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LONGTUBERCULOSE OP LA TERE LEEFTIJD 





STELLINGEN 

1 

Bij elke oudere patiënt met recidiverende bronchus-infecties dient het 
sputum op de aanwezigheid van tuberkelbacteriën te worden onder
zocht. 

2 

Ambulante therapie bij oudere tuberculosepatiënten kan alleen worden 
voorgeschreven wanneer toezicht op het gebruik van de medicamenten 
gewaarborgd is. 

3 

Het is gewenst dat in een aantal bejaardentehuizen patiënten met chro
nisch positief sputum, die geen sanatoriumbehandeling meer behoeven, 
opgenomen kunnen worden. 

4 

Na de eerste bloeding uit oesophagusvarices bij levercirrhose moet 
operatieve behandeling worden ingesteld. 

( Am. J. of Med. 1963, 34, 297.) 

5 

In ieder ziekenhuis dient een volledig uitgeruste dienst aanwezig te zijn 
ter bestrijding van de acute hartstilstand. 

6 

Bij vermoeden op buitenbaarmoederlijke zwangerschap moet aan een 
proefcurettage en het histologisch onderzoek van het hierbij verkregen 
materiaal grote diagnostische betekenis worden toegekend. 

7 

Bij zuigelingen met huidangiomen verdient een afwachtende houding 
de voorkeur boven directe actieve therapie. 

8 

Een onderzoek naar de aanwezigheid van mucoviscoidosis mag bij 
patiënten met neuspoliepen niet worden verzuimd. 

( Arch. of Otolaryngology. 1963. 78. 2. 192.) 





9 

De naam alopecia seborrhoïca dient onjuist geacht te worden. 
( Arch. Klin. u. Exp. Derm. 1963. 216. 307.) 

10 

Bij de idiopathische spontane pneumothorax moet eerst een thoraco
scopie worden verricht voordat tot behandeling wordt overgegaan. 

1 1  

De opvatting dat adenomateuze poliepen van de dikke darm tot maligne 
ontaarding neigen is onjuist. 

( New-England J. of Med. 1962. 267. 10. 469.) 

12 

Wanneer de klachten ructus, pyrosis en retrosternale pijn, hetzij afzon
derlijk, hetzij in combinatie worden vermeld, moet in verband met een 
mogelijke insufficiëntie van de cardia een gericht röntgenologisch on
derzoek van de oesophagus-maagovergang plaats vinden. 

( Diss. A. Kastelein. Diss. 1963. Utrecht.) 

13 

Bij het onderzoek in een consultatiebureau voor tuberculosebestrijding 
dient het persoonlijk contact tussen patiënt en arts te blijven bestaan. 

14 

Regelmatige, wetenschappelijke bijeenkomsten van de stafleden zijn 
ook in kleinere ziekenhuizen van essentiëel belang. 

15 

Op schepen, die in tropische gebieden varen, dient de onderzoekkamer 
van de scheepsgeneesheer voorzien te zijn van een "air-conditioning"
systeem. 
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Nu dit proefschrift voltooid is, heb ik de gelegenheid allen te danken 
die tot mijn opleiding hebben bijgedragen. 
Met eerbied denk ik aan mijn Vader, die maar van een klein deel van 
mijn studie getuige mocht zijn. 
Grote dank gaat uit naar mijn Moeder, die mij de mogelijkheid gaf 
mijn studie toch te beëindigen. Dat dit niet altijd gemakkelijk moet zijn 
geweest, ben ik mij eerst later bewust geworden. 
Hoogleraren, Oud-Hoogleraren en Docenten van de Universiteit van 
Amsterdam, U ben ik zeer erkentelijk voor het genoten onderwijs. 
Zeergeleerde Bergsma, op de jaren, die ik in uw sanatorium heb door
gebracht, zie ik met genoegen terug. Ik dank U voor het vele dat ik van 
U heb mogen Ieren; de warme belangstelling die U voor uw patiënten 
toonde, deed niet onder voor de goede zorg, die U had voor allen die bij 
U werkten. Het was voor mijn Vrouw en mij een goede tijd op "Sonne
vanck". 
Zeer ervaren Zijlstra, een belangrijk deel van mijn opleiding was in uw 
handen gelegd. Veel was er U aan gelegen, om van de jonge arts niet 
alleen een goed specialist te maken, meer nog wilde U hem vormen tot 
een goed geneesheer. Voor de vele lessen, op allerlei terrein, ben ik U 
zeer dankbaar. 
Zeergeleerde Mevrouw Hallo, in de jaren, waarin ik op uw consultatie
bureau heb mogen werken, heb ik grote bewondering gekregen voor uw 
organisatietalenten en uw onvermoeide activiteiten op het gebied van 
de tuberculosebestrijding; veel van uw werkmethoden heb ik daarna 
met succes kunnen toepassen. Ontvang mijn dank voor de wijze waarop 
U mij hebt voorbereid op mijn tegenwoordige arbeid. 
Hooggeleerde Swierenga, het moet voor U geen eenvoudige zaak zijn 
geweest een persoonlijke vriend en leeftijdgenoot als assistent op uw 
afdeling te laten werken. Toch hebt U, zonder een van beiden iets tekort 
te doen, dit weten te realiseren. Voor het vele dat ik van U mocht leren 
over de niet-tuberculeuze longziekten, ben ik U zeer dankbaar; voor de 
bestendiging van onze vriendschap evenzeer. 
Hooggeleerde Kraan, Hooggeachte Promotor, dat mijn verzoek om in
lichtingen over enkele bejaarde tuberculosepatiënten de directe aanlei
ding zou zijn tot het bewerken van dit proefschrift, mag wel zeer merk
waardig genoemd worden. Dat U mij daarna met uw waardevolle 
adviezen, uw stimulerende opmerkingen en milde kritiek leiding hebt 
willen geven, is door mij op hoge prijs gesteld. 
Zeer ervaren Zalmann, de uitvoerige en overzichtelijke wijze waarop U 
de N.S.V.-gegevens hebt uitgewerkt, zijn voor mij van groot nut geweest. 
Wees overtuigd van mijn waardering hiervoor. 
Zeergeleerde Mulder, Zeergeleerde Tammeling, voor uw hulp dank ik U 
zeer. 
Zeer ervaren Rijken, beste Adriaan, niet zelden heb ik een beroep op 
je moeten doen, wanneer de dagelijkse arbeid en de werkzaamheden 
voor dit proefschrift met elkaar in conflict dreigden te komen. Door Je 
bereidwilligheid heb je de goede samenwerking, die er tussen ons in de 
loop der jaren is ontstaan, nog eens bijzonder onderstreept. 
Zeer geachte Heer Danner, door uw opsporing van belangrijke litera-
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tuur, hebt U mij veel tijd en werk weten te besparen. Het is mij een 
genoegen U hiervoor op deze plaats dank te mogen zeggen. 
Mevrouw Enthofen, veel tijd hebt U vrij gemaakt om mij te kunnen 
helpen. Doch ook de andere leden van mijn personeel stonden mij 
zonodig bij. Daarom dank ik U, Dames van het Consultatiebureau Tiel, 
allen voor uw bijdrage. 
Zeergeleerde Meyer, in uw persoon dank ik de Koninklijke Nederlandse 
Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose voor de toegezegde 
financiële steun. 
Weledelgestrenge Beversluis, voor de waardering die U als Voorzitter 
van de Stichting tot Bestrijding van de Tuberculose in Gelderland voor 
mijn werk hebt doen blijken, dank ik U oprecht. 
In de laatste, maar voor mij persoonlijk belangrijkste alinea van dit 
voorwoord, dank ik mijn Vrouw. Veel huiselijke gezelligheid heb je de 
laatste jaren moeten missen. Je hebt dit als iets vanzelfsprekends ge
accepteerd, hoewel de promovendus zelf daar minder van overtuigd 
was. Voor je stille steun op de achtergrond dank ik je heel hartelijk. 
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INLEIDING 

Ruim honderd jaar geleden promoveerde een Franse arts, L. Moureton, 
te Parijs op de these: ,,La tuberculisation des vieillards". Op dat tijdstip, 
1 1  augustus 1863, was de etiologie van de tuberculose nog niet bekend, 
de verwekker ervan nog niet ontdekt. Röntgendiagnostische hulpmidde
len waren er niet, terwijl over het al of niet besmettelijk zijn van de 
tuberculose geen uitspraak was gedaan. 
Aan klinische diagnostiek en pathologie wordt in dit proefschrift echter 
ruimschoots aandacht besteed, zodat de conclusies, die aan het einde 
worden getrokken, ook nu nog voor een belangrijk deel van waarde zijn. 
Wanneer Moureton schrijft: ,,Le diagnostic de la phthise chez Ie vieillard 
est important, non seulement au point de vue du pronostic, mais encore 
au point de vue du traitement", kan dit in 1963 volledig worden onder
schreven. 
De opvatting dat tuberculose een ziekte van jeugdige volwassenen was, 
bleef nog lang bestaan, vooral bij clinici. Patholoog-anatomen spraken 
dit herhaaldelijk tegen en zij hebben gelijk gekregen (Oppenheim en 
le Coz, 1911, Braun, 1917, Taubert, 1925). 
Vooral na de tweede wereldoorlog, toen het röntgenologisch borstonder
zoek van grote bevolkingsgroepen steeds meer plaats vond, bleek duide
lijk, dat na de middelbare leeftijd meer tuberculose voorkwam dan men 
had gedacht. Tegenwoordig komt een belangrijk deel van de opgespoorde 
patiënten zelfs uit de oudere leeftijdsgroepen. (Jaarverslagen van de 
Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid). Door de "ver
oudering" van de bevolking worden deze groepen steeds groter, wals 
uit de toename in Nederland voor de leeftijdsgroepen van 60 jaar en 
ouder was te verwachten (Tabel 1, gegevens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek). 



Tabel 1. Bevolking van Nederland, ouder dan 60 jaar, in % van de 
totale bevolking. 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1961 

Tabel 2. 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1961 

60-69 

5,7 
5,3 
5,3 
5,8 
6,6 
6,7 
7,6 
7,7 

Bevolking van Nederland, 
cijfers. 

60-69 

291.175 
314.487 
362.771 
457.485 
585.779 
681.293 
871.855 
891.637 

ouder dan 60 

70 en ouder 

183.705 
214.998 
239.980 
282.440 
367.740 
477.821 
654.821 
675.405 

70 en ouder 

3,7 
3,6 
3,5 
3,6 
4,1 
4,7 
5,7 
6,0 

jaar, in absolute 

totaal 60 
en ouder 

474.880 
529.485 
602.751 
739.925 
953.519 

1.158.095 
1.526.676 
1 .567.042 

Het aantal personen, ouder dan 60 jaar, is sinds de eeuwwisseling met 
ruim een miljoen toegenomen (Tabel 2). 
De "veroudering" van de bevolking brengt vele problemen met zich mee. 
Eén ervan is dat van de bejaarde tuberculosepatiënt, waarvoor getracht 
zal moeten worden een oplossing te vinden . .,More and more, in present 
conditions, the safety of the young depends on the efficient control of 
the eldery consumptive" (Trail, 1962). 
Een tijdige diagnose, gevolgd door een optimale behandeling, kan hier in 
belangrijke mate toe bijdragen. 
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HOOFDSTUK I 

ALGEMENE GEGEVENS 

1. Opzet en doel van het onderzaek. 

De intensieve arbeid bij de bestrijding van de tuberculose in ons land 
verricht, gecombineerd met een doeltreffende behandeling van de patiën
ten, hebben de frequentie en de ernst van deze ziekte in de laatste 
decennia belangrijk doen afnemen. 
De groep van de oudere patiënten steekt hierbij echter ongunstig af. 
Nagegaan zal worden wat de oorzaken hiervan kunnen zijn en hoe even
tuele verbeteringen in diagnostiek en behandeling tot uitvoering kunnen 
worden gebracht. 

2. Patiëntenmateriaal. 

De patiënten die in dit onderzoek worden behandeld, leden allen aan een 
actieve vorm van longtuberculose. Onder "actief" wordt die vorm van 
longtuberculose verstaan, waarvoor een of andere wijze van behandeling 
noodzakelijk is. (Definitie van de Hoofdinspectie van het Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid). In een aantal gevallen (12) bestond er naast 
de longtuberculose ook een actieve extra-pulmonale vonn van tuber
culose. Zowel patiënten die voor de eerste maal een tuberculose bleken 
te hebben, als zij die vroeger reeds behandeld waren, zijn in dit onder
zoek betrokken. 

3. Leef tijdsgrens. 

Alle patiënten hadden de leeftijd van zestig jaar bereikt toen de diag
nose werd gesteld. Deze leeftijdsgrens is natuurlijk voor critiek vatbaar, 
doch in de literatuur is geen eenstemmigheid hieromtrent te bespeuren. 
Auteurs die zich reeds met dit onderwerp hebben beziggehouden, trek
ken de ondergrens zeer willekeurig tussen 45 en 65 jaar. 
Op de XVIe vergadering van de Union International contre la Tuber
culose in Toronto ( 1961) werd de 50-jaar grens aangehouden. Fréour 
( 1961) begint bij 50 jaar en maakt daarna een driedeling. Hij spreekt 
over "l'age rnûr" van 50 tot 65, ,,la sénescence" van 65 tot 80 en daar
boven de groep van de "grands vieillards". 
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In de jaarverslagen van de Nederlandse Sanatorium Verzekering (N.S.V.) 

heeft men de leeftijdsgroepen voor en na 65 jaar onderverdeeld, omdat 
met 65 jaar het grootste gedeelte van de verzekerden uit het arbeids
proces treedt. 
Wanneer men er echter van uitgaat, dat de gemiddelde levensduur in ons 
land thans ruim 70 jaar is, (mannen 71,4, vrouwen 74,8 (C.B.S.) meen 
ik, dat men bij de leeftijd van 50 jaar nog niet van "oud" mag spreken. 
Men heeft dan immers nog bijna een derde deel van de beschikbare 
levensduur voor zich. Het is wel zeker, dat omstreeks het bereiken van 
de zestigjarige leeftijd - met een marge van vijf jaren aan beide zijden 
- een regressie optreedt (Prosser, 1957, Delarue, 1957, Mark, 1962). 

4. Herkomst van de behandelde patiënten. 

De patiënten die in dit onderzoek zijn betrokken, zijn deels afkomstig 
uit het werkgebied van het Districtsconsultatiebureau voor Tuberculose
bestrijding te Tiel, deels werden zij verpleegd in het sanatorium "Bea
trixoord" te Haren. Het tijdvak waarover dit onderzoek zich uitstrekt 
loopt van 1952 tot 1961. 

5. Documentatiemateriaal. 

Bij het bewerken van de Nederlandse epidemiologische gegevens werd 
gebruik gemaakt van de Jaarverslagen van de Geneeskundig Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid, die vanaf 1951 op steeds dezelfde 
wijze ingedeeld zijn, voor zover het de tuberculose betreft. 
De medisch adviseur van de N.S.V. bewerkte het jaarverslag 1960 op 
een wijze die de 60-jaar grens deed uitkomen. Tevens werden de oudere 
verzekerden onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen. Na het verslagjaar 
1960 is er in de samenstelling van de sanatoriumbezetting geen essen
tiële wijziging gekomen, zodat deze gedetailleerde gegevens van een 
groot aantal patiënten niet aan waarde hebben ingeboet (Mededeling 
Russchen). 
Het na-onderzoek werd mogelijk gemaakt door de hulp van de districts
tuberculose-artsen in de noordelijke provincies. Zij verstrekten de ge
gevens over de patiënten die in "Beatrixoord" behandeld werden. 

4 



1. Algemeen overzicht. 

HOOFDSTUK Il 

EPIDEMIOLOGIE 

In de landen van West-Europa en Noord-Amerika, waar sinds de eeuw

wisseling een goede organisatie tot bestrijding van de tuberculose werd 
opgebouwd, valt een belangrijke teruggang van deze ziekte waar te 
nemen. Vooral in de jonge en middelbare leeftijdsgroepen is deze opval

lend. De mortaliteitscurven gaven vroeger een top te zien vóór 10 jaar 
en tussen 20 en 30 jaar, doch deze zijn thans geheel weggestreken 
(Woodruff, 1957, Heaf, 1957). 
Na 1952 (invoering van het isoniazide) zijn de mortaliteitscijfers in alle 
leeftijdsgroepen veel sneller gedaald dan de morbiditeitscijfers. Vele 
patiënten blijven door de moderne behandelingsmethoden thans in 
leven, maar vergroten het areaal van de oudere tuberculosepatiënten 

(lckert, 1954, Bech, 1959). 
Na het vijftigste jaar zijn de morbiditeitscurven anders geworden. Een 
daling, indien aanwezig, gaat in een langzamer tempo; in de zeer hoge 

leeftijdsgroepen is er soms weer sprake van enige stijging. Hierbij valt 
op, dat de mortaliteitscijfers voor mannen hoger zijn dan voor vrouwen. 
Vooropgesteld moet worden, dat men de cijfers over morbiditeit en 

mortaliteit, juist in de hogere leeftijdsgroepen, met enige reserve moet 
bezien, waarschijnlijk zijn de mortaliteitscijfers steeds lager dan de 
werkelijkheid. De diagnose 

"Tuberculose" als doodsoorzaak wordt door 

de huisartsen lang niet altijd gesteld, omdat hen geen laboratorium- of 
röntgengegevens bekend zijn geworden. Het is begrijpelijk, dat men dan 
volstaat met een diagnose als "pneumonie, longabces of chronische 
bronchitis" (J ckert, 1954 ). 
Ook in de ziekenhuizen, met veel meer hulpmiddelen dan in de huis
artsenpraktijk, wordt immers longtuberculose bij oudere mensen niet 
altijd tijdens het leven gediagnostiseerd. Larsson (1960) vond bij 2972 

secties, verricht tussen 1957 en 1959 in de grote ziekenhuizen van Malmö, 
45 gevallen van actieve longtuberculose, waarvan er 22 tijdens het leven 
niet waren herkend. De gemiddelde leeftijd van deze overledenen was 
74 jaar. Straub (1950) vindt bij secties van personen boven de 60 jaar 

in 36% van zijn gevallen een actieve tuberculose, tussen 50 en 60 jaar 
was dit 20%. 
Ook volgens hem wordt in ziekenhuizen een actieve tuberculose talloze 

malen miskend. 
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2. Mortaliteitscijfers. 

