire resectie werd verricht, zijn zeer goed. De uitkomsten van 
het naonderzoek na primaire resectie zijn gunstig te noemen. 

Deze bereikte gunstige resultaten, tezamen met de conclusies, 
getrokken uit de statistische onderzoekingen, doen mij besluiten 
het volgende standpunt in te nemen: 

Met de primaire resectie van doorgebroken maag- en duodenum
zweren kunnen zeer goede resultaten bereikt warden, zoowel wat betreft 
de directe operatie-resultaten, als de genezing op den duur. 

Het eenige argument, dat men tegen de prim4ire resectie kan 
handhaven, is, dat men bij een groot deel van de patienten on-
K I 8 
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noodig resectie verricht (nl. het % patienten, dat na uitsluitend ' 
overhechting genezen zou zijn) . 

Dit bezwaar heb ik ernstig in overweging genomen en mij af
gevraagd, of het mogelijk is, deze patienten te herkennen, m.a. w. 
reeds bij de perfora tie een prognose te stellen over de kans op ge
nezing door uitsluitend overhechting. 

Kunnen de anamnese, in het bijzonder de klachten v66r de perfo
ratie, ons hierin een aanwijzing geven ? Over hetverband tusschen den 
duur van de klachten v66r de operatie en de kans op genezing na 
overhechting, is nog te weinig bekend en het ware te wenschen, dat 
degenen, die beschikken over groote series van gevallen, behandeld 
met overhechting, dit vraagstuk eens onderzochten en de uit-
komsten bekend maakten. 

• 

Uit de weinige gegevens; die mij thans ter beschikking staan, valt 
wel op te maken, dat de kansen op genezing na overhechting bij 
patienten met een lange anamnese riiet gunstig zijn (zie blz. 83) . 

Bij de operatieve behancleling van chronische ulcera heeft men 
de ervaring opgedaan, da t j uist de pa tien ten met de meeste klachten 
v66r de perforatie na de resectie het best tevreden zijn.  Van onze 
eigen patienten waren allen, die een lange anamnese haclden v66r 
de perforatie en met primaire resectie behandeld zijn,  goed. 

Het is daarom mifn overtitiging, dat men 1nenschen, die reeds faren
lang maagklachten hebben en die tenslotte een perforatie van de_ zweer 
krifgen, een dienst bewifst met de primaire resectie, vooropgesteld; dat 
de omstandigheden hiervoor gunstig zifn. 

Moeilijker daarentegen is de beslissing bij patienten met korte 
of negatieve anamnese. Zij vormen evenwel de minderheid. De. 
meerderheid van de patienten met maagperforaties hebben immers 
reeds lang maagklachten . Dit blijkt uit de volgende cijfers: 

Eigen serie 
lNSINGER dissertatie 
TEKELENBURG 

Aantal patienten, . waarvan !anger dan 
1 j aar klachten. 

109 
112 
100 

71 

73 

68 

M.a.w. ± 2/3 van de patienten hebben een lange anamnese. 
Bij slechts 10 a 15% is de v66rgeschiedenis geheel negatief 

(dit aantal wordt kleiner, naarmate men nauwkeuriger de anamnese 
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opneemt); op pag. 231 werd er op gewezen, dat een patient op het 
oogenblik, dat hij in behandeling komt, op dit punt niet steeds 
betrouwbare inlichtingen verstrekt). 

Hoe staat het bij deze patienten met de kans op genezing na 
overhechting? 

In de literatuur heb ik slechts enkele antwoorden op deze vraag 
kunnen vinden. 

EAGER zegt over de resultaten van de overhechting: ,, van de 
patienten, die een perforatie kregen en die van tevoren geen ulcus
klachten hadden (40 gevallen), waren bij naonderzoek 80% goed. "  
Van de patienten van ZuKSCHWERDT met negatieve anamnese 
waren na palliatieve operaties 60% genezen. Resultaten van 
GILMOUR en PETREN wijzen in dezelfde richting. Aan lNSINGER 
daarentegen is bij de bewerking van de bekende enquete ,,niet 
gebleken, dat een korte anamnese v66r de perforatie belemmerend 
zou werken op het voorkomen van recidief-ulcera". 

Voor een juiste conclusie zijn deze gegevens, die elkaar bovenclieni 
nog tegenspreken, te gering. Er komt nog ee,n moeilijkheid bij: 
patienten met negatieve anamnese hebben soms toch een chronisch 
ulcus. Zoowel lNSINGER als PETREN wijzen er op, dat men bij 
patienten met negatieve of zeer korte anamnese toch vaak een 
duidelijk calleus ulcus vindt. Van de eigen serie bleken alle micros
copisch onderzochte ulcera chronisch te zijn, hoewel sommige 
nog niet zeer oud waren. Ook bij patienten met negatieve anamnese 
werd bij microscopisch onderzoek steeds een ulcus gevonden 
(5 voorbeelden), dat reeds eenigen tijd voor de perforatie moest 
hebben bestaan. Bij 1 patient werd 6 weken na het begin der 
klachten een groot, in het pancreas gepenetreerd, ulcus gevonden, 
dat bij microscopisch onderzoek den · indruk maakte, zeer oud te
zijn (nr. 73). Ook GILMOUR en PETERS vonden bijna steeds chronische 
ulcera. Ulcera, die peracuut ontstaan en perforeeren (bv. zooals 
WILENSKY zich dat voorstelt door embolie), zijn, indien zij voor
komen, .zeldzaam. PRADER vond ulcera met weinig bindweefsel
vorming. Er komen inderdaad wel kleine, soepele ulcera voor met 
weinig bindweefselvorming, die nog niet oud zijn, maar de meeste 
ulcera zijn, zelfs bij patienten met negatieve of korte anamnese, 
chronisch, ten deele zelfs zeer oud. 

