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UROLOGISCHE ONDERZOEKINGEN BIJ ZWANGER

SCHAPS-ALBUMINURIE. 


IN LEI DI N G. 

De vraag, die ik mij heb voorgelegd is deze: "Zouden beide nieren 

gelijk deelen in de schade hen door de zwangerschap toegebracht?" 

En zou uit het antwoord op deze vraag ook eene verbetering van 

onze inzichten in de oorzaken der zwangerschaps-nephropathieen af 
te leiden zijn? 

De meeningen toch loopen nog z66ver uiteen, dat het moeieJijk 
wordt eene keuze te doen. Alles wat kan bijdragen om aan onze 

keuze eenigen steun te geven moet ons welkom zijn; die keuze toch 

is het, die onze houding aan het ziekbed moet bepalen. 

Voor de beantwoording van de bovengemelde vraag zou noodig 

zijn: functioneel nier-onderzoek en hiervoor gesepareerd opvangen 

der urine van rechter en linker nier. 

AI aanstonds rijst daarbij de vraag: "Zijn we verantwoord de 

ureteren te katheteriseeren ter wille van een onderzoek, dat niet 

verwacht kan worden direct ons therapeutisch handelen te zullen 

veranderen?" 
Ik dacht aan hetgeen Treub 1) zegt over pyelonephritis sprekende: 

"Tijdens de zwangerschap is cystoscopisch onderzoek, verondersteld 

dat men dit zelf kan of gelegenheid heeft het te laten doen, moeielijk 

en, voor de diagnose aileen, weinig gewenscht." Maar even verder, 

I) Hector Treub. Leerb. cler verloskuncle, 1919, biz. 343. 
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na eenige therapeutische maatregelen te hebben besproken. zegt hij: 

......Als deze behandeling onvoldoende blijkt en men gelegen~ 

heid heeft de hulp van een geoefenden specialist in te roepen. dan 

kan uitspoelen van het nierbekken langs cystoscopischen weg genezing 

geven en ernstiger chirurgisch ingrijpen overbodig maken. Hij verwijst 

daarbij naar Brongersma 1). 
Hieruit hield ik vast de woorden: cystoscopisch onderzoek voor 

de diagnose alleen weinig gewenscht. Zoekende. hoe anderen erover 

denken vond ik als meening van Pel 2). dat deze meer dan eens zag 

ongewenschte gevolgen na een cystoscopisch onderzoek, dat soms 

veel tijd kan kosten. Blijvende stoornissen. schrijft Pel 3) heeft hij 

nooit gezien. 

De meeningen van deze twee van mijne leermeesters waren vol

doende om mij met eenigen schroom te vervullen. toen mij dat cystos

copisch onderzoek noodig leek ter verkrijging van een behoorlijk 

inzicht in de werking van beide nieren afzonderlijk. De rechtvaardiging 

voor het in te stellen onderzoek vond ik: 

1°. In de uitspraak van Pel. die nooit blijvende stoornissen had 

gezien na cystoscopisch onderzoek. eene meening. die ik nergens 

elders tegengesproken vond. 

2°. In de meening van Treub. die cystoscopie niet geheel op 

zijde zet, b.v. als deze voor behandeling van het nierbekken wen

schelijk mocht blijken. 

3°. In de mogelijkheid. dat ik bij het onderzoek eene nierafwijking 

zou vinden. waarvan de draagster gebaat zou zijn als de diagnose 

vroegtijdig gesteld werd. Het is toch bekend. dat geen ziekte eene 

zoo snelle verergering door de graviditeit ondervindt als de nier

1) H. Brongersma. De behandeling van pyelitis bij zwangeren. Ned. Tijdschr. v. 
Geneesk. 1913 I biz. 529. 

2) P. K. Pel. De ziekten der nieren 1918. 
3) P. K. Pel. De ziekten der nieren, biz. 152. r 
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tuberculose 1). Ook zou ik de onschuldigheid van enkele afwijkingen 

kunnen bewijzen en de patienten eene minder aangename behandeling, 
dieet b.v. kunnen besparen. 

40. In de omstandigheid, dat het onderzoek zou kunnen geschieden 

in de vrouwenkliniek onder zoo gunstig mogelijke omstandigheden, 
zoodat alle ongewenschte gevolgen tot een minimum zouden te redu~ 

ceeren zijn. 

5°. In het vaste voornemen, het onderzo~k zoo voorzichtig moge~ 
lijk te doen plaats hebben, zoo kort mogelijk te laten duren en het 
liever bij verschillende patienten voor ondoenlijk te verklaren, dan 

het onderzoek toch tot een goed einde te willen brengen ten koste 
van onaangenaamheden voor de patienten. 

Ik stel er prijs op te zeggen, dat ik heb moeten strijden met mijne 
gevoelens, voor ik tot het onderzoek besluiten kon, omdat volgens 

mijne zienswijze de waarde van den medicus voor het grootste deel 
bepaald wordt, door zijne waarde als mensch en slechts voor de 
kleinste helft door de hoeveelheid van zijne kennis. Eene beschuldiging, 

dat ik de belangen mijner patienten zou achterstellen bij den drang 
naar kennis. zou ik onverdragelijk vinden. als zoo'n beschuldiging op 

goede gronden kon worden uitgesproken. 

VERSCHILLENDE MEENINGEN OMTRENT ZWANGERSCHAPS~ 
ALBUMINURIE EN ZWANGERSCHAPSNIER. 

Oat de functie der nieren bij zwangeren onze volle aandacht niet 
alleen verdient, doch eischt, behoef ik nauwelijks te zeggen. Een 

onderzoek naar de kwantiteit van de geloosde urine per 24 uur en 
een onderzoek naar mogelijk aanwezig albumen, zal in onze dagen, 

1) Paul Bar. La pratique de rart des accouchements Paris 1914 II. 