Uit de geraadpleegde literatuur blijkt wel, dat in alle landen van West
Europa en Noord-Amerika het verloop van de mortaliteitscurven vrijwel 
hetzelfde is. Wel treedt ook op oudere leeftijd een daling van de sterfte
cijfers op, maar deze is veel minder uitgesproken dan bij de jongere en 
middelbare leeftijdsgroepen. Anderson ( 1956) stelde vast, dat er in de 
V.S. sinds 1953 practisch geen daling plaatsvond in de groep van 65 jaar 
en ouder. In de periode van 1900 tot 1955 is de daling in deze groep 
altijd het geringst gebleven. Vooral bij oudere vrijgezellen en gescheiden 
personen liggen de cijfers hoog. Het zal volgens hem zeker nog 25 jaar 
jaar duren voor de mortaliteit in de groep "ouder dan 65 jaar" is ge
daald tot 1,5 per 100.000, terwijl voor de hele bevolking van de V.S. dit 
cijfer reeds in 1967 wordt verwacht. 
Bloch (1958) neemt aan, dat de mortaliteit in de V.S. met 50% zal dalen 
in de komende twintig jaar, in de groep "ouder dan 65 jaar" zal deze 
echter vrijwel gelijk blijven . Wicks (1957) vindt in Canada voor oudere 
mannen nog een mortaliteit van 45 per 100.000, voor vrouwen is deze 
20 per 100.000; sinds 1947 is de mortaliteit voor mannen echter van 
88 tot 45 per 100.000 gedaald. 
Bech (1959) geeft cijfers voor de stad München. Tussen 1926 en 1958 
daalde de sterfte in de groep 15 tot 30 jaar van 272 tot 9, voor de groep 
50 tot 70 jaar was er maar een daling van 165 tot 106. 
Woodruff (1957), Heaf (1957), Raclavsky (1957) noemen geen cijfers, maar 
vermelden wel het gewijzigde curveverloop met een relatieve stijging 
in de oudere leeftijdsgroepen. Pál ( 1956) wijst erop, dat in Hongarije 
het percentage overleden patiënten boven 50 jaar in het tijdvak 1938-
1954 van 19% tot 48% is gestegen. 
In diezelfde periode vond Wilkins ( 1956) in Engeland bij de vrouwen 
een daling van 22 tot 13, bij de mannen ouder dan 65 jaar een stijging 
van 58 tot 66 per 100.000. In 1938 was de verhouding in mortaliteit tussen 
mannen en vrouwen 2,6, in 1954 bedroeg dit getal 5,1. 

3. Morbiditeitscijf ers. 

Voor de beoordeling van de morbiditeitscijfers gelden eveneens beper
kingen. De maatstaven, waarmee het begrip "morbiditeit" gemeten 
wordt, zijn niet in alle landen hetzelfde, terwijl in de loop der jaren 
deze zich zullen wijzigen. Zelfs de opvattingen van longartsen in het
zelfde land en op hetzelfde tijdstip kunnen op dit punt uiteenlopen. 
Wanneer men zich maar bewust is van de betrekkelijke waarde van deze 
cijfers, kan men ze gebruiken om een indruk te krijgen van de morbidi
teit bij oudere mensen. 
Bij ouderen daalt de morbiditeit maar zeer langzaam, hetgeen ten op
zichte van de morbiditeitsdaling in de jongere leeftijdsgroepen zeer 
opvallend is. 
Lydtin (1960) vindt tussen 1910 en 1958 in Beieren een daling in de groep 
20 tot 30 jaar van 2864 tot 75, voor de groep 60 tot 70 jaar verminderde 

6 



dit aantal van 1373 tot 509 ( de toename van de gehele bevolking in dit 
tijdvak bedroeg bijna 56% ). 
Garegg (1955, 1956) deelt mede, dat in 1953 de morbiditeit onder de 20 
jaar met 80% is gedaald ten opzichte van 1944. Voor de groep boven 
50 jaar was dit maar 40%. De morbiditeit bij mannen is volgens hem 
viermaal zo groot als bij vrouwen. 
Volgens Myers (1959) zou het aantal ouderen met tuberculose niet gro
ter zijn dan in 1900 ; door de snelle uitbreiding van de hogere leeftijds
groepen blijft dit aantal echter relatief hoog. 
Ook aan de hand van cijfers over de verandering in de sanatorium
bezetting komen de gewijzigde verhoudingen aan het licht. Wicks (1957) 
constateert een stijging in de opnamecijfers van patiënten die 40 jaar en 
ouder zijn. Bij mannen zijn deze veel hoger dan bij vrouwen, het grootst 
zijn de cijfers bij mannen van 60 jaar en ouder. 
Hiltz (1957) had in 1957 al meer dan de helft van zijn patiënten ouder 
dan 40 jaar. Een groot deel hiervan (geen percentage werd vermeld) 
was ouder dan 60 jaar. In 1925 waren er in het sanatorium van Kinsella 
( 1957) van de 695 patiënten 21 ouder dan 60 jaar, in 1955 waren er op 
676 patiënten 151 die de 60-jaar grens hadden overschreden. 
Jennings (1961) geeft alleen verhoudingen. In 1910 waren er 3 patiënten 
onder de 45 jaar tegen één er boven ; in 1958 was dit precies omgekeerd. 
Källqvist ( 1956) vindt in zijn sanatorium tussen 1942 en 1954 een stijging 
in de opname van mannen ouder dan 50 jaar van 9,6% tot 31,3%. Voor 
alle Zweedse sanatoria steeg de opname in dit tijdvak van 9% tot 28,6%.  
In het Söderby Hospita! was in 1957 een derde van de patiënten ouder 
dan 50 jaar, twintig jaar daarvoor was dit maar 5% (Bruce, 1958). 
De gemiddelde leeftijd van opgenomen patiënten steeg in Finland tussen 
1938 en 1955 voor mannen met 9,2 jaar, voor vrouwen met 6,9 jaar 
(Ville Autio, 1956). 
Baussan ( 1957) vindt tussen 1944 en 1954 een gemiddelde leeftijdsstijging 
van 10 à 12 jaar. In 1944 was 52% van zijn sanatoriumbezetting jonger 
dan 40 jaar, in 1954 nog maar 30%. 

4. Mortaliteit en morbiditeit in Nederland. 

Clz. Ruys ( 1957) geeft een overzicht van de mortaliteit in Nederland en 
enkele andere landen. De sterfte was toen in ons land, ook in de hogere 
leeftijdsgroepen reeds belangrijk lager dan elders in Europa. De sterfte
cijfers van het platteland zijn iets hoger dan die van de steden. Dit geldt 
speciaal voor de ouderen. Ook in ons land is de sterfte bij mannen 
hoger dan bij vrouwen ; de daling van de algemene sterfte is vooral het 
gevolg van de daling van de sterfte bij de oudere mannen. De morbidi
teit daalt bij de ouderen maar langzaam. 
De Bloeme en Hallo (1946) vonden bij patiënten van het Consultatie
bureau te Amsterdam in 1940-1942 reeds tweemaal zoveel tuberculose 
boven de 50 jaar als in 1922-1924. Opgemerkt moet worden, dat dit 
alle vormen van tuberculose met uitzondering van hersentuberculose 
betrof. 
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Heynsius van den Berg (1947) vindt tussen 1940 en 1943 een belangrijke 
stijging bij de oudere patiënten, maar dit waren zeer bijzondere jaren, 
waarin de ouderen het erg moeilijk hadden. Van 1945 tot 1950 daalde 
het aantal nieuwe gevallen bij vrouwen boven 50 jaar snel, bij mannen 
maar zeer langzaam (Vrouwen 1765 tot 835, mannen 1457 tot 1431). 
Van der Lee (1951) bewerkte de periode 1938-1948 voor het gehele land. 
Er is een daling in de mortaliteit voor alle groepen onder de 65 jaar, 
daarboven stijgt de mortaliteit met 26,6%.  Vergelijkt hij dit met de ge
gevens uit de periode 1910-1948, dan is de mortaliteit per 100.000 in de 
groep tot 65 jaar belangrijk gedaald. Tussen 65 en 79 jaar is er over deze 
lange periode nog een daling van 5,59, maar boven 80 jaar wordt een 
stijging van 2,62 geconstateerd. 
Kraan ( 1959) noemt een cijfer over de sanatoriumopname van oudere 
patiënten. Tussen 1941 en 1948 steeg het percentage van patiënten ouder 
dan 60 jaar van 0,1 tot 12,9. 

5. Cijfers uit de Jaarverslagen van de Geneeskundig Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid. 

Dank zij de medewerking van de Hoofdinspecteur en de Inspecteur 
belast met de tuberculosebestrijding in Nederland, konden ook de ge
gevens over 1961 worden bewerkt. 
De cijfers over de periode 1951 tot 1961 zijn in curves verwerkt ; zij 
hebben alle betrekking op de niet-primaire longtuberculose (Bijlage). 
Grafiek I toont duidelijk aan, dat er een groot verschil bestaat tussen 
de tuberculosemortaliteit bij de ouderen en bij de gehele groep. Bij de 
groep 60-79 kan van een geleidelijke daling worden gesproken, hoewel 
deze op een hoger niveau blijft dan bij de hele groep. Bij de zeer ouden 
komt na een aanvankelijke stijging pas een daling na 1957. 
Grafiek II laat zien, dat de mortaliteit bij de mannen in beide groepen 
hoger blijft dan bij de vrouwen. Bij de mannen en vrouwen boven 
80 jaar is deze nog steeds het hoogst. 
In grafiek 111 zien wij dezelfde tendens als elders in de literatuur wordt 
vermeld :  een geleidelijke daling van de tuberculose in de gehele groep, 
maar een vrijwel constant blijven van de morbiditeit in de oudere leef
tijdsgroepen, vooral in de laatste jaren. De groep "80 jaar en ouder" 
ligt op hetzelfde niveau als in 1953. 
Grafiek IV, waarin mannen en vrouwen afzonderlijk zijn uitgewerkt, 
toont aan, dat de morbiditeit bij de oudere mannen veel hoger ligt dan 
bij de vrouwen. Opvallend is de toename van de morbiditeit bij de zeer 
oude vrouwen. 
Grafiek V is kenmerkend voor de ontwikkeling van de tuberculose in 
het recente verleden, maar mogelijk ook voor de nabije toekomst. 10 jaar 
geleden was het aantal oude patiënten nog maar 10% van het totaal, 
thans is dit reeds bijna 25%. Het is niet aannemelijk dat deze lijn zich 
binnenkort zal wijzigen, zodat voor de toekomst een nog groter aandeel 
in de totale tuberculosecijfers van de kant van de oude mensen zal 
komen. 
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Voor de tuberculosebestrijding gaan zij straks dè belangrijke groep 
vormen, vooral ook, omdat onder hen zich verhoudingsgewijs de meeste 
infectiebronnen bevinden. Grafiek VI en VII laten dit zien. Het valt op, 
dat de vrouwen die direct positief sputum hebben een groter percentage 
van hun groep vormen dan de mannen. Onze ervaring is, dat vrouwen 
in de jongere leeftijden minder vaak sputum konden of wilden inleveren 
voor microscopisch onderzoek dan de ouderen. De vrouwen die wél 
expectoreerden, hadden in de regel uitgebreide afwijkingen met micros
copisch positief sputum. 
Bij het onderzoek van de positieve cultures zien wij in elk geval, dat 
de oudere mannen ten opzichte van de hele groep een hoger percentage 
vormen dan de vrouwen. In 1961 vormden de mannen ouder dan 60 jaar 
24% van alle mannen met een phthise, maar van alle positieve patiënten 
vormden zij 30%. 
Grafiek VIII geeft nog een optelling van microscopisch positieve en 
cultureel positieve gevallen. Hierin lopen de lijnen van mannen en vrou
wen vrijwel gelijk. 
De aanwezigheid van caverneuze vormen bij oudere patiënten wordt in 
grafiek IX getoond. Bij de mannen is  ruim 25% van alle patiënten, die 
een caverneuze tuberculose hebben, ouder dan 60 jaar. Ook hierin komt 
weer duidelijk naar voren, dat deze groep in de regel ernstige afwijkin
gen heeft en alle zorg vraagt. 
Uit bovenstaande grafieken hebben wij dus kunnen zien, dat de groep 
van de oudere patiënten een steeds belangrijker deel van alle tubercu
losepatiënten gaat vormen. 
Volgens de verslagen van de Hoofdinspecteur is ± 75% van hen infec
tieus (microscopisch en cultureel positief sputum samen). 
Het zoeken naar tuberkelbacillen wordt de laatste jaren steeds inten
siever en vooral aan de oudere mensen wordt op de Nederlandse con
sultatiebureaus veel meer aandacht besteed. Het is zeker mogelijk, dat 
men bij nog verdere uitbreiding van het sputumonderzoek tot hogere 
percentages zal komen. Zo werd in het District "Tiel en omgeving" bij 
137 patiënten, ouder dan 60 jaar, bij 91% tuberkelbacillen aangetoond. 

6. Mortaliteitscijfers uit andere landen. 

Om de Nederlandse cijfers te kunnen vergelijken met de buitenlandse 
gegevens werd gebruik gemaakt van de laatste gedetailleerde gegevens 
van de World Health Organization (W.H.0.). Het betreft alleen mortali
teitscijfers, omdat morbiditeitscijfers niet verkrijgbaar zijn ( tabel 3 ). 
Ook in deze tabel zien wij het duidelijk overheersen van de mortaliteit 
bij mannen. De zeer uiteenlopende cijfers tussen de hoge mortaliteit 
(Hongarije, Portugal, Finland en Tsjecho-Slowakije) en de lage sterfte 
(Denemarken en Nederland) vallen wel bijzonder op. 
Bij de vergelijking van de mortaliteitscijfers per leeftijdsgroep moet 
men evenwel eerst nagaan, of de landen ook eenzelfde leeftijdsopbouw 
van hun bevolking hebben. Dit is lang niet altijd het geval (Jckert, 1 954). 
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1. Oorzaken van de verschuiving van de tuberculose naar de hogere 
leeftijdsgroepen. 

Uit de hierboven vermelde gegevens blijkt duidelijk, dat er een verschui
ving van de tuberculose naar de hogere leeftijdsgroepen gaande is. Welke 
oorzaken moeten hiervoor worden gezocht en zijn hiervoor exogene of 
endogene factoren verantwoordelijk? Is deze toename reëel of alleen 
het gevolg van een verbeterde diagnostiek, waarbij het bevolkingsonder
zoek en de meer intensieve opsporingsarbeid tevens een grote rol speelt? 
Eenstemmigheid bestaat hierover niet. 
Bij de verklaringen die Frost (1939), Springett (1952 en 1961), Mijers 
(1955), Wicks (1957), Woodruff (1957), Hiltz (1957) en Lydtin (1960) 
geven, speelt de leer der "cohorten" als grondgedachte. 
De totale bevolking is opgebouwd uit cohorten, bevolkingsgroepen die 
in hetzelfde decennium geboren zijn. De groep die thans 60-80 jaar is, 
werd geboren in de periode 1880 tot 1900. In die tijd was de tuberculose 
nog een ziekte met een pandemisch karakter. Vrijwel iedereen werd op 
zeer jeugdige leeftijd geïnfecteerd ; velen uit deze cohorten stierven 
reeds in de eerste levensjaren, anderen overleden in de periode van de 
eerste wereldoorlog. Een groot deel van de groep die tenslotte overbleef, 
heeft thans de hogere leeftijd kunnen bereiken. Voor hen werden, na de 
eerste wereldoorlog, de levensomstandigheden gunstiger, de sociale voor
zieningen namen toe. De arbeid werd door toegepaste mechanisatie en 
kortere werktijden minder zwaar (Woodruff ). 
Deze mensen passeerden daarom met hun latente tuberculose de middel
bare leeftijd. Op oudere leeftijd neemt hun weerstand af en wordt de 
kans op het manifest worden van de tuberculose ineens veel groter. 
Brooks (1957) en Corda (1960) nemen aan, dat op oudere leeftijd de 
involutie van het lymfatisch apparaat een rol speelt, ook is de verzwak
king van immuun-biologische reacties - specifiek en aspecifiek - van 
betekenis. Ook de labiliteit van het endocrine systeem op oudere leeftijd 
is bij de reactivering van tuberculose een factor van belang ( Gürich, 
1961 ). 
Heaf (1957) is van mening, dat de gedachte van de cohorten-theorie 
vooral in de landen met een industriële onwikkeling, en dan in het bij
zonder voor de groep van 65 jaar en ouder, wel juist kan zijn, doch voor 
de onontwikkelde landen gaat ze niet op. 
Aan de hand van de cohorten-theorie kunnen wij nu reeds voorspellingen 
doen voor de toekomst, omdat ook de morbiditeit zich per cohort ver
plaatst. 
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Tabel 3. Mortaliteitscijfers in verschillende landen (per 100.000 naar 
leeftijd en geslacht). 