De jonge ulcera hebben waarschijnlijk wel een behoorlijke kans 
op ge�ezing na overhechting. Het is eyenwel.�oeilijk, deze gevallen 
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reeds tijdens de operatie te herkennen. Men kan hen verwachten bij 
patienten, die weinig, of slechts gedurende korten tijd v66r de 
perforatie, klachten hebben. Maar bij de perforatie is door de 
peritonitis, door het oedeem, door de infiltratie, door de acute 
ontsteking random het ulcus de situatie zoodanig veranderd, dat 
men, enkele duidelijke gevallen van ulcus callosum uitgezonderd, 
niet kan zien of men met een oud of een jong ulcus te doen heeft. 

N och de korte anamnese, noch de macroscopische bevindingen 
tijdens de operatie, kunnen ons daarom met zekerheid inlichten 
over den aard van het ulcus. 

In verband met het feit, dat vele itlcera oak bii negatieve anamnese 
toch reeds Zang hebben bestaan, liJ°kt mii een selectie bii den stand onzer 
tegenwoordige kennis onmogelii k en moet ik oak in deze gevallen 
resectie aanraden. 

Gaat men bij dergelijke patienten volgens dit standpunt te werk, 
dan warden inderdaad enkelen overbodig aan een maagresectie 
onderworpen. 

Zander twijfel is dit een bezwaar, doch de resultaten zijn volgens 
het naonderzoek in 90¾ der gevallen goed . gebleken; dit is altijd 
nog beter dan de beste resultaten, die ooit met uitsluitend over
hechting zijn bereikt (BAGER vond hierbij immers 80¾ goede 
resul ta ten) 

Welke andere bezwaren kunnen tegen de resectie bij deze 
patienten warden ingebracht? Van de resultaten van de resectie 
op den langen duur, 20 tot 30 jaar, is nog niets bekend. Wel is tot 
nu toe niets gebleken van verkorten levensduur of verhoogde kans 
op infedies. Ontwikkelingsstoornissen bij jonge menschen treden 
niet op. Alleen de kans op anaemie is reeel; deze is evenwel, indien 
men zich beperkt tot niet te groote resecties, zeer klein. Ik geloof 
daarom niet, dat de resectie voor deze patienten schadelijk is. 
Er is echter nog iets, dat wij niet uit het oog mogen verliezen, nl.: 
de patienten met klachten na de primaire resectie hadden allen 
een korte of negatieve anamnese. Gaan wij dit nog eens na aan de 
hand van het eigen materiaal : 

Van de patienten, langer dan 1 jaar geleden behandeld met 
primaire resectie, hadden 2 een negatieve anamnese (nrs. 15 en 89), 
bij naonderzoek bleek nr. 15 goed te zijn en had nr. 89 ernstige 
klachten. 11 patienten hadden korter dan 1 maand maagklachten 
(nrs. 2, 11, 13, 29, 32, 43, 46, 47, 58, 60, 79), bij naonderzoek hadden 
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3 ernstige klachten; dus van 13 patienten met negatieve of korte 
anamnese bleken bij naonderzoek 4 niet goed. Deze getallen zijn 
klein, te klein voor het trekken van conclusies, maar de resultaten 
zijn niet zoo fraai als men van de resectie gewend is. 

In de literatuur heb ik slechts in de verzamelstatistiek van 
EAGER gegevens over dit vraagstuk kunnen vinden. Met behulp 
van de toegevoegde casuistiek heb ik de volgende tabel kunnen 
samenstellen: 

klachten v66r perforatie naonderzoek na primaire resectie 
voldoende slecht 

!anger dan 1 jaar 28 21 6 

korter " 1 " 13 12 1 

De cijfers van EAGER bevestigen dus niet den indruk, die uit 
het eigen ma teriaal verkregen is. 

Een definitief oordeel moet echter worden opgeschort tot 
meerderen hun ervaring op dit punt bekend hebben gemaakt. 

Voorloopig liikt het mii niet mogeliik, reeds bii de operatie de prognose 
te stellen omtrent een mogeliike genezing na overhechting. 

V oorwaarden en contra-indicaties voor primaire resectie. 
Voor men tot primaire resectie overgaat moet aan enkele voor

waarden worden voldaan. De weinige keeren, dat een primaire 
resectie uit noodzaak verricht is, nadat de pogingen tot sluiting 
van de perforatie-opening mislukt waren, of de gevallen, waarin 
wegens een ulcus callosum resectie gedaan is, omdat men meende 
dat een carcinoom in 't spel was, wil ik buiten beschouwing laten. 

Eii de beoordeeling of een patient, bii wien een maag- of duo
denumulcus is doorgebroken, geschikt is een primaire maag
resectie te ondergaan, is het noodig, vooral op •ziin algemeenen toestand 
te letten. Van beteekenis is hierbii de leeftiid, de toestand der adem
halings- en circitlatieorganen, de temperatuur en hetgeen men plaatse
liik in den buik vindt (graad en uitbreiding van de peritonitis, karakter 
van het exsudaat) . Niet minder belangriik is de tiid, die sinds de 
perforatie verstreken is, terwiil _tenslotte de uitslag van het urine
onderzoek gewicht in den schaal kan leggen. 

Het is niet mogelijk, dit alles in maat en getal uit te drukken, 
omdat hier zeker een factor van klinischen blik en ervaring in het 
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spel komt. Men zou de voorwaarden, waaronder tot resectie kan 
worden overgegaan, als volgt kunnen formuleeren: 

goede algemeene toestand, 
geen ernstige afwijkingen van hart, longen en nieren, 
betrekkelijk matige peritonitis. 

