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SAMENVATTING. 

In een geschiedkundig overzicht wordt in hoofdstuk I 
besproken hoe de hyperplastische veranderingen van het 
endometrium bij folliculus persist ens pas een betere inter
pretatie vonden, nadat HITSCHMANN en ADLER in 1907 dit 
slijmvliesbeeld streng wist en te scheid en van dat van de echte 
endometritis eenerzijds en dat van de geheel physiologische 
hyperplasieen, die als structuurveranderingen van het endo
metrium tijdens den normalen cyclus aan den dag treden, 
anderzijds. 

In ditzelfde hoofdstuk hebben wij de tot nu toe bekende 
feiten om trent de hormonale invloeden, die den normalen 
afloop del' genitaalfunctie beheerschen en leiden, vermeld. 

In hoofdstuk II geven wij door een literatuuroverzicht een 
orienteerende beschrijving van de glandulair-cystisch hyper
plastische slijmvliesveranderingen, terwijl nader wordt uit
eengezet, hoe deze als het gevolg van een typisch hormonale 
storing in de betrekking hypophysisvoorkwab-ovarium-endo
metrium kunnen worden opgevat. 

In hoofdstuk III voIgt een uitgebreid overzicht van de 
moderne opvattingen, die, naar aanleiding van observaties 
van cyclusstoringen bij proefdieren, werden gevormd omtrent 
de ook bij den mensch waargenomen rhythmeverstoringen, 
welke het ziektebeeld del' glandulair-cystische hyperplasie 
kunnen voorafgaan. 

De volgende hoofdstukken bevatten een uitvoerigc uiteen
zetting van de klinische verschijnselen, bij onze 141 gevallen 
waargenomen. 

In hoofdstuk IV bespreken wij het verband, dat het op
treden del' glandulair-cystische hyperplasie houdt met den 
leeftijd, de graviditeit, de menarche, de multipariteit. Voorts 
wordt bij de vermelding van het voornaamste klinische symp
toom, de bloeding, aandacht gewijd aan de aanleidende 001'

zaak dezer bloedingen, aan de bevindingen van het gynae
cologisch onderzoek, de secondaire klinische symptomen, de 
prognose en de differentiaaldiagnose. 

Aan de hand van de bloedingsanamneses onzer gevallen 
worden een 6-tal bloedingstypen onderscheiden. 

In hoofdstuk V voIgt een bespreking van het microscopisch 
beeld del' glandulair-cystisch hyperplastische veranderingen 
van het baarmoederslijmvlies onzer gevallen, waarbij wij een 
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4-tal slijmvliestypen naar den graad van hyperplasie konden 
onderscheiden. 

Vervolgens wordt, bij inachtneming van bloedingstype en 
den daarbij aangetroffen graad van slijmvlieshyperplasie, 
getracht, gegevens te verkrijgen, die van prognostische waarde 
kunnen zijn voor het verloop der aandoening (kansen van 
recidiveering der vloeilngen). 

Hoofdstuk VI behandelt de bevindingen aan de ovarien, 
voor zoover na te gaan, bij onze 9 geopereerde gevallen, ter
wijl tenslotte in hoofdstuk VII de therapie in het algemeen 
en die, welke werd toegepast in de Groningsche kliniek, uit
voerig wordt behandeld. 