Land 60-64 65-69 70.74 75-79 80.84 85 en 
ouder 

W. Duitsland M 80,7 80,7 88,4 87,0 87,9 58,0 
V 11,1 20,5 28,6 36,1 37,8 31,6 

Oostenrijk M 103,0 128,8 123,0 127,2 123,4 48,0 
V 12,5 25,7 40,2 71,9 92,8 89,3 

België M 72,5 77,7 82,6 52,0 56,4 48,6 
V 8,4 9,4 19,0 15,4 15,4 21,0 

Denemarken M 14,4 11,0 17,5 20,4 21,9 70,0 
V 2,6 5,4 8,2 22,5 34,4 47,2 

Finland M 153,2 215,1 214,9 246,2 98,9 57,1 
V 30,5 46,8 45,5 78,4 59,8 51,9 

Frankrijk M 88,4 101,2 103,6 101,5 92,0 69,5 
V 18,4 24,3 36,1 45,5 52,5 43,8 

Griekenland M 81,8 84,4 112,6 81,5 42,0 56,3 
V 15,6 22,2 34,3 26,1 41,8 45,1 

Hongarije M 156,9 160,0 148,6 146,4 80,6 63,6 
V 37,7 50,8 50,6 40,8 51,1 33,3 

Italië M 73,6 67,7 59,0 50,8 44,3 27,0 
V 13,4 16,8 21,4 26,6 20,6 13,2 

Noorwegen M 22,7 28,1 21,5 48,5 57,0 29,4 
V 7,6 10,8 6,9 9,9 40,3 14,5 

Nederland M 15,3 14,6 19,9 28,1 41,6 23,9 
V 3,7 6,6 8,6 16,8 21,6 22,6 

Portugal M 151,1 156,3 147,2 82,0 
V 38,7 56,3 47,8 35,4 

Engeland en Wales M 39,3 50,4 56,0 50,5 46,7 40,0 
V 6,7 7,8 9,7 10,4 8,4 8,8 

Schotland M 44,5 52,7 60,8 54,0 36,2 23,0 
V 8,6 10,3 9,7 17,3 2,8 

Ierland M 25,2 67,3 60,2 63,6 27,0 
V 9,0 3,7 13,6 6,5 9,6 

Zweden M 22,8 28,0 32,3 48,3 33,8 43,7 
V 8,0 12,6 28,4 21,2 29,6 31,9 

Zwitserland M 53,0 60,9 61,1 118,4 117,0 12,3 
V 12,2 24,9 29,9 47,8 67,3 93,6 

Tsjecho-Slowakije M 143,4 208,5 207,5 159,4 224,8 171,4 
V 42,5 65,4 89,6 115,1 97,6 92,1 
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Exogene factoren. 

Ook talrijke exogene factoren spelen een rol, omdat op oudere leeftijd 
verschillende oorzaken aanwezig zijn die een ongunstige invloed op de 
lichamelijke en geestelijke toestand hebben. Vele niet-specifieke ziekten, 
die de weerstand doen verminderen en de latente tuberculose in een 
actieve vorm doen overgaan, zijn op oudere leeftijd mogelijk (Mark, 
1962) .  
Ook de psyche van de ouder wordende mens en zijn plaats in de samen
leving verandert (Rudd, 1957, Fréour, 1961 ) .  
Hij voelt zich bij het klimmen der jaren, bij de snelle voortschrijding 
van de techniek en door de grotere specialisatie sneller door de jongeren 
gepasseerd. Hij gaat zich steeds meer geïsoleerd voelen en beziet zijn 
omgeving met wantrouwen. Hij is niet meer de patriarchale figuur, die 
men om raad vraagt, maar de oude man, die zijn leven eigenlijk in een 
bejaardentehuis zou moeten slijten. 
Zijn behuizing is, vooral als hij alleen overblijft, vaak klein, aan voe
ding wordt te weinig aandacht besteed, de hygiënische maatregelen die 
hij treft, zijn vaak onvoldoende. Speciaal in de landen met een groot 
alcoholverbruik komt er het alcoholisme bij, dat voor ouderen funest 
kan worden (Voisin, 1959). 

Endogene factoren. 

Het zijn voor een belangrijk deel de gewijzigde fysiologische en anato
mische verhoudingen in de thorax die hierbij een rol spelen. Dit zal later 
worden behandeld. Als gevolg van deze veranderingen zal onder meer 
het ophoesten van sputum moeilijker gaan, de verschijnselen van de 
chronische bronchitis nemen toe (Delarue, 1957 ). 

8. De oudere patiënt als infectiebron. 

De hoestende patiënt met een caverneuze longtuberculose kan een groot 
gevaar voor zijn omgeving betekenen. Het aantal primo-infecties dat 
hierdoor veroorzaakt wordt, is niet te onderschatten. Het is daarom 
juist, dat in het hoofdstuk over de epidemiologie hierover iets wordt 
vermeld. 
Hertzberg ( 1957 ) deelt ons mede, dat kinderen van O tot 4 jaar, die 
regelmatig contact hadden met een infectiebron ( patiënten met direct 
positief sputum), in 58,2% een positieve tuberculinereactie kregen. Bij 
kinderen van 10 tot 14 jaar was dit zelfs 78,9%. 823 kinderen, die in de 
nabijheid van een infectiebron leefden, werden verder onderzocht. Het 
bleek, dat in 45,3% van de gevallen een actieve tuberculose kon worden 
vastgesteld. 
Hertzberg gaat daarna de grootte van de infectiekans na, die wordt ver
oorzaakt door patiënten die al of niet hoesten, microscopisch positief of 
alleen cultureel positief sputum hebben. Hij komt dan tot de conclusie, 
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dat de hoestende, sputumexpectorerende patiënt zesmaal zo infectieus 
is als de patiënt die wel positief is, maar niet hoest en opgeeft. 

Het zijn juist de oudere mannen die hoesten en sputum opgeven zonder 
veel voorzorgsmaatregelen ten opzichte van hun omgeving. Het gevaar 
dat zij vormen is hierdoor wel duidelijk. 
Haefliger (1959) heeft berekend, dat een infectiebron thuis per jaar ge
middeld 40 personen besmet. Omdat oude mensen veel in en bij huis 
zullen vertoeven, zullen zij, wanneer zij tuberculose hebben, in hun eigen 
milieu vaak infecties kunnen veroorzaken. 
Alleen al door contactonderzoek bij mensen boven de 60 jaar vond 
Kayser-Petersen ( 1932) in 20% een open, in 15,6% een gesloten tuber
culose. Door Wraith en Ovens (1956) werden 200 contactpersonen van 
oudere patiënten onderzocht. Zij vonden in 6% een actieve tuberculose ; 
50% van de onderzochte kinderen had een positieve huidreactie. 
Beresford (1957) vindt 5% actieve tuberculose in een groep die 188 con
tacten van 75 oudere patiënten omvat. Seiffert (1956) werkt in een lan
delijk district, waar de woningtoestanden slecht zijn. Van de kinderen 
die bij oude patiënten in huis woonden, bleek 1 1,5% een actieve tuber
culose te hebben. 
In het rapport van de ,,Joint Tuberculosis Council" ( 1962) wordt ver
meld, dat 16% van de oudere patiënten zijn gevonden door middel van 
het ingestelde contactonderzoek. 

9. Cijfers uit eigen materiaal. 

Van de 137 patiënten die op het districtsconsultatiebureau te Tiel wer
den gevonden, werden er 7 (5%) via het contactonderzoek opgespoord. 
In de ziektegeschiedenissen van alle bewerkte patiënten wordt 28 maal 
vermeld, dat de patiënt een primo-infectie heeft veroorzaakt (13%). 
Het aantal contactpersonen dat een tuberculine-omslag heeft gekregen, 
kon uit de ziektegeschiedenissen niet worden gereproduceerd. Evenmin 
kon worden nagegaan, hoeveel contactpersonen van deze oudere patiën
ten aan een onderzoek zijn onderworpen. Men moet aan deze paar cijfers 
dan ook niet te veel waarde hechten. 

10. Conclusies. 

Uit de gegevens over mortaliteit, morbiditeit en samenstelling van de 
sanatoriumbezetting mag worden geconcludeerd, dat de tuberculose 
steeds meer een ziekte van de oudere leeftijd gaat worden. De mortali
teit daalt over het algemeen wel, maar veel langzamer dan in de jongere 
leeftijdsgroepen. De morbiditeitscijfers blijven in de laatste jaren op 
vrijwel dezelfde hoogte, bij mannen zijn deze veel hoger dan bij vrou
wen. Bij de zeer oude vrouwen is er zelfs een neiging tot stijgen. 
De mortaliteitscijfers in vele Europese landen zijn nog zeer hoog ; Dene
marken en Nederland vormen hierop opvallend gunstige uitzonderingen. 
Een verklaring voor de frequentie van de tuberculose op hogere leeftijd 
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moet worden gezocht in de intensieve besmetting van de gehele bevol
king in de jaren vóór en kort na de eeuwwisseling. Lange jaren kon een 
tuberculose latent blijven, maar bij het bereiken van de hogere leeftijd 
gaan endogene en exogene factoren een ongunstige invloed uitoefenen. 
Een reactivering van oude haarden is hiervan het gevolg. Op grond van 
literatuurgegevens wordt op het belangrijke infectiegevaar, dat de oudere 
patiënt vormt, de aandacht gevestigd. Uit eigen waarnemingen konden 
geen vergaande conclusies worden getrokken. 
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HOOFDSTUK III 

DIAGNOSTIEK VAN LONGTUBERCULOSE BIJ OUDEREN 

Het stellen van de diagnose "actieve longtuberculose" in een zo vroeg 
mogelijk stadium is van het grootste belang. Duur, aard en resultaat van 
de behandeling, alsmede de recidiefkansen hangen nauw samen met de 
uitgebreidheid van de gevonden afwijkingen. De kansen op besmettings
gevaar voor de omgeving zijn bij de beginnende vormen in de regel 
klein ; bij de bestrijding van de tuberculose wordt dan ook steeds de 
nadruk gelegd op een zo vroeg mogelijke herkenning van de actieve 
tuberculose. 
Groepsonde.rzoek, tuberculine-onderzoek en uitgebreid en gericht onder
zoek van contactpersonen spelen hierbij een rol. 
Bij oudere mensen is in het algemeen van een vroegtijdige herkenning 
nog geen sprake en de gevonden afwijkingen zijn veelal van ernstige 
aard. Hierover bestaat in de literatuur grote eenstemmigheid. 
Cavernevorming is bij het eerste onderzoek in 2/3 van de gevallen aan
wezig. 
Sighart (1961) vermeldt dit in 69% van de gevallen, Mark ( 1962) noemt 
hetzelfde percentage. Fréour ( 1961) geeft 67% op, Fégiz ( 1959) ziet 
62,6% caverneuze afwijkingen en Mauser ( 1953) 52%. 
Adler ( 1961) komt tot 40%, maar het patiëntenmateriaal is bij hem 
anders samengesteld, doordat een deel van zijn patiënten reeds elders 
werd behandeld vóór zij in het sanatorium werden opgenomen. 
Lesobre ( 1960) kenmerkt de ernst van de afwijkingen bij zijn patiënten 
door op te merken, dat 2/3 van de 150 gevallen van dubbelzijdige aard 
waren en dat 16% binnen drie maanden was overleden. 
Bij Amsler ( 1961) was de afwijking bij 80% ernstig en 11 % overleed 
spoedig. In de kleine groep van patiënten van Wilkins ( 1956) was het 
aantal lager, 20%. Hij heeft echter geen serie doorsnee-onderzoek ver
richt. Balmès (1959) noemt geen cijfers ; hij spreekt alleen van meren
deels caverneuze en ver voortgeschreden gevallen. 
d'Esopo ( 1961) vindt bij 60% zeer uitgebreide afwijkingen. 
De aard en uitgebreidheid van de afwijkingen is bij oudere mensen dui
delijk ernstiger dan bij de patiënten onder de 50 jaar. Mark ( 1962) geeft 
vergelijkende cijfers. Onder de 50 jaar was het aantal caverneuze patiën
ten 52%, daarboven 69%. Dubbelzijdige afwijkingen vond hij in de eerste 
groep bij 14,8%, bij de ouderen was dit 23,6%. 
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Chebanow (1961) vindt bij personen tussen 19 en 49 jaar in 27,1% fibro
caverneuze vormen, bij de ouderen is dit 61,5%. 
Wanneer wij deze cijfers bezien, is het begrijpelijk, dat Myers (1962) er 
zijn teleurstelling over uitspreekt, dat hij in 1959 met alle mogelijke 
diagnostische hulpmiddelen slechts 20% van zijn oudere patiënten in een 

vroeg stadium ontdekte. In 1920 was dit voor mannen 12%, voor vrou
wen 17%. Van een noemenswaardige verbetering is dan ook geen sprake. 

A. Onderzaekmethoden. 

1. Anamnese. 

Veelal wordt nog verondersteld, dat de tuberculose bij oudere mensen 
arm aan symptomen is. Dit is maar ten dele juist. Wel zijn er patiënten, 
bij wie de klachten zeer gering zijn of reeds zolang bestaan, dat er geen 
aandacht aan wordt geschonken. Dit is zeker niet bij de meerderheid 
het geval, zoals uit verschillende publikaties blijkt. 
Lesobre (1960) vindt, dat 75% van zijn patiënten klachten had, die een 
tuberculose deden vermoeden. Wilkins ( 1956) stelde klachten vast bij 
54% .  Het rapport van de "Joint Tuberculosis Council" (1962) vermeldt, 
dat 30% ernstige klachten had, die korter dan drie maanden bestonden. 
50% van de patiënten van Wraith (1956) en 41,2% van de patiënten van 
Chebanow (1961) waren duidelijk ziek. Bij Joress ( 1938) is het percen
tage daarentegen laag, 25%. 
Het percentage van de patiënten dat volledig klachtenvrij was, toen de 
afwijkingen werden gevonden, loopt bij de verschillende auteurs zeer 
sterk uiteen. Wraith geeft op, dat 8% klachtenvrij was, Wilkins noemt 
een percentage van 54%. Daartussen liggen dan Chebanow met 16,8% en 
Joress met 40% volkomen klachtenvrije patiënten. Vermoed mag wor
den, dat het begrip "klacht" door de auteurs wel sterk wisselend zal zijn 
gehanteerd ; mogelijk is ook, dat de anamnese niet altijd even volledig 
is geweest. 
Hoewel dus in een groot aantal gevallen duidelijke verschijnselen aan
wezig zijn, worden deze niet op hun juiste waarde geschat. Aan de 
mogelijkheid van een tuberculose wordt door de patiënt en zijn familie 
vrijwel nooit gedacht. 
Ann Cartwright (1958) verrichtte een opinieonderzoek bij 554 personen. 
Op de vraag in welke leeftijdsgroep de meeste kans op tuberculose be
stond, bleek niemand aan de groep boven de 65 jaar te hebben gedacht. 
64% meende, dat tuberculose het meest voorkomt in de groep van 15 
tot 24 jaar, terwijl 33% van de ondervraagden van mening was, dat rönt
genonderzoek bij ouderen overbodig is. 
Van de ondervraagde oudere personen was slechts 53% overtuigd van 
het nut van een regelmatig groepsonderzoek voor hun leeftijdsklasse. 
Slechts 10% van deze bejaarden was van oordeel, dat tuberculose op 
hun leeftijd nog met succes behandeld kon worden. 11 % deelde ten
slotte mede dat, indien onverhoopt een tuberculose bij hen zou worden 
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vastgesteld, zij dit zeker niet aan hun familie zouden vertellen. 
De negatieve instelling ten opzichte van de tuberculosebestrijding en de 
onwetendheid over de resultaten van de moderne behandelingsmethoden 
spelen natuurlijk een grote rol bij het late bezaek aan huisarts en spe
cialist. 

2. Aard van de klachten. 

De symptomen die bij de patiënten aanwezig zijn, kunnen in twee groe
pen worden verdeeld. 
a. Symptomen die weinig opvallen en geen indruk maken op de patiën t :  
hoesten, sputumproduktie, dyspnoe, langzame vermagering en moeheid. 
b. Symptomen die wel indruk maken op patiënt en familie : koorts, 
hemorragisch sputum, hemoptöe en pijn. Ook een kortademigheid, 
die in korte tijd ontstaat, kan men hiertoe rekenen. 
De onder a genoemde verschijnselen worden vaak verklaard door een 
chronische bronchitis, een "rokershoest", of aan de "ouderdom" ge
weten. Vooral bij vermagering en moeheid is dit laatste vaak het geval. 
Men is vertrouwd met deze klachten, de patiënt hoest al vele jaren, de 
sputumproduktie wekt evenmin zorg. 
Het is dan ook niet te verwonderen, dat deze mensen in een laat stadium 
worden gevonden. De patiënten uit groep b worden in de regel eerder 
opgenomen, maar ook bij hen zijn de symptomen vaak reeds veroor
zaakt door uitgebreide afwijkingen. 
Het aantal patiënten dat dan nog onder een verkeerde diagnose in een 
ziekenhuis wordt opgenomen, is overigens niet onaanzienlijk. Bij Lesobre 
(1962) was dit 10%, bij Adler (1961) zelfs 33%. Treip (1957 vond in zijn 
obductiemateriaal, dat bij 50% van de oudere mensen de diagnose n iet 
juist was. 

3a. Fysische diagnostiek. 

De waarde van het lichamelijk onderzoek is beperkt. Bij oudere mensen 
worden, vooral bij auscultatie, veranderingen waargenomen die het ge
volg zijn van banale bronchiale infecties (rhonchi, bronchitische ge
luiden). 
Maar bij een tuberculose kunnen dezelfde symptomen gevonden worden. 
De afwezigheid van afwijkingen bij percussie en auscultatie sluit een 
tuberculose allerminst uit. 

3b. Laboratoriumonderzoek. 

De waarde van het eenvoudig hematologisch onderzoek is eveneens be
perkt. Een hoge B.S.E., een leucocytose of anemie kunnen zowel het 
gevolg zijn van een tuberculose als van één van de complicerende ziek
ten die op oudere leeftijd frequent voorkomen. 
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4. Tuberculine-onderzaek. 