Contra-indicaties voor de primaire resectie zijn: 
slechte algemeene toestand, 
temperatuur hooger dan 39 en een polsfrequentie, grooter 
dan 120 slag en in de min u u t, 
heftige peritonitis, zich uitend door de aanwezigheid van 
stinkend exsudaat, door diffuse uitbreiding of door 
duidelijke darmparalyse . . 

Gewoonlijk loopen de algemeene en de plaatselijke verschijnselen 
parallel. 

Het tijdsverloop, waarbinnen nog resectie geoorloofd is, wordt 
vaak afgeleid uit onderzoekingen over de bacteriologische waarde 
van het exsudaat. In de eerste 12 uren na de perforatie is de 
peritonitis gewoonlijk slechts van chemischen aard, na 12 uren is 
zij een bacterieele ontsteking. Uit theoretische overwegingen zijn 
de grenzen dus op 12 uur te stellen. De ervaringen, uit de practijk 
verkregen, hebben evenwel geleerd, dat men verder kan gaan; 
natuurlijk zal men bij deze later ter behandeling gekomen gevallen 
een extra strenge selectie toepassen en uit de aanwezigheid of het 
ont breken van andere ongunstige factoren tot een beslissing zien 
te komen. 

De tifd, verstreken sinds de perf oratie, is dus niet van overheerschende 
beteekenis; wel zal men bif gevallen, die meer dan 12 ,uren na de 
perforatie ter behandeling komen, extra voorzichtig moeten zifn bif het 
bepalen van de operatie-methode. 

Ook hooge leeftijd is, mits de algemeene toestand goed is, geen 
bezwaar. 

De voorwaarde, reeds eerder genoemd, cl.at de operateur een 
ervaren maagchirurg moet zijn, behoeft geen nadere toelichting; 
de kwestie van de beoordeeling der technische moeilij kheden hangt 
ook hier ten nauwste samen met de ervaring van den chirurg. 

Kan of wil men geen resectie verrichten, dan verdient het uit
sluitend overhechten van de perforatie-opening de meeste aan
beveling. Het aanleggen van een g.e. moet afgeraden worden met 
het oog op de specifieke gevaren van deze methode. Zij brengt 
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-bovendien niet steeds definitieve genezing, eventueel noodige 
heroperaties zijn zeer moeilijk. 

Bij de techniek van de overhechting komt sluiten of overhechten 
van de perforatie-opening, eventueel versterkt met netplastiek, 
in aanmerking. Bedekken met naburige organen of met een netslip 
geeft geen voldoende beveiliging. 

Excisie van het ulcus geeft meer na- dan voordeelen. 
. Indien er na de overhechting stenose ontstaat, zal een jejuno
stomie moeten worden aangelegd; een eventueel later noodzakelijke 
maagresectie zal bij een dergelijke gedragslijn technisch gemakke
lijker zijn uit te voeren, dan wanneer men een g:e. had aangelegd. 

Tenslotte moeten nog enkele bijkomstige kwesties besproken 
worden: 

1 .  Is operatie bij doorgebroken maag- en duodenumzweren nood
zakelijk? 

Deze vraag moet zonder voorbehoud in bevestigenden zin be
antwoord worden. De kans op spontane genezing is zeer gering. 
Men moet zelfs verder gaan en ook bij ernstig vermoeden op maag
perforatie tot operatie besluiten, daar de gevaren bij afwachten 
grooter zijn dan bij een proeflaparotomie. 

2. V oorbereiding: 
Met de voorbereiding van den patient behoeft niet veel tijd ver

loren te gaan. Bij lijders, die direct na de perforatie in shock
toestand binnengebracht worden, mag men desnoods 1 a 2 uren 
wachten, gedurende welke periode shock bestrijdende maatregelen 
moeten worden genomen. Bij patienten, die geruimen tijd na de 
perforatie in slechten toestand ter behandeling komen en misschien 
veel gebraakt hebben, kan men trachten het biochemisch evenwicht 
te herstellen en de circulatie te verbeteren ( door toevoer van 
warmte en het intraveneus of subcutaan to�dienen van zoutsolutie), 
Men mag echter met deze maatregelen geen tijd verloren laten gaan 
en dergelijke patienten moeten op zijn hoogst 1 uur na binnenkomst 
in de kliniek op de operatietafel liggen. 

3. Incisie: 
Als de diagnose vaststaat wordt een mediane laparotomie boven 

den navel gemaakt; bij twijfel of misschien een acute appendicitis 
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in 't spel is, beginne men met een incisie in clen rechter onderbuik; 
biijkt een maagperforatie aanwezig te zijn dan volgt de incisie 
in den bovenbuik. Pogingen tot desinfectie van den buikwand zijn 
nutteloos. 

4. Anaesthesie: 
De locaal-anaesthesie heeft vele voordeelen boven de narcose, 

vooral bij eenigszins langeren duur van de operatie. Na de locaal
anaesthesie komen, nog afgez1en van de specifieke g'evaren van de 
narcose, zooals: hart- en ademhalingsstilstand en aspiratie, veel 
minder postoperatieve complicaties, met name pneumonie, voor. De 
patienten voelen zich na de operatie veel beter en braken in den regel 
niet of weinig. Het braken vormt een sterke belasting voor de naden 
van anastomose en buikwand. Bij de bespreking van de anaesthesie in 
het literatuur-overzicht is gebleken, <lat de gevaren van aspiratie 
en postoperatiE:ve complicaties niet denkbeeldig zijn. Vermoedelijk 
komen echter, bij het ontstaan van pneumonieen ook nog andere 
factoren in het spel, zooals regionale factoren (de waterkant) en de 
tijd van het jaar. De pneumonie wordt door het aanwenden van de 
locaal-anaesthesie zeker niet geheel uitgeschakeld. 

