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rgen kloppen zeer Soed,
r t ,  dat  s lechts een klein
en onderzocht.
'pe loopen de cijfers voor
;iekten weinig uiteen; ztj
ftzieken belangrijk.

HOOFDSTUK VI

SAMENVATTING

Bii de inwoners van eert landbouwdorp, die ik als huisarts

bijna zonder uitzondering leerde kennen zoowel wat hun indivi-

dueelen gezondheidstoestand als hun familierelaties betreft, is

een onde rzoek naar de beteekenis van de constitutie als ziekte-

factor ingesteld,
Om den invloed van de constitutie op den {ezondheidstoestand

aan te toonen, is Setracht in het l icht  te stel len,  dat pat ienten

met Seli jksoortige zrekten overeenkomst in l ichaamsgesteldheid

vertoonen, terwij l a-nderzijds menschen, die wat hun $estel
aan6iaat overeenstemmen, Sepraedisponeerd ztin tot het kri jgen

van dezellde ziekten.
Als kenmerk voor de constitutie is de habitus {ekozen. Voor

menschen met denzel fden habi tus is ook overeenkomst in de

rest van hun constitutioneele eigenschappen' in het bijzonder

voor hun reactievermogen op uitwendige prikkels, verondersteld.

Deze veronderstel l in{  schi jnt  gerechtvaardigd zoowel door oude

kl in ische ervar ingen (bIz.  11) als door de ui tkomsten van mo-

derne onderzoekingen blz, 16).

Uit de verschil lende systemen, die opSesteld ztin om menschen

met geli jksoortigen habitus tot groepen te vereenigen, is dat van

K r e t s c h m e r  a l s  u i t g a n g s p u n t  v a n  o n d e r z o e k  f e k o z e n .
K r e t s c h m e r  h e e f t  n a a r  d e n  u i t w e n d i g e n  l i c h a a m s b o u w

onderscheiden: leptosomen, athleten en pycnikers, en aanlie-

toond, dat ieder van deze typen tot het kri jgen van bepaalde

geestesziekten is gepraedisponeerd, Op analoge manier als hij

de affiniteit van sommige psychische en psychiatrische alwij-

kingen tot bepaalde constitutietypen vaststelde, is dit in boven-

staand onderzoek voor sommige internistische ziekten $edaan.
En wel z i jn onderzocht:  ls te een groep pat ienten, die al len

als gevol6l van infectie met tuberkelbacil len in meer of mindere

mate z iek waren; Zde. een glroep met hart-  of  (en) vaataandoe-

ningen; 3de. een derde groep, samengevat als stofwissel inSs-
zieken.
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AanSetoond is, dat de meeste tuberculosepatienten leptosoom

waren, de hart- en vaatli jders voor het meerendeel athletisch, de

stofwisselingszieken overwegend pycnisch,

Uit het samen6laan van bepaalde ziekten en een bijzonderen

habitus kan slechts dan tot een oorzakeliik verband tusschen

constitutie en ziekte worden geconcludeerd, indien aannemelijk

is te maken, dat de correlatie op den inwendigen aanleg berust.

Door het meerendeel der uitwendige factoren, die het samen-

gfaan zouden kunnen veroorzaken, uit te schakelen, is de betee-

kenis van de inwendige factoren ervoor reeds, per exclusionem,

komen vast te staan.

Direct is verder het overwe$end belang van deze laatste uit

gerealogische onderzoekingen afgeleid. Hieruit bleek, dat de

constitutietypen erfeli jk zijn, hun ontstaan dus vnl, op den aan-

leg berust. En verder, dat in de families van leptosomen meer

tuberculose, in die van pycnikers meer stofwisselingsziekten

voorkomen dan in andere (overigens onder dezelf.de omstandig-

heden levende) families. Het verschil in constitutie is hier dus

aansprakel i ik  te stel len voor het verschi l  in gezondheids-

toestand.
Door een Secombineerd onderzoek van zreken en Sezonden

onder toepassing van anthropologische en 6lenealogische metho-

den is hiermee getracht een bi jdrage te leveren om (naar de

woorden van J u l. B a u e r) de beteekenis van de constitutie

als ziektefactor uit de spheer van het intuit ief weten in die van

de exacte kennis over te brengen,