De tuberculine-reactie, die bij het onderzoek van kinderen en jongere 
volwassenen een belangrijk hulpmiddel is, is als diagnosticum voor de 
oudere patiënt omstreden. Volgens Shibue (1958) daalt het aantal posi
tieve reageerders na het 60e jaar. Bij personen die op de röntgenfoto 
afwijkingen hadden die sterk voor tuberculose pleitten, vond hij slechts 
69% positieve reacties. Hij wijt dit aan een verandering in het reactie
vermogen van de huid. Over de gebruikte tuberculine worden echter 
geen mededelingen gedaan. 
Beresford ( 1958) onderzocht 1012 personen van 65 jaar en ouder. Hij 
gebruikte 100 T.U. en voor de hierop negatief reagerenden nog eens 1000 
T.U. of depot-tuberculine. 17 personen bleven ook hierna negatief. Op de 
eerste bepaling met 100 T.U. had hij maar 54,5% mannen en 52,5% vrou
wen die positief waren. Hij had 451 foto's ter beschikking en zag in 29% 
van de negatief reagerenden kalkhaarden. 
Gianni (1957), die 100 T.U. gebruikte, vindt reeds na het 45e jaar een 
duidelijke afname van het aantal positieve reageerders. Als verklaring 
geeft hij hiervoor een verminderde gevoeligheid van de huid, of een ver
minderde reactie op tuberculine, omdat eventueel in het lichaam nog 
aanwezige bacteriën dood of a-virulent zijn geworden. 
Coury (1961), die over dit onderwerp zeer veel literatuur vermeldt, vindt 
een daling van de positieve reageerders eerst na het 70e jaar. Een ver
minderde huidgevoeligheid speelt volgens hem geen rol. Pasternak (1957) 
heeft een veel hoger percentage positieve reageerders: 97,3%. Zij gaat 
tot een sterkte van 100 T.U. 
Griep en Bleiker (1957) stelden een daling vast na het 60e jaar. Bij 28 
patiënten, ouder dan 50 jaar, waarvan vaststond dat zij aan een actieve 
tuberculose leden, was het percentage positieve reageerders echter 100%. 
Zij werkten met 5 T.U. van P.P.D. Wel viel het hun op, dat de induratie 
op hogere leeftijd iets weker was. 
Caplin ( 1958) verkreeg bij patiënten met een actieve tuberculose de
zelfde resultaten als Griep en Bleiker. Bij 10 T.U. was reeds 99% posi
tief. Ook hij vindt bij oudere mensen meer erytheem en minder vaste 
induratie. 
Voor de daling van het aantal positieve reageerders op oudere leeftijd 
zijn verschillende verklaringen gegeven. Palitz (1957) veronderstelt, dat 
er wel een gevoeligheid voor tuberculine is, maar dat deze niet altijd 
met de gebruikelijke huidtests kan worden aangetoond. Beresford ( 1958), 
die van mening is dat er op dit terrein nog vele onzekerheden liggen, 
gaat uit van de gedachte dat de "oudere" huid een langdurige prikkel 
nodig heeft om tot een positieve reactie te worden gedwongen. 
Resumerend kan worden gezegd, dat op oudere leeftijd het aantal posi
tief reagerenden daalt. De getallen hierover lopen uiteen ; een duidelijke 
verklaring voor deze daling is nog niet gegeven. Bij personen die aan 
een actieve tuberculose lijden, blijft de reactie positief, ongeacht hun 
leeftijd. Het aflezen van de reactie eist bijzondere aandacht, de induratie 
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is minder dicht en het erytheem meer uitgesproken. Volgens Griep 
(1957) zal men bij het gebruik van 5 T.U. een induratie van 4 tot 5 mm 
bij oudere mensen reeds als positief moeten beschouwen. 

5. Onderzaek van !tet sputum. 

Het is zeer belangrijk om het onderzoek naar tuberkelbacillen intensief 
te laten plaatsvinden. Men kan gebruik maken van sputummonsters, 
nuchtere maaginhoud of trachea-spoelsel. Men moet er zorg voor dra
gen, dat de te onderzoeken monsters inderdaad goed sputum bevatten 
en niet bestaan uit speeksel of waterig sekreet. Vooral oudere mensen 
begrijpen niet goed wat de bedoeling van dit onderzoek is en zijn al 
tevreden, wanneer er maar iets in het meegegeven sputumbuisje kan 
worden gedeponeerd. 
Vaak zal men frequent moeten onderzaeken, zawel microscopisch als 
cultureel. 
Het is duidelijk, dat hier een belangrijke taak voor de huisartsen ligt. 
Voor patiënten die in verband met hun hoge leeftijd of mindere beweeg
lijkheid moeilijk een specialist of consultatiebureau kunnen bezoeken, 
zal een dergelijk frequent sputumonderzoek steeds van groot nut zijn, 
omdat het sputum bij de oudere patiënten vaak positief is. 
Sighart ( 1961) vond op 497 patiënten er 345 met positief sputum. Van 
de patiënten waarover de N.S.V. gegevens bezit, was het percentage 
positieve personen in 1960 85%, van deze groep was 47% reeds microsco
pisch positief. 
Trail (1962) stelt zelfs, dat elke bronchitis bij de oudere patiënt eerst 
dan als a-specifiek mag worden beschouwd en behandeld, wanneer 
tuberculose volledig is uitgesloten. 

6. Röntgenonderzaek. 

Het röntgenonderzoek is voor het stellen van de diagnose en voor het 
beoordelen van het ziekteverloop een belangrijk hulpmiddel. Men zal er 
echter voor moeten waken alleen aan de hand van een röntgenfoto de 
diagnose "actieve longtuberculose" te stellen, omdat er in het bijzonder 
bij de oudere mensen veel diagnostische moeilijkheden zijn. Opgemerkt 
moet worden, dat er geen röntgenbeeld is dat kenmerkend is voor de 
tuberculose bij ouderen (Balmès, 1959) ; de grote verscheidenheid van 
vormen, die bij de jongeren bekend is, komt ook bij de ouderen voor. 
Of de waargenomen veranderingen het gevolg zijn van een specifiek 
proces, is lang niet altijd duidelijk. Vooral op oudere leeftijd moet men 
erop bedacht zijn, dat het beeld van een segment- of kwabatelectase het 
gevolg kan zijn van een bronchusobstructie door gezwelgroei, maar ook 
van een klierperforatie (Sighart, 1961 en Uehlinger, 1961). 
De dikwandige ringfiguur kan een solitaire, necrotische tumor zijn, doch 
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ook een oude caverne met dichte wand ; de dunwandige emfyseem
blazen, die wij bij ouderen vaak zien, lijken soms sprekend op cavernen. 
De combinatie van tuberculose met tumor vormt tenslotte een zeer 
moeilijk diagnostisch probleem (Bender, 1956, Oudet, 1956, Payfa, 1957, 
Kupka, 1957 en Cermak, 1958). 
De activiteit van een longtuberculose kan moeilijk te bepalen zijn. Oude 
mensen hebben niet zelden in hun leven een specifieke of a-specifieke 
longziekte doorgemaakt, die met restafwijkingen genezen is. Zijn de af
wijkingen waarmee men voor het eerst geconfronteerd wordt volledig 
inactief, of is er progressie? Men zal, alvorens hierover een oordeel uit 
te kunnen spreken, op vroeger gemaakte foto's aangewezen zijn 
( Haefliger ). 
Is de patiënt al eens bij een bevolkingsonderzoek verschenen, dan kan 
men tegenwoordig de oude foto snel in het röntgenarchief van de Neder
landse consultatiebureaus opzoeken, maar omdat het absenteïsme onder 
de ouderen bij dit soort massa-onderzoeken groot is, zoekt men niet 
zelden tevergeefs. 
De beoordeling van het ziekteverloop tijdens de behandeling, aan de 
hand van een serie foto's, is bij oudere patiënten soms erg moeilijk. 
Vooral de fibro-ulcereuze afwijkingen in de bovenkwabben, met hun 
neiging tot schrompelen, zijn zeer moeilijk te interpreteren. Allerlei 
vragen doen zich dan voor. Wanneer is de aanvankelijk duidelijk waar
genomen caverne verdwenen, zijn de kleine nog aanwezige ophelde
ringen bronchusdeformaties, emfyseemblaasjes of misschien een gerei
nigde caverne? Een uitvoerig serie-doorsnee-onderzoek (S.D.0.) kan van 
grote waarde zijn, maar bij de bejaarde patiënt is het vaak niet goed 
mogelijk hierbij optimale foto's te maken. 
Dit geldt niet alleen voor de S.D.0.-foto's. Ondanks goede hulpkrachten 
en een voortreffelijke röntgenapparatuur lukt het maar zelden van een 
oude patiënt een serie thoraxfoto's te krijgen, die een onderlinge verge
lijking zeer goed toelaten. Door een min of meer gebogen houding bij 
de opname ontstaan steeds andere projecties, waardoor vergelijking met 
vroegere foto's bemoeilijkt wordt. Bij het S.D.O. wordt bij de opeen
volgende snedefoto's niet steeds dezelfde inspiratiediepte bereikt, ter
wijl ook het veranderen van houding bij dit langdurige onderzoek niet 
zelden voorkomt. 
Van de meer ingrijpende bronchografie voor het verkrijgen van een 
beter inzicht in de schrompelingsprocessen in de bovenkwabben, zal in 
de regel moeten worden afgezien. 
Resumerend mogen wij zeggen, dat aan het röntgenonderwek wel een 
grote waarde moet worden toegekend, maar dat men er vaak niet vol
doende aan heeft. De technische moeilijkheden, die verbonden zijn aan 
het röntgen-diagnostisch onderzoek van oude patiënten, zijn vele. 

7. Eindconclusie bij de gebruikelijke onderzoekmethoden. 

Aan de anamnese dient grote aandacht te worden besteed. Een belang
rijk deel van de patiënten heeft duidelijke klachten, maar er zal nadruk
kelijk naar moeten worden gevraagd. De symptomen zijn vaak weinig 
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opvallend, doch kunnen ook zeer duidelijk zijn. Het lichamelijk onder
zoek biedt weinig aanknopingspunten, evenals het routine-hematologisch 
onderzoek. De tuberculine-reactie, mits op de juiste wijze afgelezen, is 
bij de oudere tuberculose-patiënten steeds positief. 
Van grote waarde is het sputumonderzoek ; men zal dit frequent moeten 
doen. Het aandeel dat het röntgenonderzoek heeft bij het stellen van de 
diagnose wordt niet omstreden, het is echter vaak technisch zeer moei
lijk, terwijl ook de interpretatie van een serie foto's soms problemen 
oplevert. Men mag stellen, dat in de eindfase van de sanatoriumkuur en 
bij de later volgende controles de waarde van het intensieve sputum
onderzaek soms die van het röntgenonderzaek overtreft. 

B. Aard van de tuberculeuze afwijkingen. 

Werd reeds onder het hoofd "röntgenonderzoek" opgemerkt, dat alle 
denkbare röntgenbeelden bij ouderen kunnen voorkomen, ook uit patho
logisch-anatomisch gezichtspunt zijn de verschijningsvormen zeer ge
varieerd. Men kent de beperkte fibreus-produktieve afwijkingen met een 
zeer torpide verloop, maar ook de progrediënte kazig-pneumonische 
vormen, die snel letaal verlopen kunnen. Daartussen ligt de grote groep 
van de caverneuze en ulcereuze afwijkingen. 
Naast de verdeling naar het röntgenologisch en pathologisch-anatomisch 
aspect, heeft men ook een indeling gemaakt in twee groepen, waarbij 
de factor "tijd" is ingeschakeld. 
Men onderscheidt dan: 
A. De oude, reeds lang bestaande tuberculose. De patiënt is op jonge 

of middelbare leeftijd voor het eerst ziek geworden ; na verschillen
de recidieven en sanatoriumkuren bereikte hij de ouderdom. 

B. De acuut optredende tuberculose. De patiënt is nooit klinisch ziek 
geweest, op oudere leeftijd krijgt hij een actieve tuberculose met 
veelal duidelijke symptomen. 

De Duitssprekende auteurs maken steeds het onderscheid tussen "Alte 
Tuberkulose" (groep A) en "Tuberkulöse Alte" of "Alters-tuberkulose" 
(groep B). 
Patiënten uit groep A hebben vaak naast hun tuberculose, cardiale be
zwaren, emfysemen en bronchiale deformaties met recidiverende a-speci
fieke bronchitiden. Bii de patiënten uit groep B zien wij de ziektebeel
den, waarbij een ex:;udatief proces, al of niet met cavernevorming zich 
snel ontwikkelt. Hierbij vinden wij ook de hematogene uitzaaiingen en 
soms een meningitis tuberculosa ( Sattler, 1961, Uehlinger, 1961, Glonty, 
1962). 
De primaire vorm van de tuberculose is op oudere leeftijd een zeldzaam
heid. In 1961 werden in Nederland op 1091 gevallen van primo-tubercu
lose slechts 4 personen boven de 60 jaar geregistreerd ; deze moeten 
overigens met de nodige reserve worden beoordeeld. Volgens Haranghy 
(1960) en Uehlinger (1961) moet men de tuberculose op oudere leeftijd 
altijd beschouwen als een reactivering van een in de jeugd verkregen 
infectie. 
De laatste vond bij alle obducties van patiënten boven de 60 jaar bij 
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12% een reactivering van oude tuberculeuze haarden. De oorzaken van 
een dergelijke reactivering kunnen zowel exogeen als endogeen zijn. 
Niet alle patholoog-anatomen zijn het hiermee eens (Straub, 1950). 
Een uitvoerige behandeling van dit veel omstreden onderwerp zal hier 
echter achterwege moeten blijven. 
Bij de oudere patiënten wordt men wel dikwijls verrast door röntgen
beelden die opvallend veel op die van een primo-tuberculose lijken. Men 
ziet klierzwellingen in het hilus- en paratracheaalgebied, daarnaast beel
den die wijzen op de afsluiting van een kwab- of segmentbronchus. Wij 
hebben hierbij te maken met reactiveringen van oude haarden in de 
lymfklieren. Arnstein ( 1934) beschreef deze beelden reeds uitvoerig. 
Uehlinger (1961) legde hier onlangs nog eens de nadruk op. Broek ( 1950) 
vindt in zijn materiaal 60 maal een atelectase van de rechter midden
kwab en 33 maal verdeeld over de andere kwabben. 
Bij vrouwen komt dit vaker voor dan bij mannen. Volgens Arnstein ziet 
men bij vrouwen dit beeld in 72% van het aantal gevallen met atelectase. 
Een klierperforatie is vrijwel altijd aanwezig. 
Sighart (1958, 1961) zag bij 350 patiënten in 11,4% een lymfklierperfora
tie, waarvan de meeste per bronchoscoop werden gecontroleerd. Ook in 
zijn groep is het aantal vrouwen ver in de meerderheid : 7 tegen 1 man. 
Dat dit beeld bij vrouwen veel meer voorkomt dan bij mannen, is vol
gens Sattler (1961) het gevolg van een meer fragiele bouw van de vrou
welijke bronchiaalboom ; perforatie van mediastinale klieren in het 
bronchuslumen zou door het ontbreken van veel weerstand gemakke
lijker gaan. 
Ook de pleuritis op oudere leeftijd moet men volgens deze auteurs zien 
als het reactiveren van oude afwijkingen in de mediastinale klieren. 
Deze wordt gevolgd door doorgroei naar de pleura, soms naar het 
pericard (Schwarz, 1953, Giese, 1953, Ott, 1962 en Vicklicky, 1958). 
Opgemerkt moet worden, dat de pleuritis, juist op oudere leeftijd, lang 
niet altijd van specifieke aard is ; bij het diagnostisch onderzoek zal 
men dan ook door middel van de pleurabiopsie moeten trachten zo snel 
mogelijk tot een diagnose te komen. 
Von Frisch (1958) verzamelde gegevens over 1210 patiënten met een 
pleuritis, waarbij allen ouder waren dan 60 jaar. Slechts bij 20,82% was 
de diagnose "tuberculose" zeker of zeer waarschijnlijk ; bij 15,95% kon 
geen diagnose worden gesteld. Op dat tijdstip was het onderzoek door 
middel van de pleurabiopsie nog onbekend. 
Over de verdeling van de verschillende vormen van tuberculose geeft 
Balmès (1959) het volgende overzicht ( tabel 4 ). 
Hij beschrijft hierbij wel röntgenbeelden met pathologisch-anatomische 
definities, maar dit is in dit geval minder belangrijk. 

Tabel 4. Vormen van longtuberculose bij oudere mensen ( Balmès). 
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Fibro-caseeuze afwijkingen . 
Ulcero-caseeuze afwijkingen . 
Fibreuze afwijkingen met emfyseem 
Pleura tuberculose 

67% 
15% 
17% 
1% 



Het percentage caverneuze afwijkingen is uit dit overzicht niet op te 
maken, evenmin wordt iets vermeld over de uitgebreidheid van de ver
anderingen. Uit de gegevens van de N.S.V. zijn meer conclusies te trek
ken. Hierbij wordt de uitgebreidheid van de laesies en de grootte en 
het aantal van de cavernes volgens vaste coderingscijfers ingedeeld. 
Van 424 patiënten had slechts 25,9% beperkte afwijkingen (codenummer 
1 t/m 5). De afwijkingen die eenzijdig in meer dan één gebied zijn ge
localiseerd, of die een dubbelzijdig karakter droegen, vormen dus bijna 
75% van het totaal. 
Van deze 424 patiënten is eveneens het percentage caverneuze vormen 
nagegaan, terwijl ook de afmetingen van de cavernes werden verwerkt 
( Tabel 5). 