De keuze van het anaestheticum voor algemeene narcose is ook 
belangrijk. Lachgas zou volgens velen minder schaclelijk zijn en 
de voorkeur verdienen boven aether. 

De locaal-anaesthesie heeft het bezwaar, dat zij de operatie om
slachtiger maakt en dat zij minder geschikt is voor nerveuze 
menschen. Het sluiten van den buik is soms bepaald moeilijk. 

Toch wil ik de toepassing van locaal-anaesthesie (buikwand 
+ BRAUN) bij primaire resectie van doorgebr!Jken maag- en 
duodenumzweren warm aanbevelen, want ik geloof, dat de goede 
result a ten vari de eigen serie ten deele te danken zij n aan deze 
locaal-anaesthesie. Ik moet er evenwel direct aan toevoegen, clat zij 
mogelijk niet voor alle .patienten geschikt is. Wij hebben nl. den 
indruk, dat de Limburgers in <lit opzicht zeer geschikte objecten 
zijn en dat het mogelijk in andere landstreken niet zal gelukken de 
locaal-anaesthesie zoo consequent door te voeren als dit in onze 
kliniek het geval is. 

5. Toilet van de bitikholte: 
Het exsudaat moet verwijderd worden. Bij een operatie, meer 
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dan 12 uren na de doorbraak, wordt met de verwijdering van het 
exsudaat een groote hoeveelheid infectieus materiaal weggenomen 
en wordt de taak van bet peritoneum aanmerkelijk verlicht; bij 
een operatie binnen de eerste 12 uren is verwijdering van bet ex
sudaat, met het oog op infectiegevaar, minder dringend; tocb lijkt 
mij ook bij vroege operaties reiniging van de buikholte gewenscht 
met het oog op de sterk prikkelende werking van den maaginhoud 
op het peritoneum. 

De verwijdering van het exsudaat geschiedt het best door zuigen; 
dit schaadt het peritoneum weinig en is grondiger dan deppen. 
Energiek spoelen is schadelijk; hoogstens kan men door voorzichtig 
spoelen, zooals HusTINX dat doet met een dubbele buis, waarmede 
men gelijktijdig zuigt en inspuif (zie biz. 91), trachten de reiniging 
te vervolmaken, hoewel men zicb niet moet voorstellen, de buik
holte ook maar bij benadering te kunnen desinfecteeren. 

Sommigen spoelen met desinfecteerende vloeistoffen. Daarmede 
is het probleem van de desinfectie van de levende weefsels aan
geroerd. Ik geloof, dat het toepassen van desinfecteerende stoffen, 
op zijn zachtst uitgedrukt, overbodig is. Het is in het algemeen 
niet mogelijk levende weefsels te desinfecteeren; de kiemdoodende 
stoffen bezorgen minstens zooveel schade aan de levende weefsels 
als aan de bacterien. 

6. Priniair slititen: 
Na afloop van de operatie moet de buikwand (enkele gevallen 

van afgekapseld absces uitgezonderd) geheel gesloten worden. Bij 
uitzondering kan men een drain aanleggen op een onzekere over
hechting of een onbetrouwbare duodenumstomp. 

7. N abehandeling: 

De nabehandeling geeft we1mg aanleiding tot opmerkingen. 
Slechts wil ik wijzen op het schadelijke van pogingen tot het op
wekken van de peristaltiek. 

8. Nazorg: 

Patienten, behandeld met uitsluitend overhechting, moeten na 
de operatie een maagkuur ondergaan en nauwkeurig gecontroleerd 
worden. Als zij emstige klachten krijgen, komt secundaire resectie 
in aanmerking. 
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Ook voor patienten, waarbij resectie 1s verricht, zijn dieet, 
controle en leefregel noodig. 

9. Anaemie na 1naagresectie: 

Anaemieen na maagresecties komen voor. Hyperchrome anae
mieen zijn zeer zeldzaam, hypochrome minder zeldzaam. Na totale 
of subtotale resecties is de kans op anaemie vrij groot. Na antrum
pylorusresectie is de kans op hyperchrome anaemie minimaal 
·klein, op hypochrome gering. Het verrichten van een groote (meer 
dan de helft) resectie is, indien niet strikt noodzakelijk, af te raden. 

Tot slot wil ik de volgende leiddraad voor de behandeling van 
doorgebroken maag- en duodenumzweren opstellen: 

De voorbereiding van den patient moet kort zijn. Het operatie
terrein wordt gevoelloos gemaakt (locaal-anaesthesie), waarna 
bij goeden algemeenen toestand tot maagresectie wordt overgegaan, 
tenzij er contra-indicaties bestaan, die wij uitvoerig uiteen hebben 
gezet; is resectie om de een of andere reden niet mogelijk, dan wordt 
uitsluitend overhecht. Bij stenose wordt een jejunostomie aan
gelegd. Mislukt de overhechting, dan kan de manchetmethode goede 
diensten bewijzen. Het toilet van de buikholte geschiedt door weg
zuigen van het exsudaat, terwijl de buik primair wordt gesloten. 
De patient ondergaat na zijn herstel een nakuur en moet gedurende 
eenigen tijd onder controle blijven staan. 
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HOOFDSTUK VIL 

SAMENVATTING. 

Het doel van deze studie is, duidelijke richtlijnen te geven voor 
de behandeling van doorgebroken maag- en duodenumzweren. 
Daartoe zijn in het literatuuroverzicht uitvoerig de verschillende 
operatie-methodes besproken en de voor- en nadeelen, die bij de 
diverse behandelingswijzen ter sprake zijn gebracht, geanalyseerd, 
alsmede de resultaten, zoowel de directe als die van het naonderzoek, 
van een groot aantal schrijvers statistisch bewerkt. 

De resultaten van de overhechting zijn berekend door van een 
groot aantal voorstanders van de principieele overhechting alle 
gevallen, die ter behandeling kwamen, te verzamelen. De resultaten 
van de resectie, eventueel overhechting met g.e., zijn verkregen 
door van een groot aantal voorstanders van de resectie, eventueel 
overhechting met g.e., alle gevallen, die. ter behandeling kwamen, 
te verzamelen, dus niet alleen de met primaire resectie, eventueel 
overhechting met g.e., behandelde, maar tevens de gevallen, die 
men niet meer geschikt achtte voor primaire resectie, eventueel 
overhechting met g.e. M.i. mogen slechts op deze wijze verzamelde 
resultaten vergeleken worden voor de beoordeeling van de waarde 
van de verschillende methodes. 

Uit de vergelijking van de op bovengenoemde wijze opgestelde 
statistieken ben ik tot de volgende conclusies gekomen: 

De mortaliteitscijfers van chirurgen, die zich toeleggen op 
primaire resectie, zijn niet hooger dan die van chirurgen, die zooveel 
mogelijk overhechting doen, ook niet bij de gevallen, die in de eerste 
12 uren na de perforatie geopereerd worden. 

De resultaten bij het naonderzoek waren na resectie bij 10%, 
na overhechting met g.e. bij 25%, na uitsluitend overhechten bij 
41 % van de gevallen slecht. 

Vervolgens zijn alle gevallen van in de buikholte doorgebroken 
maag- en duodenumzweren, van 1 J anuari 1928 tot 1 J anuari 1939 
op de chirurgische afdeeling van het St. J ozefziekenhuis te Heerlen 
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opgenomen, besproken. De ziektegeschiedenissen worden uitvoerig 
medegedeeld, evenals" de bevindingen bij het naonderzoek. 

In deze 11 jaren hebben zich in het district van ± 150.000 
inwoners 109 perforaties voorgedaan. De helft van de patienten 
had reeds meer dan 2 jaar maagklachten, terwijl 8 v66r de perforatie 
nooit over den maag hadden geklaagd. 

Alle 109 patienten werden geopereerd, de behandeling was: 
88 x primaire resectie, 16 x uitsluitend overhechting, 3 X over
hechting met g.e. , 1 X resectie van g.e. , 1 x drainage . 

Verband tusschen mortaliteit en den tijd, die verliep tusschen 
perforatie en operatie: 

0- 6 uur 53 patienten, waarvan 2 overleden. 
6-12 uur 39 6 

12-18 uur 7 3 
18-24 uur 6 2 
na 24 uur 4 4 
Verband tusschen mortaliteit en den tijd, die verliep tusschen 

perforatie en primaire resectie: 
interval primaire resectie overleden . 

0- 6 uur 47 1 
6-12 uur 32 4 

12-18 uur 6 2 
18-24 uur 3 0 
Bij het naonderzoek van patienten, langer dan 1 j aar geleden 

behandeld met primaire resectie, waren 51 goed, 8 hadden lichte 
en 6 ernstige klachten. Bij 65 werd een bloedbeeld gemaakt, waarbij 
3 anaemieen werden ontdekt. De naonderzochte person.en zijn bijna 
allen menschen uit den werkenden stand, waarvan ·verschillenden 
zeer zwaren lichamelijken arbeid verrichten (mijnwerkers) . De 
patienten met klachten, allen menschen, die voor de operatie 
weinig of geen maagklachten hadden, lijden waarschijnlijk aan 
gastritis. 

De techniek van de maagresectie wordt besproken, waarbij bij
zondere aandacht wordt besteed aan de resectie van ulcera duodeni 
volgens de mucosakokermethode van HusTINX, hetgeen met foto's 
wordt gelllustreerd. 

Het gebruik van de locaal-anaesthesie wordt bepleit. 
De primaire maagresectie wordt vooral warm aanbevolen bij 

patienten met een lange anamnese v66r de perforatie. 
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Er is gezocht naar aanwijzingen, die de kans op algeheele genezing 
na uitsluitend overhechting kunnen doen voorspellen. Deze aan
wijzingen worden gezocht in de anamnese en het aspect van het 
ulcus bij de operatie. Bij den huidigen stand van onze kennis is 
het niet mogelijk, de prognose voor de genezing na uitsluitend over
hechting reeds bij de operatie te stellen. In verband met het feit, 
dat de meeste patienten reeds v66r de perforatie maagklachten 
hebben en de ulcera bij menschen met korte of negatieve anamnese 
soms toch een chronisch karakter hebben, wordt bij alle maag
perforaties (indien de omstandigheden gunstig zijn) primaire 
resectie aanbevolen. De belangrijkste contra-indicaties voor 
primaire resectie zijn: slechte algemeene toestand en heftige 
peritonitis. 

De aandacht wordt gevestigd op geografische verschillen in de 
pathologie van het maag- en duodenum-ulcus. 

Tenslotte wordt de volgende leiddraad voor de behandeling 
opgesteld: de patient wordt in locaal-anaesthesie geopereerd; bij 
goeden algemeenen toestand wordt resectie verricht; is deze niet 
mogelijk, dan wordt uitsluitend overhecht; bij stenose wordt een 
jejunostomie aangelegd; mislukt de overhechting, dan past men de 
manchet-methode van NEUMANN-BRAUN toe; de buikholte wordt 
gereinigd door leegzuigen en daarna primair gesloten. 
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RESUME. 