Tabel 5. Overzicht caverneuze afwijkingen (N.S.V.-verslag 1960). 

Codenr. Mannen % Vrouwen % Totaal % 
Geen caverne . . 
Dubieuze caverne 
Eenzijdig 

Dubbelzijdig 

Verklaring codecijfers: 

2. 1 caverne kleiner dan 2 cm. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

43 59 
4 5 

13 8 
24 17 

3 7 
4 0 
0 0 
5 2 
1 2 
1 1 

3. 1 caverne groter dan 2 cm of 2 cavernes kleiner dan 2 cm in één gebied. 
4. 2 cavernes in eenzelfde gebied, w;urvan minstens één groter dan 2 cm. 
5. meer dan 2 c:tverncs in één çcbied of een reuzencavcrne. 
6. meer cavernes in meer dan écn gebied. 
7. dubbelzijdig een caverne kleiner dan 2 cm. 
8. dubbelzijdig cavernes, waarvan minstens één groter dan 2 cm. 
9. in beide longen meer dan één caverne. 

48 
4 

1 1  
22 

4 
3 
0 
4 
1 
1 

Tabel 5 vraagt enige toelichting. Het percentage niet-caverneuze afwij
kingen is in vergelijking met buitenlandse publicaties hoog ; dat van de 
ernstige afwijkingen ( codenummers 4 t/m 9) betrekkelijk laag ( 13% ). 
Men moet echter niet vergeten, dat wij hier met een vooraf reeds enigs
zins geselecteerde groep te maken hebben. De oudere patiënten met een 
ernstige tuberculose worden lang niet allen naar het sanatorium uit
gezonden. In de artikelen van buitenlandse artsen wordt vrijwel alleen 
over ziekenhuispatiënten gerapporteerd. 

Verschillende auteurs maken in hun patiëntenmateriaal een onderscheid 
tussen de gevallen die met hun tuberculose oud geworden zijn en zij, 
die eerst op latere leeftijd ziek werden. Sighart ( 1961) vond in 350 van 
de 756 patiënten van 50 jaar en ouder een nieuwe afwijking ; na het 60e 
jaar komt dit bij vrouwen meer voor dan bij mannen. Andere auteurs 
noemen alleen percentages ( Tabel 6). 
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Tabel 6. Eerste klinische manifestatie van de tuberculose op oudere 
leeftijd in %. 

Chebanow ( 1961) 
Almansa de Cara ( 1961) 
Amslèr ( 1961) 
Mladin (1958) 
Lesobre (1960) 
Fréour ( 1961) 
Vidal (1959) 

44 
46 
48 
54 
60 
67 
87 

Thompson (1960) verrichtte 89 obducties bij patiënten van 70 jaar en 
ouder ; bij 65% van hen was de tuberculose-anamnese korter dan 5 jaar. 
Beresford ( 1957) heeft bij een soortgelijk onderzoek 54% van de gevallen 
die een korte anamnese hadden. 
Neemt men van al deze percentages het gemiddelde, dan mag men wel 
aannemen, dat ongeveer de helft van al de oudere patiënten voor het 
eerst op latere leeftijd ziek is geworden. 
Smith (1959) onderzocht een groep van 100 oudere patiënten. In 50 ge
vallen kon hij beschikken over vroeger gemaakte röntgenfoto's, in 46% 
hiervan waren deze foto's aanvankelijk als normaal beschouwd. In de 
overige 54% waren er wel afwijkingen te zien geweest, doch deze werden 
toen als onbelangrijk aangeduid. Bij revisie van de normale foto's werd 
in 3 gevallen achteraf een kleine inactieve verandering gezien. Bij revi
sie van de andere groep bleek, dat 3 maal een actieve tuberculose was 
onderkend. ( Foutieve diagnose : pneumonie 2 maal, bronchiëctasieën 
1 maal). 
Fégiz (1961) verrichtte een na-onderzoek bij het materiaal van het For
lanini-Instituut. In de periode 1935-1940 lag het begin van de tubercu
lose bij oudere patiënten in 25,2% vóór de leeftijd van 50 jaar. 
In de periode 1955-1960 was 44% van de patiënten reeds voor het 50e 
jaar ziek geweest. Met andere woorden, het aantal oude mensen met 
tuberculose is veel groter geworden. Door de verbeterde behandelings
methoden blijven patiënten in leven, die vroeger bij de eerste manifes
tatie overleden zouden zijn. 

Eindconclusie over de aard van de tuberculeuze afwijkingen bij oudere 
patiënten. 

Alle vormen van tuberculose zijn ook op oudere leeftijd bekend. Het 
röntgenbeeld dat wijst op klierzwelling met bronchusperforatie, wordt 
bij vrouwen vaak gezien. Een reactivering van tuberculeuze haarden in 
de klieren van het mediastinum en het hilusgebied moet hiervoor ver
antwoordelijk worden gesteld. Zoals uit klinische en pathologisch
anatomische onderzaekingen blijkt, werd bij een belangrijk deel van de 

patiënten, ongeveer 50%, de tuberculose voor de eerste maal manifest 
op hogere leeftijd. 
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HOOFDSTUK IV 

OVERZICHT VAN HET PATI:Ë.NTENMATERIAAL AFKOMSTIG VAN 
HET DISTRICTS-CONSULTATIEBUREAU TE TIEL 

1. Aantal en leeftijd. 

Het aantal patiënten dat op het D.C.B. Tiel bekend werd, bedroeg 137, 
hiervan waren 87 mannen en 50 vrouwen. 
De leeftijdsverdeling wordt weergegeven in Tabel 6. 

Tabel 6. Leeftijdsverdeling van patiënten ouder dan 60 jaar met actieve 
longtuberculose. 

6�4 65-69 70-74 75-79 80-84 85-90 
m V m V m V m V m V m V 

27 6 1 7  1 2  1 7  1 8  1 8  1 1  8 2 0 1 

33 29 35 29 10  1 

Het aantal gevonden patiënten blijft per jaar vrijwel constant. In de 
eerste helft van de onderzoekperiode, tot en met 1956, was het 67 ; van 
1957 tot en met 1961 : 70. 
Er is dus in het district "Tiel en omgeving" geen aanwijzing voor een 
daling van de tuberculose bij oudere mensen. 

2. Herkomst van de gevonden patiënten. 

Op verschillende wijzen werden de patiënten aan de D.C.B.-arts bekend 
(Tabel 7). 

Tabel 7. Herkomst van de gevonden patiënten. 

Gezonden door : 

Huisarts 
Bevolkingsonderzoek 
Periodieke C.B.-controle 
Opgeroepen door C.B.-arts 
Keuringen 
Internist 
Chirurg 
Andere specialisten 

Mannen 

19  
25 
19 
6 
3 

13 
2 
0 

Vrouwen 

13 
7 

1 1  
1 
1 

15 
0 
3 

M.+V. 

32 
32 
30 
7 
4 

28 
2 
3 
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Vatten wij deze cijfers samen, dan blijkt dat bij de ontdekking van 
nieuwe patiënten het aandeelpercentage van het consultatiebureau bijna 
de helft is ( Tabel 8 ). 

Tabel 8. Herkomst van de gevonden patiënten in %. 

Huisartsen 
Specialisten 
Consultatiebureau-arbeid 
Overigen 

23 
23 
49 
5 

Bij de vaststelling van alle gevallen van longtuberculose ( inclusief 
primo-tuberculose en recidieven) in Nederland in 1961, werden de vol
gende percentages van herkomst verkregen (Tabel 9 ). 

Tabel 9. Herkomst alle gevallen van longtuberculose 1961 in %. 

Huisartsen 
Specialisten 
Consulta tie bureau-arbeid 
Overigen 

16 
17 
48 
19 

Vergelijking van Tabel 8 en Tabel 9 Iaat duidelijk zien, dat het aandeel 
van de specialisten in de groep boven de 60 jaar belangrijk groter is dan 
bij de totale groep. 
In de verslagen van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid wordt 
geen verdeling in leeftijdsgroepen gemaakt in de tabel die de herkomst 
van de nieuwe patiënten weergeeft. Het is dan ook niet uit te maken 
of de percentages van het D.C.B. Tiel, voor zover het de oudere mensen 
betreft, onder of boven het landsgemiddelde liggen. De leeftijdsopbouw 
van het district "Tiel en omgeving" is volgens gegevens van het C.B.S. 
nagenoeg dezelfde als die van het Rijk. 
Bij 14 van de 33 patiënten, die in het ziekenhuis werden opgenomen, 
was door de huisarts in eerste instantie niet aan tuberculose gedacht. 
In Tabel 10 vindt men een overzicht van de vermoedelijke diagnoses. De 
overige 19 patiënten waren voor de behandeling van een andere ziekte 
opgenomen ; toen werd tevens een actieve tuberculose ontdekt (Tabel 1 1 ). 

Tabel 10. Aanvankelijk ten onrechte gestelde diagnoses. 
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Banale bronchitis 
Emfyseem 
Laryngitis 
Hemoptöe uit bronchiëctasieën . 
Boezemfibrilleren 
Decompensatio cordis 
Algemene malaise 
Koorts zonder duidelijke oorzaak 

Totaal 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
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Tabel 1 1. Ziekten waarbij tijdens de behandeling een actieve tubercu
lose werd ontdekt. 

Ziekten van het maagdarrnkanaal . 
Diabetes mellitus 
Ernstige anemie 
Diversen 

Totaal 

4 
4 
1 

10 

19 

Het aantal patiënten dat onder een verkeerde diagnose werd opgenomen 
vormt 10% van het aantal gevallen, een percentage dat overeenkomt 
met dat van Lesobre ( 1961 ). 

3. Klachten van de patiënten, toen zij voor de eerste maal voor onder
zaek kwamen. 

De ernst van de klachten was zeer wisselend. Het is moeilijk hier een 
onderverdeling te maken, omdat ook bij één patiënt soms meerdere 
klachten tegelijk voorkwamen. 83% van alle patiënten had bezwaren. 
In tabel 12 wordt een overzicht gegeven, waarbij wordt opgemerkt, dat 
één patiënt vaak verschillende klachten tegelijk had. 

Tabel 12. Klachten bij eerste onderzoek. 

Mannen Vrouwen M.+V. 

Hoesten 57 34 91 
Sputumexpectoratie 46 23 69 
Algemene malaise 11 11  22 
Dyspnoe 12  7 1 9  
Koorts 9 5 1 4  
Vermagering 9 5 14 
Anorexie 5 5 10 

Sanguinolent sputum 5 3 8 
Pijn in de thorax . 4 3 7 
Hemoptöe 2 2 4 
.,Griep" 2 0 2 
Nachtzweet 0 1 1 
Geen klachten 18 5 23 

4. Tijdsduur van de klachten. 

In tabel 13 wordt dit uitgewerkt. Het blijkt, dat 35% van de mannen en 
24% van de vrouwen langer dan een half jaar klachten hadden. Waar
schijnlijk zijn deze percentages aan de lage kant, want wij moeten wel 
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aannemen, dat tot de groep "tijdsduur onbekend" nog een aantal ge
vallen behoren die ook al langer dan een half jaar klachten hadden. De 
patiënten zonder klachten werden allen gevonden tijdens een periodiek 
onderzoek op het consultatiebureau of bij een bevolkingsonderzoek. 

Tabel 13. Tijdsduur van de klachten. 

Mannen 

Korter dan een week . 4 
Korter dan een maand 14 
1 tot 3 maanden 9 
3 tot 6 maanden 4 
Langer dan 6 maanden 30 
Tijdsduur onbekend 8 

5. Uitslagen van liet tuberculine-onderzaek. 

Vrouwen M.+V. 

5 9 
5 20 
9 18 
5 9 

12 42 
8 16 

Bij 66 van de 69 patiënten, waarbij de tuberculine-reactie volgens Man
toux is gedaan met 10 T.U., was deze positief. 

6. Uitslagen van het sputumonderzaek. 

De uitkomsten van het microscopisch onderzoek, waarbij de kleur
methode van Ziehl - Neelsen werd toegepast, zijn in tabel 14 vermeld. 
De bacillendichtheid is gemeten volgens de schaal van Bronkhorst en 
Kraan ( 1949). 

Tabel 14. Resultaten van het microscopisch onderzoek. 

Mannen 
Vrouwen 

Totaal 

+ 1  

4 
2 

6 

Cultureel onderzaek. 

+2 

9 
3 

12  

+ 3 

10  
4 

14 

+4 

4 

3 

7 

+5 

11  
7 

18 

totaal 

38 
19 

57 

Het sputum, de nuchtere maaginhoud of het tracheaspoelvocht werd ge
kweekt in het laboratorium van het Rijks Instituut voor de Volksge
zondheid in Utrecht. De verschillende uitkomsten zijn in tabel 15 samen
gevat. 
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Tabel 15. Resultaten van het cultureel onderzoek. 

Culture positief na 0-4 weken na 4-8 weken 

Mannen 10 20 
Vrouwen 5 10 

Totaal 15  30 

tijdsduur totaal 
onbekend 

12  42 
1 1  26 

23 68 

Het grote aantal kweekproeven dat binnen vier weken reeds positief 
uitviel, doet vermoeden, dat bij een aantal patiënten ook wel bacillen 
in het sputum zouden zijn gevonden, wanneer bij hen maar een micros
copisch onderzoek had plaatsgehad. Bij 12 patiënten konden cultureel 
geen bacillen worden aangetoond. 
Samenvattend komen wij tot de volgende percentages : 

Reeds direct positief sputum . 
Alleen cultureel positief sputum 

42 
49 

Van alle patiënten was dus 91% positief, toen de diagnose werd gesteld. 
In het Jaarverslag 1961 van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
worden voor patiënten van 60 jaar en ouder de volgende percentages 
opgegeven : 

Reeds direct postief sputum 
Alleen cultureel positief sputum . 

28 
42 

Het totale percentage van 70 ligt dus belangrijk lager dan dat uit de 
N.S.V.-verslagen. In 1960 was het aantal positieve patiënten, waarover 
de N.S.V. rapporteert, 85%. Hiervoor moeten de volgende oorzaken 
worden aangenomen. Ten eerste is er een selectie van de patiënten die 
voor uitzending in aanmerking komen, ten tweede vindt in het sanato
riumlaboratorium een meer intensief onderzoek naar tuberkelbacillen 
plaats dan op het consultatiebureau. 
Wanneer ook op het consultatiebureau dit onderzoek wordt geïntensi
veerd, krijgt men het hoge percentage van 91%, wals op het D.C.B. Tiel 
werd gevonden. 

7. Röntgenologische bevindingen. 

Bij het röntgenonderzoek wordt als regel een voorachterwaartse en een 
dwarse foto gemaakt. Doch wanneer de gezondheidstoestand van de 
patiënt het maar enigszins toelaat, vindt ook serie-doorsnee-onderzoek 
plaats. 
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Bij het omschrijven van de uitgebreidheid van de afwijkingen is gebruik 
gemaakt van de indeling, vermeld in de "Diagnostic Standards" van de 
,,National Tuberculosis Association" (N.T.A.) in Amerika (1950). 

Deze indeling is als volgt: 
"Minim:il Lesions" : slight lesions without demonstrable excavation confined to a small part of 
one or both lungs. The total extent of the lesions, regardless of distrihution, shall not exceed 
the equivalent of the volume of lungtissue which lies above the second chondrosternal junction 
and the •r,ine of the fourth or body of the fifth thoracic vertebra on one side. ,,Moderately 
adv•nced esions": One or both lungs m•y be involved, but the totol extend of the lesions shall 
not exceed the following limits: Slight dissemin•ted lesions which may extend through not more 
than the volume of one lung or the equivalent of this in both lungs. Dense and confluent 
lesions which may extend through not more than the e11uivalent of one-third the volume of 
the lung. Any gradation within the above limits. Total diameter of cavities, if present, estima
ted not to exceed for a centimeter. 
,,Far advanced lesions": lesions more extensive tban moderately :idvanced. 

Het is zeker nauwkeuriger, wanneer men de uitgebreidheid van de af
wijkingen afmeet aan het aantal segmenten dat bij het ziekteproces is 
betrokken. Kreukniet (1959) volgt bijvoorbeeld deze werkwijze. Van alle 
patiënten moeten dan echter doorsneefoto's aanwezig zijn en dit is hier 
niet het geval. De uitgebreidheid van de afwijkingen en het voorkomen 
van cavernes zijn in de tabellen 16 en 17 vermeld. 

Tabel 16. Indeling naar de uitgebreidheid volgens N.T.A. 

Minimal Iesions . 
Moderately advanced Iesions 
Far advanced Iesions 

Mannen 

10 
54 
23 

Vrouwen 

8 
32 

10 

Tabel 17. Indeling naar het voorkomen van cavernes. 

Niet-caverneuze afwijkingen 
Caverneuze afwijkingen 

Mannen 

50 
37 

Vrouwen 

38 
12 

M.+V. 

18 
86 
33 

M.+V. 

88 

49 

% 

13 
63 
24 

% 

65 
35 

Het percentage patiënten ouder dan 60 jaar, dat in 1961 in Nederland 
een caverneuze tuberculose had, was 40. Zowel het percentage caver
neuze aandoeningen dat op het consultatiebureau Tiel gevonden werd, 
als het landelijk percentage steekt gunstig af bij de 60 à 70% die ver
schillende buitenlandse auteurs opgeven. Hierbij moet weer het voor
behoud worden gemaakt, dat de buitenlandse publicaties vermoedelijk 
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alle betrekking hebben op klinische waarnemingen, waarbij de selectie 
vóór opname natuurlijk een rol speelt. 

Afwijkingen als gevolg van een bronchusstenose. 

Bij 12 patiënten (9%) werd een röntgenbeeld waargenomen, dat op een 
bronchusstenose wees ; het betrof drie mannen en negen vrouwen. Bij 
één patiënte waren rechter middenkwab en anteriore segment van rech
ter bovenkwab door een granulerende massa afgesloten. Bij de andere 
patiënten was één kwab of kwabdeel atelectatisch. Een overzicht wordt 
in tabel 18 gegeven. 

Tabel 18. Atelectasebeelden na bronchusobstructie. 

Rechter middenkwab 
Anteriore segment rechter bovenkwab 
Linker bovenkwab 
Anteriore segment linker bovenkwab . 

8 
1 
2 
1 

Bij 8 van deze patiënten vond een bronchoscopisch onderzoek plaats; 
in 4 gevallen was een duidelijke afsluiting door granulatieweefsel zicht
baar, terwijl bij de 4 andere patiënten er wel een stenose met sterk 
hyperemisch slijmvlies, maar zonder perforatiebeeld bestond. 

B. Ziektebeelden die tegelijk met de tuberculose aanwezig waren. 

Naast de longtuberculose bestonden er bij veel patiënten ( 63%) andere 
ziekten, terwijl niet zelden bij één patiënt verschillende niet-specifieke 
ziektebeelden tegelijk werden aangetroffen. Ook kwamen actieve vormen 
van extra-pulmonale tuberculose voor. Slechts bij 51 patiënten ( 33 
mannen en 18 vrouwen) werden geen andere ziekten aangetoond. De 
afwijkingen, bij het eerste onderzoek gevonden, waren reeds bekend toen 
de tuberculose werd ontdekt, of manifesteerden zich tijdens de behande
ling. Teneinde details te vermijden volgt in tabel 19 een samenvattend 
overzicht. 
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Tabel 19. Bijkomende ziekten. 

Mannen Vrouwen Totaal % 

H artvaatafwijkingen 19 

Klinische verschijnselen 
aanwezig 1 1  1 12 
Afwijkingen op E.C.G. zonder 
klinische verschijnselen 3 2 5 
Hypertensie 3 6 9 

Niet-specifieke long-
afwijkingen 13 

Chron. bronchitis, emfyseem, 
bronchopneumonieën 9 3 12 
Astma-bronchiale 2 0 2 
Silicosis 4 0 4 

Maag-darmafwij kingen 9 

Ulcus ventriculi/duodeni 1 2 3 
Overige afwijkingen 3 7 10 

Urogenitaal-afwijkingen 13 

Gestoorde nierfunctie 5 3 
Prostaathypertrofie 7 0 7 

Overige afwijkingen 3 7 10 

Neurologische afwijkingen 2 3 5 4 

Psychische stoornissen, 
waaronder dementie 12 3 15 1 1  

Diabetes mellitus 6 4 10 7 

Overige ziekten 1 1  1 0  21 15 

Maligne aandoeningen 4 1 5 4 

Extra-pulmonale tuberculose 

Niertuberculose 1 1 2 4 

Larynxtuberculose 2 0 2 
Huid tuberculose 1 0 1 

I n  een afzonderlijk hoofdstuk zal aan de belangrijkste van deze ziekten 
aandacht worden geschonken. 
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9. Recidieven van longtuberculose. 

Bij deze groep bleek, dat het aantal patiënten dat reeds eerder aan 
tuberculose had geleden 37 bedroeg en wel 30 mannen en 7 vrouwen. In 
tabel 20 wordt weergegeven het hoeveelste recidief dit was. 

Tabel 20. Nummer van het recidief. 

1 
20 

Mannen 

2 
8 

3 

2 
1 
7 

Vrouwen 

2 

0 
3 

0 

Het blijkt dus, dat 66% van alle mannen en 86% van alle vrouwen voor 
de eerste maal ziek waren. 
Wanneer wij de landelijke recidiefcijfers bezien, valt er een duidelijke 
toename van het recidiefpercentage bij oudere patiënten in de loop der 
jaren waar te nemen (tabel 21). 

Tabel 21. Recidiefpercentage bij oudere patiënten in Nederland. 

Jaar 

1952 

1961 

Tiel 1952-1961 

Mannen 

22 

37 
34 

Vrouwen 

18 
36 

14 

Tevens blijkt, dat de recidiefpercentages voor alle leeftijdsgroepen 
( tabel 22) in deze periode wel gestegen zijn, maar veel minder sterk 
dan op oudere leeftijd. 

Tabel 22. Recidiefpercentages bij alle patiënten in Nederland. 

Jaar 

1952 

1961 

Mannen 

33 

35 

Vrouwen 

33 

41 

Een verklaring voor het sterk gestegen recidiefpercentage bij de 
ouderen moet gezocht worden in de verbeterde behandelingsmethoden. 
Door betere resultaten van vorige behandelingen voor tuberculose is 
het aantal patiënten dat aanvankelijk hersteld was, in plaats van te 
zijn overleden, veel groter geworden. Ook worden thans niet-tuberculeuze 
ziekten met meer resultaat behandeld, waardoor de patiënten een 
hogere leeftijd bereiken. De mogelijkheden van een recidief in een 
latere levensperiode zijn hierdoor ook groter geworden. Vanzelfspre
kend spelen allerlei factoren een rol, die in het algemeen van invloed 
zijn bij de verlenging van de levensduur. 
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10. Conclusies. 

Uit dit overzicht van 137 oudere patiënten, die op het D.C.B. Tiel bekend 
werden, blijkt, dat er in de afgelopen jaren in deze groep geen duide
lijke afname is komen vast te staan. Bijna 1/4 deel werd door andere 
specialisten gevonden, 10% was onder een andere diagnose dan tuber
culose in een ziekenhuis opgenomen. De klachten van de patiënten 
bestonden vaak langer dan een half jaar. 91 % van deze patiënten was 
infectieus.Het aantal caverneuze afwijkingen was lager dan in de litera
tuur wordt vermeld, maar de groep met de zeer uitgebreide afwijkingen 
vormde toch nog bijna 25% van het totaal. Niet-specifieke ziekten kwa
men veelvuldig voor ( 63% ). Het recidiefpercentage ligt in dezelfde orde 
als dat van het Rijk. Het is duidelijk, dat ook in het district "Tiel en om
geving" veel patiënten vaak te lang met hun klachten rondlopen, voor
dat een specialistisch onderzoek plaatsvindt. Door intensief sputum
onderzoek bleek het mogelijk bij een groot deel van hen een open tuber
culose vast te stellen. 
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HOOFDSTUK V 

BEHANDELING VAN OUDERE TUBERCULOSEPATI:t!.NTEN 
IN HET SANATORIUM EN DAARBUITEN 

Bij het bewerken van het patiëntenmateriaal is een onderscheid ge
maakt tussen de patiënten die in een sanatorium werden behandeld en 
zij, die elders werden verpleegd. 
De eerste groep is samengesteld uit patiënten afkomstig uit het district 
,,Tiel en omgeving", die in een Nederlands sanatorium werden opgeno
men en patiënten uit het sanatorium "Beatrixoord". De tweede groep 
omvat alleen patiënten uit het district "Tiel en omgeving". Kortheids
halve zal in het vervolg worden gesproken over "Sanatoriumgroep" en 
,,Groep Tiel". 
In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht worden gegeven van de aard 
van de afwijkingen bij de patiënten uit beide groepen, vervolgens zal de 
wijze van behandeling worden besproken, terwijl tenslotte de resultaten 
afzonderlijk en later tesamen zullen worden beoordeeld (Hoofdstuk VI). 

A. Overzicht van ltet bewerkte patiëntenmateriaal. 

1. De samenstelling van de patiënten uit de "Sanatoriumgroep" en de 
,,Groep Tiel" naar leeftijd en jaar, waarin de afwijkingen werden ge
vonden, wordt in de tabellen 23, 24, 25, 26 en 27 vermeld. 

Tabel 23. ,,Sanatoriumgroep". Mannen. 

Jaar 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Totaal 

1952 1 1 

1953 1 2 3 

1954 2 1 3 

1955 4 3 2 4 1 14 

1956 4 1 2 3 1 1 1  

1957 10 2 7 3 1 23 

1958 6 3 2 2 2 15 

1959 4 1 1 1 7 

1960 2 1 1 4 

1961 5 2 1 8 

39 12 17 15 6 89 
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Tabel 24. , ,Sanatoriumgroep". Vrouwen. 

Jaar 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Totaal 

1952 1 1 
1953 
1954 5 1 1 7 
1955 3 3 
1956 2 2 3 2 9 
1957 2 1 1 2 6 
1958 1 1 5 1 1 9 
1959 3 3 6 
1960 1 1 

13 6 1 4  8 1 42 

2. Herkomst van de sanatoriumpatiënten. 

Afkomstig "Beatrixoord" 
Afkomstig "Tiel" 

Totaal 

Gemiddelde leeftijd 
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

54 
35 

89 

26 
16  

42 

68,2 
68,9 

67,4 
71,4 

De totale "Sanatoriumgroep" omvatte dus 131 patiënten ; de gemiddelde 
leeftijd van de mannen was in beide groepen vrijwel gelijk, de vrouwen 
afkomstig uit het district "Tiel en omgeving" waren gemiddeld 4 jaar 
ouder dan de vrouwen uit "Beatrixoord". 

Tabel 25. ,,Groep Tiel". Mannen. 

Jaar 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Totaal 

1952 4 1 5 
1953 2 1 2 1 3 9 
1954 3 3 1 1 1 9 
1955 1 1 2 
1956 3 1 2 2 8 
1957 1 1 2 
1958 2 1 1 4 
1959 1 1 2 
1960 1 5 6 
1961 3 2 5 

1 2  14  9 12 5 52 
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Tabel 26. ,,Groep Tiel". Vrouwen. 

Jaar 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Totaal 

1952 2 2 1 5 
1953 1 1 1 1 4 
1954 1 1 2 1 5 
1955 1 1 1 3 
1956 1 1 2 
1957 2 1 3 
1958 1 2 2 5 
1959 2 1 3 
1960 
1961 3 1 4 

4 11  10  6 3 34 

Tabel 27. Vergelijking van beide patiëntengroepen naar leeftijd en 
geslacht. 

Leeftijd Sanatoriumgroep 
M. v. M.+V. M. v. M.+V. 

60-64 39 13  52 1 2  4 16 
65-69 1 2  6 18 14 11 25 

70-74 17  1 4  31 9 10 19 
75-79 1 5  8 23 12  6 18 
80-84 6 1 7 5 3 8 

Totaal 89 42 131 52 34 86 

2. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was in de "Sanatorium
groep" 2 jaar lager dan in de "Groep Tiel" (tabel 28). 

Tabel 28. Gemiddelde leeftijd in jaren. 

Sanatoriumgroep 
Groep Tiel 

Mannen 

68,5 
70,3 

Vrouwen 

68,9 
71,3 

M.+V. 

68,6 
70,7 

3. De resultaten van het sputumonderzoek, bij het begin van de be
handeling, zijn in tabel 29 weergegeven. 
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Tabel 29. Resultaten van het sputumonderzoek. 

Sanatoriumgroep Groep Tiel 
M. V. M.+V. % M. V. M.+V. % 

Microscopisch positief 45 25 70 53 20 9 29 34 
Cultureel positief 29 10 39 30 25 21 46 53 
Negatief 15 7 22 17 7 4 1 1  13 

Het aantal patiënten uit de "Sanatoriumgroep", dat microscopisch posi
tief sputum had, is dus belangrijk groter dan dat uit de "Groep Tiel". 
Daartegenover staat, dat het aantal positieve cultures in de "Groep Tiel" 
veel groter is. 
Het vermoeden is gewettigd, dat de wijze van onderzoek hierbij een 
grote rol heeft gespeeld. Van de patiënt die in het sanatorium ligt, kan 
in de eerste week na opname dagelijks microscopisch onderzoek naar 
tuberkelbacillen worden verricht. De kans dat dan bacillen worden aan
getoond is natuurlijk veel groter dan bij de patiënt die niet in een 
ziekeninrichting is opgenomen en bij wie dit onderzoek veel minder 
frequent plaats zal hebben. In hoofdstuk IV werd reeds vermeld, dat 
bijna 25% van de positieve kweken binnen 4 weken bekend waren. 
Het aantal negatieve patiënten is in beide groepen vrijwel gelijk. 
In het N.S.V.-materiaal vinden we voor alle in Nederland voor N.S.V.
rekening verpleegde patiënten de volgende percentages : 

Microscopisch positief 
Cultureel positief . 
Negatief 

50% 
36% 
14% 

Deze percentages liggen dus net tussen de door ons onderzochte groepen. 
Er is ook een verdeling gemaakt aan de hand van de gevonden röntgeno
logische afwijkingen. Hierbij werd weer gebruik gemaakt van de N.T.A.
indeling (zie blz. 30). 

4. Tabel 30. Uitgebreidheid van de afwijkingen bij opname (N.T.A.) 

Sanatorium Tiel 
M. V. M.+V. % M. V. M.+V. 

Minimal lesions 10 4 14 11 6 7 13 

Mod. adv. lesions 56 30 86 65 31 19 50 
Far adv. lesions 23 8 31 24 14 9 23 

In de tabellen 31 en 32 zijn de caverneuze afwijkingen gerubriceerd. 
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Tabel 31. Indeling naar de aanwezigheid van cavernen. 

Sanatorium Tiel 
M. V. M.+V. % M. V. M.+V. % 

Caverneuze afw. 41 21 62 47 20 7 27 31 
Eenzijdig . 38 19 57 18 5 23 
Dubbelzijdig 3 2 5 2 2 4 

Niet-caverneuze afw. 48 21 69 53 32 27 59 69 

Tabel 32. Ernst van de caverneuze afwijkingen. 

Sanatorium Tiel 
M. V. M.+V. % M. V. M.+V. % 

Caverne < 2 cm . .  13 11 24 39 7 2 9 33 
Caverne > 2 cm . .  22 5 27 43 6 2 8 30 
2 of meer cavernes 6 5 11  18 7 3 10 37 

Samenvatting : Zowel de "minimal lesions" als de zeer uitgebreide af
wijkingen komen in de "Groep Tiel" meer voor dan in de "Sanatorium
groep". Het aantal caverneuze afwijkingen is in laatstgenoemde groep 
duidelijk groter dan in de eerstgenoemde, terwijl uitgebreide caverneuze 
afwijkingen echter in de "Groep Tiel" veel meer worden aangetroffen 
(37% tegen 18%). 

Deze verschilpunten kenmerken de samenstelling van de "Groep Tiel" 
reeds in belangrijke mate. We vinden hierin patiënten die zó ernstig 
ziek waren, dat zij kort na opname in een ziekenhuis overleden. Daar
naast is er de groep patiënten met zeer beperkte afwijkingen en inter
mitterend positieve sputumcultures ; voor hen kon vaak met een ambu
lante behandeling met leefregel en chemotherapie worden volstaan. Ten
slotte is hier de groep van patiënten bij inbegrepen die in de eerste helft 
van het tijdvak, waarover dit onderzoek loopt, ziek werden. De wacht
lijsten van de sanatoria waren toen nog lang en wachtend op opname 
werden zij voorlopig thuis of in een ziekenhuis verpleegd. Wanneer 
tijdens deze behandeling een duidelijke verbetering optrad, kon soms 
van overplaatsing naar het sanatorium worden afgezien. 
Deze groep omvat tevens enige patiënten die weigerden in een zieken
huis of sanatorium te worden opgenomen. Bij de bespreking van de 
resultaten van de behandeling zal hier verder op worden ingegaan. 
De samenstelling van de "Sanatoriumgroep" in ons materiaal is enigszins 
afwijkend van de N.S.V.-gegevens. In de groep van 424 N.S.V.-patiënten 
is het percentage niet-caverneuze afwijkingen voor mannen en vrouwen 
samen 48, dit komt vrijwel overeen met het percentage bij onze patiën
ten. Per geslacht is er daarentegen een duidelijk verschil. 
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Patiënten N.S.V. . 
,.Sanatoriumgroep'' 

Mannen 

43% 
54% 

Vrouwen 

59% 

50% 

Hoewel het een hypothetische gedachte is, zou men kunnen veronder
stellen, dat de consultatiebureau-artsen uit de agrarische gebieden -
de noordelijke provincies en het district Tiel - er eerder toe overgaan 
om mannen met niet-caverneuze afwijkingen in een sanatorium te laten 
opnemen. Voor vrouwen liggen de percentages omgekeerd. Het is be
kend, dat juist vrouwen uit de plattelandsgebieden vaak zeer moeilijk 
tot sanatorium-opname kunnen besluiten ; de gehechtheid aan hun eigen 
vertrouwde omgeving en de zorg voor de huishouding spelen hierbij een 
grote rol. 

5. Patiënten met recidiverende vormen van tuberculose kwamen ook in 
ons materiaal veel voor. In de tabellen 33, 34 zijn deze nader uitgewerkt. 

Tabel 33. Aantal recidiefgevallen in beide groepen, met vermelding van 
% van alle mannen en vrouwen. 

Sanatorium 

M. % V. 
41 45 15 

% M.+V. % 
36 55 42 

M. % 
15 29 

Tiel 

V. % M.+V. % 
6 18  21 24 

Tabel 34. Recidiefnummer met vermelding van percentages van alle 
recidieven. 

Sanatorium Tiel 
M.+V. Recidiefno. Aantal % Aantal % 
samen 

1 34 61 15 72 
2 13  23 5 23 
3 e.v. 9 16 1 5 

Het percentage recidiefgevallen dat in het sanatorium werd opgenomen 
is, zowel voor mannen als voor vrouwen, duidelijk hoger dan in de groep 
die thuis heeft gekuurd. 