Cette .etude a pour but de donner des indications clairs pour 
le traitement d'ulceres gastro-duodenaux perfores. C' est pourquoi 
nous avons traite amplement, dans notre bibliographie, les diverses 
methodes d'operation et analyse les avantages et desavantages, 
qui ont ete mis en lumiere en discutant les diverses manieres de 
traitement; nous avons encore groupe les resultats immediats et 
eloignes de !'operation, en rassemblant des statistiques tirees d'un 
grand nombre d'auteurs. 

Nous avons calcule les resultats de la suture simple en rassemblant 
tous les cas qui se presentaient chez un grand nombre de partisans 
de la suture simple. Les resultats de la resection, eventuellement 
de la suture avec g.e., ont ete obtenus en rassemblant tous les 
cas qui se presentaient chez un grand nombre de partisans de celle-ci, 
clone, non seulement les cas traites par la resection primaire, 
eventuellement par la suture avec g.e., mais encore ceux a qui cette 
resection primaire, eventuellement cette suture avec g.e., ne 
semblait plus convenir. Seuls, les resultats rassembles de cette 
maniere peuvent etre compares, a notre avis, et nous permettent 
d'apprecier la valeur des differentes methodes. 

En comparent les statistiques, composees de la maniere indiquee 
ci-dessus, nous avons tire les conclusions suivantes: 

Chez les chirurgiens, qui pratiquent la resection primaire, le 
chiffre des deces n'est pas plus eleve, que chez les chirurgiens, 
qui pratiquent autant . que possible la suture simple, y compris 
les cas ou !'operation a lieu clans les douze premieres heures apres 
la perforation. 

Les resultats eloignes etaient mauvais dans 10% des cas apres 
la resection, dans 25% des cas apres la suture avec g.e., clans 41 % 
des cas apres la suture simple. 

Ensuite nous avons discute tous les cas d'ulceres gastro-duodenaux 
perfores, traites clans le service chirurgical de l'h6pital St.-J oseph 
de Heerlen du ler Janvier 1928 au ler Janvier 1939. Nous avons 
retrace en detail l'histoire des maladies, ainsi que les resultats de 
I' examen ulterieur. 



Dans l'espace de ces onze ans, il s'est presente 109 cas de per
foration dans une .,region de 150.000 habitants. La moitie des 
malades se plaignaient deja depuis plus de deux ans de l'estomac; 
par contre, huit d'entre eux, avant la perforation, ne s'etaient 
j amais plaint. 

Tous les patients furent operes, de la maniere suivante: 88 
resection primaire, 16 sutures simples, 3 sutures avec g.e., 1 resection 
de g.e., 1 drainage. 

Rapport entre la mortalite et le temps qui s' etait ecoule entre 
la perforation et l' operation: 

0-6 heures: 53 patients, dont 2 morts. 
6-12 39 6 

12-18 " 7 3 
18-24 " 6 2 

plus de 24 " 4 4 

.Rapport entre la mortalite et le temps ui s'ecoula entre la 
perforation et la resection primaire: 

intervalle resection primaire deces 
0- 6 heures 47 1 
6-12 32 4 

12-18 6 2 
18-24 3 0 

L'examen ulterieur de patients, traites par la resection primaire 
depuis plus d'un an, a revele, que 51 se portaient bien, 8 avaient 
des plaintes legeres et 6 des plaintes graves. Chez 65, on fit un 
hemogramme; on decrouvait 3 anemies. Les personnes examinees 
appartenaient presque toutes a la classe ouvriere et plusieurs 
faisaient un tres rude travail physique ·(mineurs). Les patients, 
qui se plaignaient, tous gens qui souffraient peu ou pas du tout avant 
l' operation, sont probablement atteints de gastrite. 

Nous avons discute la technique de la resection de l'estomac et 
apporte une attention particuliere a la resection selon la methode 
du tube muqueux de Hustinx; ce procede a ete illustre par des 
photographies. 

Nous avons conseille l'emploi de l'anesthesie locale. 



Nous avons recommande chaleureusement la resection primaire 
gastro-duodenale, surtout avec des patients a longue anamnese 
avant la perforation. 

Nous avons cherche des indications, qui puissent permettre de 
supputer les chances de guerison definitive a pres suture simple, a la 
fois dans l'anamnese et dans l'asp'ect de l'ulcere a l'operation. Dans 
l'etat actuel de nos connaissances il n'est pas possible de prog
nostiquer la guerison definitive apres suture simple au moment 
de l'operation. Etant donne, que la plupart des patients se plaignent 
deja de l 'estomac avant la perforation et que, chez des malades 
a anamnese courte·ou negative, les ulceres revetent parfois pourtant 
un caractere chronique, nous avons recommande la resection 
primaire, dans tous les cas d'ulcere gastro-duodenal perfore (si les 
circonstances sont favorables). Les contre-indications les plus 
importantes pour lq. resection primaire sont: un mauvais etat 
general et la peritonite violente. 

Nous avons attire l'attention sur les differences geographiques 
dans la pathologie de l'ulcere gastro-duodenal. 

Enfin, pour le traitement, nous avons etabli le guide que voici: 
le patient est opere avec anesthesie locale; si l'etat general est bon, 
on pratique la resection; si cela n'est pas possible, on fait la suture 
simple; en cas de stenose, on pratique une jejunostomie; si la suture 
ne reussit pas, on applique la methode de manchet de Neumann
Braun; on nettoie la cavite abdominale par aspiration et l'on fait 
la fermeture primaire. 