6. De gemiddelde leef tijd van de patiënten in de "Groep Tiel", zowel 
van hen die voor het eerst ziek waren als van de patiënten met een reci
dief, is gelijk of iets hoger dan in de "Sanatoriumgroep". Alleen de 
leeftijd van de vrouwen met een recidief in de "Groep Tiel" is duidelijk 
hoger dan in de "Sanatoriumgroep" (tabel 35). 
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Tabel 35. Gemiddelde leeftijd van patiënten met eerste manifestatie 

van tuberculose en recidief ( in jaren). 

Sanatorium Tiel 

M. v. M.+V. M. v. M.+V. 

le maal ziek . 67,3 71,3 70,1 71,4 71,1 71,2 

Recidief 68,0 64,6 67,0 67,7 72,1 69,0 

7. Bijkomende ziekten. Een betrouwbare vergelijking is niet mogelijk 
gebleken. Het onderzoek van de patiënten uit de "Sanatoriumgroep" is 

over het algemeen veel uitgebreider geweest dan bij de patiënten uit de 

"Groep Tiel". Hierdoor kwamen in de eerste groep meer andere ziekten 
aan het licht. Afgaande op de beschikbare gegevens blijkt dat 25% uit 
de "Sanatoriumgroep" geen andere ziekte had dan longtuberculose; uit 
de "Groep Tiel" zou 47% geen andere ziekten hebben gehad. Een derge
lijk groot verschil wijst mijns inziens op een onvolledig onderzoek in 

een aantal gevallen. Hierdoor zijn zeker bepaalde ziekten of afwijkingen 

aan de consultatiebureau-arts ontgaan. Daar komt bij, dat een deel van 

de patiënten uit de "Groep Tiel" in ernstig zieke toestand in een zieken
huis werd opgenomen, een uitvoerig onderzoek kon daarom bij hen ook 
niet plaatsvinden. In tabel 36 is een overzicht gegeven van de bijkomende 

ziekten uit de "Sanatoriumgroep
". In hoofdstuk VIII wordt op de be

langrijkste hiervan verder ingegaan. 

Tabel 36. Samenvattend overzicht van de bijkomende ziekten uit de 
,,Sanatoriumgroep". 

Hart-vaatafwijkingen 
Hartafwijkingen met klinische 

verschijnselen 
Afwijkingen op E.C.G. zonder 

klinische verschijnselen 
Hypertensie 
Vaatafwijkingen 

Totaal 

Niet-specifieke longziekten 
Groep CARA-ziekten 
Silicosis 
Aspergillosis 
Pneumoniën 
Bulleus emfyseem 
Longembolie 

Totaal 

Maagdarmafwijkingen 
Ulcus duodeni/ventriculi 
Overige afwijkingen 

Totaal 

M. 

7 

24 
2 
4 

37 

23 
1 
1 
4 
1 
2 

32 

7 
0 

7 

V. M.+V. % 

1 8 6 

10 34 26 
9 11 
3 7 

23 60 

10 
0 
0 
1 
0 
1 

33 
1 
1 
5 
1 
3 

12 44 

2 
2 

9 
2 

4 11 

25 

7 
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M. v. M+V % 
U rogeni taal afwijkingen 
Gestoorde nierfunctie 1 2 3 
Prostaathypertrofie 3 0 3 
Overige afwijkingen 6 0 6 

Totaal 10 2 12 

Neurologische afwijkingen . 7 1 8 
Psychische stoornissen . 5 0 5 
Dementie (verschillende graden) 7 3 10 

Totaal 19 4 23 

Diabetes mellitus 6 9 15 11 

Anemie 2 4 6 

Maligne gezwellen 5 1 6 5 

Extra-pulmonale tuberculose 5 
Niertuberculose 2 1 3 
Larynxtuberculose 1 1 
Huid tuberculose 1 1 
Werveltuberculose 1 1 
Kaaktuberculose 1 1 

Totaal 5 2 7 

Overige ziekten 19 5 24 

Patiënten zonder bijkomende ziekten 26 7 33 25 

N.B. Vermeld moet nog worden, dat bij één patiënt soms verschillende 
ziekten tegelijkertijd voorkwamen. 

B. Behandeling in het sanatorium. 

In de literatuur bestaan er duidelijke verschillen tussen de behandeling 
van tuberculose bij jongere patiënten en oudere mensen. Bij de laatsten 
komt men steeds weer te staan voor geriatrische problemen, die zowel 
somatisch als psychisch kunnen zijn. 
De actieve therapie, die bij de jongeren vaak zeer waardevol is gebleken, 
komt, een enkele uitzondering daargelaten, niet meer in aanmerking en 
men moet daarom volstaan met een optimale conservatief-medicamen
teuze behandeling van de tuberculose. 
Maar aan de bijkomende ziekten, deficiëntieverschijnselen en psychische 
moeilijkheden moet een even grote aandacht worden geschonken. Trail 
( 1962) omschrijft de behandeling als volgt: Algemene behandeling tegen 
de geriatrische achtergrond, individuele behandeling van de tuberculose. 
Door een langdurige, strenge bedrustbehandeling wordt de kans op com
plicaties vergroot. Kinsella ( 1957) wijst op de gevaren van contracturen, 
voedingsstoornissen en decubitus. Volgens Trail neemt het aantal aspira
tiepneumonieën toe bij de langdurige bedrust, terwijl er ook meer ver-

42 



schijnselen van sputum-retentie optreden. Adler (1961) acht strenge bed
rust alleen nodig bij zeer ernstig-actieve afwijkingen met koorts. 
Ook de afdeling van het sanatorium, waar de bejaarde patiënt wordt 
verpleegd, dient met zorg te worden gekozen. Ouderen moet men niet 
samen met jonge patiënten verplegen (Heat, 1957). Voor de problemen 
van de ouderen moet de arts meer tijd beschikbaar willen stellen dan 
voor de gemiddelde patiënt. 
Heat adviseert om oudere patiënten niet in najaar of winter te laten 
opnemen ; de overgang van huis naar het sanatorium is dan voor velen 
te groot. 
Binnen het kader van de algemene behandeling vallen ook de dieetvoor
schriften ; voldoende proteïnen, mineralen en vitaminen zijn nodig. 
Volgens Declercq ( 1961) is er bij oudere patiënten bij opname een hypo
albuminemie. Na korte tijd sanatoriumverpleging is deze in de regel 
verdwenen, hetzelfde geldt voor de mineralenhuishouding. Bij de dieet
keuze moet in het bijzonder bij ouderen gewaakt worden tegen het ont
staan van adipositas. 
Een sanatoriumkuur in het hooggebergte moet voor bewoners uit laag
gelegen streken worden ontraden. Vás (1961) zag al moeilijkheden bij 
ouderen die in zijn, op 400 meter hoogte gelegen, sanatorium werden 
verpleegd. 
Voor de bijkomende ziekten, die relatief vaak worden gezien, zal men 
bij de bejaarde tuberculosepatiënt nog meer dan bij de jongere zorg 
moeten dragen voor een snellere herkenning en behandeling. Ook het 
verplegend personeel moet hierop regelmatig worden gewezen. 
De behandeling van de tuberculose met chemotherapeutica en antibio
tica is thans zeer gevarieerd mogelijk. Over de doseringen, wijze van 
toedienen en tijdsduur van de behandeling lopen de meningen uiteen. 

Para-amino-salicylzuur (PAS). 

De hoeveelheid PAS, die oraal wordt voorgeschreven, varieert tussen 
9 en 15 gram per dag, (Chebanow 9-12 gr., Winkelmann 10-12 gr., d'Esopo 
12 gr., Vidal 15 gr.). 

Iso-nicotinezuur-hydrazide (isoniazide, INH). 

Hiervoor vindt men een dagdosis opgegeven, die ligt tussen 5 en 10 mg. 
per kilo lichaamsgewicht (Vidal 4 mg., Winkelmann 5 mg., Mark 10 mg.). 
Chebanow geeft 1 gr. per dag, d'Esopo 300 mg. per dag. 

Streptomycine ( Sm).  

Ook hiervoor worden verschillende doseringen vermeld. Men geeft het 
zowel per dag als twee- of driemaal per week. Winkelmann, Chebanow en 
d'Esopo geven 1 gr. per dag, Vidal 1 gr. om de dag, Adler 2 gr. per week 
en Mark 2 tot 3 gr. per week. 
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Over de wijze van toedienen van PAS zijn de opvattingen verschillend. 
Vliebergh ( 1961) geeft elke nieuwe patiënt de eerste maand na opname 
PAS per intraveneus infuus. Mark wisselt intraveneuze infusen af met 
subcutane; hij geeft 24 respectievelijk 16 gr. per dag. 
Mauser (1953), Winkelmann (1959) en Sighart (1961) hebben tegen deze 
infusen ernstige bezwaren. De kwaliteit van de bloedvaten is in de regel 
op oudere leeftijd niet zo best. Men moet de vaten zoveel mogelijk spa
ren, omdat men wellicht tijdens de verdere behandeling gedwongen zal 
worden op infusen over te gaan. Ook voor bijkomende andere ziekten 
kan dit plotseling nodig blijken. Daar komt bij, dat de dagelijkse toe
diening van extra-vloeistof voor het hart-vaatstelsel een grote belasting 
betekent, op oudere leeftijd is dit zeker ongewenst (Mauser, 1953). 

Combinaties van geneesmiddelen. 

Bij de medicamenteuze therapie wordt thans zonder uitzondering ge
bruik gemaakt van combinaties van twee of drie geneesmiddelen. 
Vliebergh geeft zijn patiënten met ernstige afwijkingen direct na op
name PAS-INH-Sm. Hij gaat hiermee door tot de eerste resistentie
bepalingen bekend zijn en regelt daarna de verdere medicatie met twee 
geneesmiddelen. 
Bij patiënten die vroeger reeds met deze medicamenten behandeld zijn, 
wordt begonnen met Sm-Cycloserine-Pyrazinamide. Dit wordt voortgezet 
tot het resistentiepatroon, dat bij opname bestond, bekend is geworden. 
Winkelmann combineert INH afwisselend met PAS en Sm, Lydtin (1960) 
daarentegen geeft continu een combinatie van INH en Sm en houdt dit 
minstens één jaar, soms zelfs twee jaar vol. 
Winkelmann pleit ervoor ook de oudere patiënten zeer lang na ontslag 
uit het sanatorium INH te blijven geven. 
Over het gebruik van de "kleinere" chemotherapeutica bij de tuber
culose van bejaarden wordt in de literatuur weinig vermeld. Winkel
mann geeft soms thiacetazonum, andere uit deze groep gebruikt hij 
nooit. 
Vidal heeft een enkele maal cycloserine en ethionamide nodig gehad. 
Vlieberglz maakt meer gebruik van de "minor drugs". Pyrazinamide 
werd aan 16% van zijn oudere patiënten gegeven, echter nooit langer 
dan 6 maanden in totaal. Cycloserine gaf hij aan 5% van zijn patiënten 
met een maximum tijd van 4 maanden. Het viomycine werd door hem 
incidenteel gebruikt. 
Corticosteroïden worden door enkele auteurs gebruikt bij zeer ernstige 
toxische afwijkingen ( Kinsella, 1957, Mark, Vliebergh en Winkelmann). 
Zij geven echter geen verdere details over deze behandeling. 
Kesztele (1960) behandelde 16 patiënten, ouder dan 65 jaar, met zeer 
ernstige afwijkingen, met prednisolon. Hij werkt volgens bijgaand sche
ma : In de eerste twee weken krijgt de patiënt Sm ( 1 gr. per dag) en 
INH (300 mg. per dag), in deze periode worden verschillende labora
toriumbepalingen gedaan om een bijnierschors-insufficiëntie te kunnen 
uitsluiten. Dan volgen 3 tot 5 weken met Sm (2 gr. per dag) en INH 
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( 400 mg. per dag), gecombineerd met 16 mg. van een prednisolonprepa
raat. Na deze behandeling wordt de dosering langzaam verminderd ; bij 
de helft van zijn patiënten werd aan het einde van de behandeling nog 
20 E. ACTH gegeven. De resultaten waren bij deze oudere patiënten 
goed te noemen, de temperatuur daalde snel, de algemene toestand ver
beterde. Er werden geen complicaties gezien. Röntgenologisch waren de 
resultaten minder fraai dan bij de jongeren. Kesztele is echter van me
ning, dat de snelle verbetering voor het verdere verloop van de tuber
culose van groot belang is geweest ; zonder deze corticosteroid-therapie 
was een aantal van zijn patiënten wellicht zeer snel overleden. 

Klachten bij het gebruik van geneesmiddelen. 

Het gebruik van chemotherapeutica en antibiotica brengt, zoals bekend 
is, bepaalde risico's met zich mee. Deze variëren van lichte bezwaren 
van de zijde van de tractus digestivus tot ernstige allergische verschijn
selen en intoxicaties. Bij de oudere patiënten worden deze meer gezien 
dan bij de jongeren. Chebanow ( 1961) geeft, zonder verder de aard van 
de bijverschijnselen te differentiëren, de volgende percentages ( tabel 37 ). 

Tabel 37. Reacties bij het gebruik van geneesmiddelen ( Chebanow) in %. 

Sm 
PAS 
INH 

Ouder dan 50 jaar 

8,3 
10,0 
3,5 

Jonger dan 50 jaar 

3,4 
2,0 
2,3 

Bij d'Esopo wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
bijverschijnselen, doch hij maakt geen onderscheid tussen de diverse 
medicamenten. Wel bestaat er een verschil in het optreden van klachten 
bij de eerste kuur en bij latere behandelingen (tabel 38). 

Tabel 38. Reacties bij het gebruik van geneesmiddelen tijdens eerste 
en latere kuren ( d'Esopo) in %. 

Allergie . . . . . 
Slecht verdragen . 
Staken van therapie 

Eerste kuur 

Ouderen Jongeren 

14,5 
30,0 
13,0 

10,5 
15,0 
8,9 

Tweede en 
volgende kuren 

Ouderen Jongeren 

13,4 
29,0 
1 1,5 

4,4 
12,2 
3,3 

Vooral het PAS geeft bij oudere patiënten moeilijkheden van de zijde 
van de tractus digestivus. Vidal geeft een percentage van 31 op, terwijl 
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Vliebergh 4% allergische reacties bij het gebruik van PAS vond. Tenge
volge van ernstige klachten van het maag-darmkanaal moesten eveneens 
4% van zijn patiënten de behandeling staken. Bij het gebruik van Sm 
moet men vooral bij oudere patiënten bedacht zijn op gehoorstoornis
sen ; Vidal nam dit zelfs bij 26% van zijn patiënten waar. Hij laat bij 
deze mensen dan ook regelmatig audiogrammen tijdens de behandeling 
maken. 
Van INH worden maar zelden moeilijkheden gemeld. Winkelmann waar
schuwt tegen het optreden van psychosen, die vooral bij arterioscleroti
sche patiënten eerder kunnen optreden dan bij jongere mensen. 

Behandeling van de patiënten uit de "Sanatoriumgroep". 

Niet alleen in het buitenland lopen de doseringen en wijze van toedie
ning van de verschillende tuberculostatica uiteen, ook in ons land zijn 
de opvattingen hierover niet steeds dezelfde. 
Daar de meeste patiënten uit de "Sanatoriumgroep" in het sanatorium 
"Beatrixoord" werden verpleegd, worden de doseringen en wijze van 
toedieningen, die in het tijdvak 1952-1959 in dit sanatorium gebruikelijk 
waren, vermeld. 
De meest gebruikte medicijnen waren: INH, PAS en Sm ( ..major drugs"). 

PAS. Oraal 10-12 gr. per dag, intraveneus infuus 15 gr. per dag. Voorts 
werd het gegeven als inhalatie, samen met isoniazide en wel : PAS in 
20%, INH in 10% oplossing. 

INH. Oraal 50 mg. per kilo lichaamsgewicht per dag. 

Sm. Intramusculair. In ernstige gevallen, gedurende korte tijd, 1 gr. per 
dag. In de regel 3 x 0,5 gr. per week, wanneer de toediening geruime tijd 
werd voortgezet. 

Verder zijn onderstaande middelen gebruikt : { .,minor drugs"). 
Pyrazinamide. Oraal 1,5-2 gr. per dag. 
Nupasal. Oraal 1250 mg. per dag. 
Cycloserine. Oraal 750-1000 mg. per dag. 
Viomycine. 2 x 2 gr. per week. 

Uit de "Sanatoriumgroep" werden 128 patiënten (98%) met tubercu
lostatica behandeld. 
Tussen de behandeling in het sanatorium "Beatrixoord" en die in de 
sanatoria, waar patiënten uit het district "Tiel en omgeving" werden 
opgenomen, bestaat wel verschil voor zover het de gevolgde medicatie 
betrof ; de duur van de behandeling was overal vrijwel dezelfde, ge
middeld 15 maanden. In "Beatrixoord" kreeg bijna elke patiënt tijdens 
de kuur PAS, INH en Sm in wisselende combinaties. Slechts bij 8% van 
de patiënten werd één van deze drie niet gebruikt ; bij de patiënten uit 
de andere sanatoria was dit 34%. 
De "kleinere" chemotherapeutica, Pyrazinamide, Nupasal, Cycloserine en 
Viomycine werden in "Beatrixoord" op veel groter schaal aangewend; 
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51 % van alle patiënten werd met één of meer hiervan behandeld. In de 
andere sanatoria werden deze maar aan 16% van de patiënten voorge
schreven. 
In "Beatrixoord" werden dus zowel de "major" als de "minor drugs" 
veel meer per patiënt aangewend. Hierdoor waren ook voor de oudere 
patiënten meer combinaties mogelijk, die regelmatig afgewisseld konden 
worden (Kraan, 1958). 
Een overzicht van de gebruikte geneesmiddelen wordt in tabel 39 ver
meld. 

Tabel 39. Overzicht van de gebruikte geneesmiddelen. 