SUMMARY. 

The purpose of this study is to give distinct indications for the 
treatment of ruptured gastric and duodenal ulcers. To this end the 
various methods of operation have been discussed in detail in the 
literature-survey, and the advantages and drawbacks, mentioned 
in the different ways of treatment, have been analysed, while 
the results, the direct ones as well as those of the post-examination, 
of a great many writers have been statistically worked out. 

The results of suturing have been computed by collecting 
all cases, treated by a great number of advocates of the principial 
suturing. The results of the resection, c.q. suturing with g.e. 
have been obtained by collecting all cases treated by a great 
number of advocates of resection, c.q. suturing with g.e., 
consequently not only the cases, treated with primary resection, 
c .q. suturing with g.e., but also those which were not considered 
fit for primary resection, c.q. suturing with g.e .. In my opinion, 
only the results, collected in this way, may be compared with 
regard to the judgment of the value of the various methods. 

By comparing the statistics, compiled in the way mentioned
above, I came to the following conclusions: 

The mortality-figures of surgeons who apply themselves to 
the primary resection, are no higher than those of surgeons who 
apply overshewing as much as possible, not in those cases either 
which were operated upon within the first 12 hours after the 
perforation. 

The late results were bad in 10% of the cases after resection, 
in 25% after suturing with g.e., in 41 % after simple suturing. 

Furthermore, all cases of perforated gastric and duodenal ulcers, 
admitted into the surgical office of the ,,St. J ozefziekenhuis; '  at 
Heerlen from January 1st 1928 till January 1st 1939, have been 
discussed. The courses of the different cases as well as the experiences 
at the post-examination have been mentioned in detail. 

In these 11 years 109 perforations occurred in the district of 
about 150.000 inhabitants. Half of the number of patients had had 
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stomach-complaints for over two years, whereas 8 had never had 
any complaints before the perforation. 

All . 109 patients were operated upon, the treatment being: 
88 X primary resection, 16 x simple suturing, 3 x suturing 
with g.e., 1 X resection of g.e., 1 x drainage. 

Relation between mortality and time, elapsed between per
foration and operation: 

0- 6 hours 53 patients, of whom 2 died. 
6-12 39 6 

12-18 7 3 
18-24 6 2 

after 24 4 4 
Relation between mortality and time, 

ration and primary resection: 
time primary resection 

0- 6 hours 47 
6-12 32 

12-18 6 
18-24 3 

elapsed 

died. 
1 
4 
2 
0 

between perfo-

At the post-examination of patients, treated more than a year 
before with primary resection, 51 proved to be alright, 8 had slight 
complaints, 6 serious ones. At 65 an examination of the blood was done, 
among whom 3 anaemias were found. Nearly all of the persons in 
post-examination belong to the working class, several of them 
doing very heavy bodily labour (miners). The patients with 
complaints, all people who before the operation had few or no 
stomach-complaints, probably suffer from gastritis. 

The technique of the gastrectomy is discussed, special atten
tion being paid to the resection of ulcera duodeni in accordance 
with the mucosatube-method of HusTINX, which is illustrated with 
photographs. 

The use of local-anaesthesia is advocated. 
The primary resection of the stomach is especially recommended 

for patients with a long anamnesis before the perforation. 
Attempts have been made to find indications by means of which 

the chance of complete recovery after simple closure might be 
foretold. These indications are sought in the anamnesis and the 
aspect of the ulcer at the operation. With the present state of 
our knowledge it is impossible to put the prognosis for recovery 
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after simple suturing already at the operation. In connection 
with the fact that most patients have stomach-complaints already 
before the perforation and the ulcers of people with short or negative 
anamnesis nevertheless have a chronic character sometimes, in all 
cases of perforated gastria or duodenal ulcer primary resection is 
recommended (if circumstances are favourable). The most important 
contra-indications for primary resection are: bad general condition 
and violent peritonitis. 

The attention is drawn towards geographical differences in the 
pathology of the gastric and duodenal ulcer. 

Finally the following guide for the treatment has been composed: 
the patient is operated upon in local-anaesthesia; if general condition 
is good, resection is applied; should this be impossible, simple suturing 
is applied; with stenosis a jejunostomia is applied; should suturing 
fail, the manchet-method of NEUMANN-BRAUN is used; the abdomen 
is cleaned by means of suction and is closed primarily afterwards. 
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ZUSAMMENFASSUN<;;-. 
. . 

Der Zweck dieser Abhandlung ist deutliche Richtlinien fiir die · 
Behandlung von durchgebrochenen Magen- und Duodenal
geschwiire zu geben. Dazu sind in der Literaturiibersicht die ver
schiedenen 0perationsmethoden ausfiihrlich besprochen und die 
bei den diversen Behandlungsweisen erwahnten y or- und N achteile 
analysiert worden; auch wurden die Resultate, sowohl die direkten 
als die der N achuntersuchung, einer groszen Anzahl Autoren 
statistisch bearbeitet. 

Die Resultate der Obernahung sind in der Weise berechnet, 
dasz man von einer groszen Anzahl Vertreter der prinzi piellen 
Dbernahung alle zur Behandlung kommenden Fa.Ile sammelte. 
Die Resultate der Resektion, eventuell Obernahung mit G.e. sind 
dadurch erzielt worde.n, dasz man von einer groszen Anzahl Ver
treter der Resektion, eventuell Obernahung mit G.e. alle Falle, 
die zur Behandlung kamen, sammelte, also nicht nur die mit 
primarer Resektion, eventuell Oberheftung mit G.e. behandelten, 
sondern auch die Falle, die man nicht mehr als geeignet zu primarer 
Resektion, eventuell Obernahung mit G.e. betrachtete. Nach 
meiner Ansicht diirfen nur auf diese Weise gesammelte Resultate 
for die Wertbestimmung der verschiedenen Methoden verglichen 
werden. 

Mittels der Vergleichung der in obengenannter Weise aufgesetzten 
Statistiken bin ich zu folgenden Konklusionen gelangt: 

Die Mortalitatsziffern von Chirurgen, die sich der primaren 
Resektion widmen, sind nicht hoher als die von Chirurgen, die 
moglichst viel an Oberheftung arbeiten, auch nicht bei Fallen, 
die in den ersten 12 Stunden nach der Perforation operiert werden. 

Die Spatresultate waren nach Resektion bei 10%, nach Dber
nahung mit G.e .  bei 25%, nach ausschlieszlicher Obernahung 
bei 41 % der Fa.Ile schlecht. 

Weiter sind alle Falle der in der Bauchhohle durchgebrochenen 
Magen- und Duodenalgescmviire, die vom 1. Januar 1928 bis zum 
1. Januar 1939 in die chirurgische Abteilung des ,,St. Jozef-
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ziekenhuis" in Heerlen aufgenommen wurden, besprochen worden. 
Die Krankheitsgeschichten werden ausfiihrlich mitgeteilt, sowie 
die Erfahrungen bei der Nachuntersuchung. 

In diesen 11 Jahren sind in diesem Distrikt von etwa 150.000 
Einwohnern 109 Perforationen vorgekommen. Die Halfte der 
Patienten hatte schon mehr als zwei J ahre Magenbeschwerden, 
wahrend acht Patienten vor der Perforation nie Magenbeschwerden 
gehabt hatten. 

Samtliche 109 Patienten wurden operiert; die Behandlung war: 
88 mal primare Resektion, 16 mal ausschlieszliche Dbernahung, 
dreimal Dbernahung mit G.e., einmal Resektion von G.e. , einmal 
Dranage. 

Zusammenhang zwischen Mortalitat und der zwischen Perforation 
und Operation vergangenen Zeit: 

0- 6 Stunden 53 Patienten; gestorben 2. 
6-12 59 ,, 6. 

12-18 ,, 7 ,, 3. 
18-24 6 2. 

nach 24 4 4. 
Zusammenhang zwischen Mortalitat und der Zeit, die zwischen 

Perforation und primarer Resektion verlief: 
Intervall primare Rt::sektion 

0- 6 Stunden 47 
6-12 32 

12-18 ,, 6 
18-24 ,, 3 

gestorben. 
1 
4 

2 
0 

Bei der Nachuntersuchung von Patienten, die man vor mehr 
als einem Jahre mit primarer Resektion behandelt hatte, waren 
51 gut, 8 hatten leichte, 6 ernstliche Beschwerden. Bei 65 wurde 
ein Blutbild gemacht, wobei 3 Ana.mien entdeckt wurden. Die 
nachuntersuchten Personen sind fast alle Menschen aus der 
Arbeiterklasse, von denen mehrere sehr schwere korperliche Arbeit 
leisten (Bergarbeiter) . Die Patienten mit Beschwerden, insgesamt 
Menschen, die vor der Operation wenig oder keine Magen
beschwerden hatten, leiden wahrscheinlich an Gastritis. 

Die Technik der Magenresektion wird besprochen, wobei der 
Resektion von Ulzera-duodeni nach der Mucosaschlauchmethode 
von HusTINX besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, was mit 
Bildern illustriert wird. 
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Der Gebrauch der Lokalanasthesie wird verteidigt. 
Der primare Magenresektion wird besonders bei Patienten mit 

einer langen Anamnese vor der Perforation aufs warmste emp
fohlen. 
Es ist nach Anweisungen gesucht worden, die die Aussicht auf end
giiltige Genesung nach ausschlieszlicher Dbemahung konnen erwar
ten lassen. Diese Anweisungen werden in der Anamnese und in dem 
Aussehen des Ulkus bei der Operation gesucht. Beim heutigen Stand 
unserer Kentnisse ist es nicht moglich die Prognose fur die Genesung 
nach ausschlieszlicher Dbernahung schon wahrend der Operation 
zu stellen. Im Zusammenhang mit der Tatsache, dasz die meisten 
Patienten schon vor der Perforation Magenbeschwerden haben 
und die Geschwiire beiMenschen mit kurzer oder negativer Anamnese 
bisweilen <loch einen chronischen Charakter haben, wird bei alien 
Magengeschwiirsperforationen (wenn die Umstande giinstig sind) 
primare Resektion empfohlen. Die wichtigsten Kontraindikationen 
fur primare Resektion sind: schlechter allgemeiner Zustand und 
heftige Peritonitis. 

Die Aufmerksamkeit wird auf geographischen Differenzen in 
Pathologie des Magen- und Duodenalgeschwiirs gerichtet. 

Zurn Schlusz wird folgender Leitfaden for die Behandlung auf
gesetzt: der Patient wird in Lokalanasthesie operiert; bei gutem 
allgemeinen Z ustand wird Resektion verrich tet; ist cliese nich t 
moglich, so wird ausschlieszlich iibernaht; bei Stenose wird eine 
Jejunostomie angelegt; miszlingt die Dbernahung, so bringt 
mandieManschettenmethoclevonNEUMANN-BRAUN zur Anwendung; 
die Bauchhohle wird <lurch absaugen gereinigt; darauf wird sie 
primar geschlossen. 
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