Beatrixoord Andere sanatoria 

Behandelde patiënten . 
PAS-INH-Sm in comb. van 2 of 3 
PAS-INH-Sm in combinatie met 

,.minor drugs" 
Alleen "minor drugs" 
Geen medicamenten 
Pyrazinamide 
Nupasal 
Cycloserine 
Viomycine 

78 

38 

38 
2 
2 

26 
26 
12 

5 

50 

42 

8 
1 
1 
4 
0 
1 
2 

Omdat de patiënten uit het district "Tiel en omgeving" over verschil
lende sanatoria waren verspreid, is het moeilijk de medicamenteuze be
handeling van hen verder te analyseren ; de verkregen getallen zouden 
te klein worden. Alleen de patiënten uit "Beatrixoord" zijn daarom be
werkt. 

1. Mannen Vrouwen M.+ V. 
Behandeling met PAS-INH-Sm in 

combinaties van 2 of 3 medicamenten 19 13 32 

In de periode vóór 1956 werden 14 patiënten op deze wijze behandeld; 
tussen 1956 en 1959 kwamen 18 patiënten hiervoor in aanmerking. Hoe
wel na 1955 de "kleinere" tuberculostatica meer bekendheid kregen, kon 
toch in meer dan de helft van de patiënten met de "major drugs" wor
den volstaan. 

ll. Mannen Vrouwen M.+V. 
Behandeling met PAS-INH-Sm + 
"minor drugs" in combinaties van 
2 of 3 medicamenten 

Al deze patiënten werden na 1955 behandeld. 

25 8 33 
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111. De overige pa�iënten kregen de volgende medicamenten : 

PAS-INH 1 
PAS-Sm 1 
INH-Sm 4 
PAS-Sm + ,,minor drugs" 2 
PAS-INH + ,.minor drugs" 1 
PAS + ,,minor drugs" 2 
Alleen "minor drugs" 2 
Geen medicamenten 2 

Vermeld moet nog worden, dat 15 patiënten ( 19%) PAS gedurende enige 
tijd per intraveneus infuus toegediend kregen. Inhalaties van een PAS
INH-mengsel werden 11 x voorgeschreven. 

Klachten bij het gebruik van medicamenten. 

In de ziektegeschiedenissen wordt slechts zelden gewag gemaakt van 
vage klachten door het gebruik van PAS. Deze gaven dan geen aan
leiding tot beëindiging van de therapie. 
Bij 11 patiënten waren er ernstige verschijnselen, die door één of meer 
medicamenten werden veroorzaakt en die tot het staken van de medica
tie hebben geleid ( tabel 40 ). 

Tabel 40. Reacties bij het gebruik van geneesmiddelen. 

PAS : Ernstige anorexie, misselijkheid . 
Exanteem, koorts 

INH : Psychose met Korsakow syndroom 
PZA : Leverfunctiestoornis 
Combinatie van "minor drugs" : anorexie 

6 
2 
1 
1 
1 

In 8% van alle patiënten waren er dus dermate ernstige bijverschijnse
len, dat met de behandeling met het betrokken medicament moest wor
den gestaakt. Vergeleken bij de gegevens uit de literatuur is dit een laag 
percentage ( zie tabellen 37 en 38). 

Gemiddelde verpleegduur. 

In de literatuur vinden wij verpleegtijden die naar Nederlandse begrip
pen bijzonder kort zijn. Dit vinden wij echter niet alleen voor de oudere 
patiënten, maar over de hele linie. In Engeland is de kuurtijd wel bij
zonder kort : 70% was binnen 6 maanden weer ontslagen, slechts 10% 
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kuurde langer dan 1 jaar. Vliebergh (1961) noemt voor 1960 een tijd van 
9 maanden ; ten opzichte van 1950 is dit een belangrijke verkorting, toen 
was de kuurtijd nog 18 maanden. Bij Winkelmann ( 1959) ligt de ge
middelde kuurtijd voor de "gesloten" tuberculose bij 10, voor de "open" 
tuberculose bij 19 maanden. Dit is weer langer dan in het sanatorium 
van Mauser ( 1953 ), waar de ernstige caverneuze gevallen reeds na 9 
maanden werden ontslagen. Mark ( 1962) heeft een tijd nodig die tussen 
18 en 24 maanden ligt. 
V idal ( 1959) geeft een korte onderverdeling : 

Korter dan 12 maanden 
12-18 maanden 
Meer dan 18 maanden 

33,2% 
32,4% 
34,4% 

Het percentage van de gehele sanatoriumbevolking, waarover hij publi
ceert, dat langer dan een jaar kuurde, bedroeg 9,5. 
Ook Chebanow ( 1961) en Balmès (1959) die geen nauwkeurige tijden 
opgeven, vinden wel dat de verpleegduur bij de ouderen langer is dan 
bij de jongeren, volgens laatstgenoemde zijn de bijkomende ziekten hier 
mede voor verantwoordelijk. 
Uit de artikelen van deze auteurs valt niet op te maken of de kuur
periode betrekking heeft op hersteld ontslagen patiënten, dan wel dat 
men het gemiddelde van alle kuurperioden van alle patiënten samen 
heeft genomen. In het laatste geval zullen ook de zeer korte kuur
perioden van weggelopen of spoedig overleden patiënten erbij zijn ge
teld ; men komt dan vanzelf op een korte gemiddelde kuurtijd. De 
tijden door Mark en Vidal genoemd, komen met de Nederlandse ge
gevens overeen ( tabel 41). 

Tabel 41. Gemiddelde verpleegduur in 1960 in Nederland. 
(In dagen), N.S.V. 

Leeftijd Mannen Vrouwen M. +V. 

60-64 494 625 531 
65-74 395 495 436 
75-ouder 472 557 512 

60-ouder 446 543 484 

0-59 jaar 434 459 443 

Voor de oudere vrouwen is de gemiddelde verpleegduur dus ruim 3 
maanden langer dan voor de oudere mannen. Het is opvallend, dat in 
de groep 65-74 jaar de verpleegduur duidelijk korter is dan in de groep 
60-64 en in de groep van de zeer oude patiënten. 
Een verklaring hiervoor is niet met zekerheid te geven. Wel staat vast, 
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dat de groep 60-64 mannen en vrouwen omvat, voor wie, na ontslag, 
nog verplichtingen in werk en huisgezin wachten. De hele kuur zal hier
op zijn ingesteld; een aanvullende periode van arbeidstherapie in het 
sanatorium wordt voor hen vaak noodzakelijk geacht. In de groep van 
75-ouder zijn het vaak de bijkomende ziekten die een langer verblijf 
noodzakelijk maken. Ook de huisvesting na ontslag levert voor hen de 
meeste moeilijkheden op, zodat ze vaak langer in het sanatorium moe
ten blijven dan uit medisch oogpunt misschien noodzakelijk was. 
Vergelijken wij de verpleegduur van de ouderen met die van de jonge
ren, dan zien we, dat deze voor mannen vrijwel even lang, voor vrouwen 
bijna 2 maanden langer is. 

Gemiddelde verpleegduur in eigen materiaal. 

De gemiddelde verpleegduur werd alleen bepaald bij patiënten die een 
volledige behandeling ondergingen; de periode, waarin de patiënt thuis 
of elders op sanatoriumopname wachtte en waarbij reeds een behande
ling werd ingesteld, is medegerekend. 
Vooral in de eerste helft van de periode van dit onderzoek, ongeveer 
tot 1956, waren de wachttijden nog lang en was de sanatoriumkuur hier
door korter. 
Vergelijking met de N.S.V.-cijfers is niet mogelijk, omdat deze alleen 
de tijdsduur in het sanatorium zelf vermelden. 
Evenals in de N.S.V.-cijfers komt in ons patiëntenmateriaal een langere 
verpleegduur voor vrouwen dan voor mannen tot uitdrukking. De be
handeling van de caverneuze vormen vroeg meer tijd dan die van de 
niet-caverneuze longtuberculose. In tabel 42 wordt een overzicht gegeven. 

Tabel 42. Gemiddelde verpleegduur van bewerkte patiënten (in dagen). 

Mannen Vrouwen 

Alle vormen van 
longtuberculose 

Caverneuze vorm 
Niet-caverneuze vorm 

558 
612 
513 

C. Behandeling buiten het sanatorium. 

642 
705 
588 

M.+V. 

573 
651 
535 

De samenstelling van de patiënten die niet in een sanatorium werden 
verpleegd - ,.Groep Tiel" - is zeer heterogeen (Hoofdstuk A). Dit geldt 
in nog sterkere mate voor de wijze van behandeling. In de "Sanatorium
groep" kon van een vrijwel identieke behandeling worden gesproken; 
het kuurschema werd volgens een vast programma afgewerkt, de toe
diening van medicamenten geschiedde op geleide van intensief, regel
matig sputumonderzoek en resistentiebepalingen. Dagelijks was toezicht 
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aanwezig van artsen en verpleegsters, een regelmatig gebruik van de 
voorgeschreven medicamenten was daardoor gewaarborgd. Op elk ge
wenst moment kon de behandelende arts röntgen- en laboratorium
onderzoek laten plaatsvinden. 
Geheel anders lag dit bij de patiënten uit de "Groep Tiel". De behande
ling varieerde hier van ziekenhuisverpleging met strenge bedrust tot 
ambulante therapie onder controle van de consultatiebureau-arts. De 
verschillende vormen van behandeling zijn in tabel 43 verwerkt. 

Tabel 43. Wijze van behandeling van patiënten uit de "Groep Tiel". 

Mannen Vrouwen M.+V. 

Thuis 20 15 35 
Ziekenhuis 11 6 17 
Deels ziekenhuis, deels thuis 21 13 34 

Totaal 52 34 86 

De thuiskurende patiënten werden in de regel eenmaal per zes weken 
op het consultatiebureau onderzocht ; het aantal gegevens over röntgen
en laboratoriumonderzoek is daardoor kleiner dan in de "Sanatorium
groep". De uitkomsten die bij de bewerking van de bekende gegevens 
verkregen werden, zijn hierdoor iets minder betrouwbaar, dan die uit 
de groep van de sanatoriumpatiënten. Ook de kleinere aantallen patiën
ten, vaak weer verdeeld in groepen, maken het soms moeilijk vergaande 
conclusies te trekken. 

Het was nodig om de gehele groep van 86 patiënten in twee categorieën 
te verdelen : 
1. De groep van patiënten die zeer kort behandeld, respectievelijk ge
observeerd kon worden. 
2. De groep van patiënten die veel langer behandeld werd en onder 
regelmatige controle van de consultatiebureau-arts stond. 
Groep 1. Van 28 patiënten is de ziektegeschiedenis kort of onvolledig, 
het betreft hier patiënten die kort na het stellen van de diagnose in een 
ziekenhuis of thuis overleden zijn en voorts 3 patiënten die zich aan elke 
vorm van controle hebben onttrokken. In tabel 44 is dit weergegeven. 

Tabel 44. Patiënten met korte behandeling. 

Mannen 
Overleden in ziekenhuis 9 
Overleden thuis 5 
Aan controle onttrokken 1 
Gemiddelde leeftijd . 73,4 

Vrouwen M.+V. 

4 13 
7 12 
2 3 

73,5 73,4 

51 



Deze groep omvat dus 33% van alle patiënten die niet naar een sanato
rium werden uitgezonden ; hun gemiddelde leeftijd ligt hoger dan die 
van de "Groep Tiel" in zijn geheel. 
Over de aard van de afwijkingen kon niet altijd een nauwkeurige indruk 
worden verkregen ; de patiënten waren veelal te ziek voor een uitvoerig 
röntgenonderzoek. Van serie-doorsnee-onderzoek (S.D.0.) moest vrijwel 
altijd worden afgezien ; op de overzichtsfoto's, die lang niet alle opti
maal waren, kon bij 9 patiënten een zekere cavernevorming worden vast
gesteld. Een overzicht van de uitgebreidheid van de afwijkingen en de 
bevindingen bij het sputumonderzoek ziet men in tabel 45 en 46. 

Tabel 45. Afwijkingen op de röntgenfoto. 

Minimal lesions 
Far adv. lesions 
Far adv. lesions 

Tabel 46. Resultaten van het sputumonderzoek. 

Microscopisch positief 
Cultureel positief . 
Negatief of onbekend 

Aantal % 

4 
12 
12 

14 
43 
43 

Aantal % 

12 
13 

3 

43 
46 
11 

De gemiddelde duur van de behandeling van de patiënten die in het 
ziekenhuis zijn overleden was 10 weken. 
Van de 12 patiënten die thuis zijn overleden, stierven er 3 binnen 6 maan
den, 7 tussen 6 maanden en 1 jaar. De 2 overigen bleven enkele jaren in 
leven, maar onttrokken zich later aan controle. 
De medewerking van de patiënten uit deze groep was niet groot, van de 
15 patiënten die niet in een ziekenhuis zijn overleden waren er 8 die niet 
of maar sporadisch voor onderzoek op het consultatiebureau wensten 
te komen. 
Bij 13 van de 25 overleden patiënten kon de doodsoorzaak met zekerheid 
aan tuberculose worden geweten. Bij de andere patiënten waren het 
vrijwel zeker bijkomende ziekten, die tot de dood hebben geleid. 
Bij de bespreking van de resultaten van de behandeling (Hoofdstuk VI) 
is deze groep niet verwerkt. Was dit wel het geval geweest, dan zou het 
beeld dat verkregen werd voor de "Groep Tiel" bijzonder ongunstig 
worden. We mogen immers wel aannemen, dat de zeer zieke patiënten, 
indien zij nog in de gelegenheid waren geweest om in een sanatorium 
te worden opgenomen, daar ook zouden zijn overleden. Van de patiënten 
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uit de "Groep Tiel" die zich van geen enkel advies iets aantrokken, kan 
niet worden verwacht dat zij in een sanatorium goed gekuurd zouden 
hebben. 

Een betere vergelijking tussen de resultaten kan worden verwacht, wan
neer we de resultaten van groep 2 naast die van de "Sanatoriumgroep" 

plaatsen. 

Groep 2. Bij 58 patiënten (37 mannen en 21 vrouwen) was het mogelijk 

een behandeling in te stellen en deze gedurende lange tijd vol te houden. 

Over hen staan ons meer gegevens ter beschikking dan bij de patiënten 

uit groep 1 het geval is. 

De behandeling in de ziekenhuizen vond plaats onder leiding van inter
nisten en longarts; kuurde de patiënt thuis, dan werden adviezen over 
de behandeling door de consultatiebureau-arts aan de huisarts verstrekt 
( tabel 46). 

Tabel 46. Plaats van behandeling. 

Plaats van behandeling 

Ziekenhuis - Thuis 
Alleen thuis 
Alleen ziekenhuis 
Gemiddelde leeftijd 

Mannen 

21 

15* 

2 
69,1 

Vrouwen 

10 
9 

2 
69,9 

M.+V. 

31 
24 

4 
69,4 

* 3 Patiënten werden voor een operatieve behandeling in een ziekenhuis 
opgenomen, voorbereiding en nakuur vonden thuis plaats. 
De röntgenologische afwijkingen en de gegevens over het sputumonder
zoek zijn in tabel 47 samengevat. 

Tabel 47. Gegevens over röntgen- en sputumonderzoek. 

Mannen Vrouwen 

Minimal lesions 5 3 
Mod. adv. lesions 24 15 
Far adv. lesions 8 3 

Caverneuze afwijkingen . 15 4 
Niet-caverneuze afwijkingen 22 17 

Microscopisch positief 13 5 
Cultureel positief 21 12 
Negatief 3 4 

M.+V. 

8 
39 
1 1  

1 9  
39 

18 
33 

7 

In tabel 48 worden de verschillende vormen van behandeling bij 

% 

14 
67 

19 

33 
67 

31 
57 
12 

deze 
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patiënten uitgewerkt ; hierin is tevens de gemiddelde kuurtijd en de 
duur van de behandeling met chemotherapeutica opgenomen. 

Tabel 48. Verschillende vormen van behandeling bij thuiskurende 
patiënten. 

Mannen Vrouwen M.+V. % 
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Ambulant zonder chemotherapie 8 43 1 3 9 16 
Ambulant met chemotherapie 7 26 17 6 12 1 1  13 22 

Bedrust met chemotherapie . 19 34 16 13 16 1 1  32 55 
Bedrust zonder chemotherapie . 1 9 1 2 
Resectie therapie met 

bedrust thuis 3 14 6 3 5 

Behandeling met chemotherapie bij patiënten uit de "Groep Tiel". 
Vrijwel alle patiënten werden met de drie belangrijkste medicamenten, 
PAS, INH en Sm behandeld, slechts bij één patiënt werd ook nog ge
durende korte tijd thiacetazonum toegevoegd. Bij 17 patiënten werd in 
de eerste periode van de behandeling PAS, INH, Sm gelijktijdig gegeven, 
daarna volgde bij hen ook wisseltherapie. Een overzicht van de gebruikte 
tuberculostatica volgt in tabel 49. 

Tabel 49. Gebruikte chemotherapeutica en combinaties. 

Combinatie met Combinatie met 1 medicament 
3 medicamenten 2 medicamenten 

Mannen 13 14 1 
Vrouwen 11 8 0 

Totaal 24 22 1 

Bij een combinatie van twee medicamenten werd PAS-INH 17 maal, 
Sm-PAS 2 maal en Sm-INH 3 maal toegepast. 

De behandeling met Sm bij de thuiskurende patiënt heeft enkele be
zwaren, daar de toediening door huisarts of wijkverpleegster moet ge
beuren. Het is niet altijd even eenvoudig om dit regelmatig op dezelfde 
tijden van de dag te laten plaatsvinden, de combinatie PAS-INH geeft 
deze moeilijkheid niet. 
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De wijze van dosering was vrijwel dezelfde als die in het sanatorium 
.,Beatrixoord" (blz. 46) . 
Inhalaties met een PAS-INH-oplossing werden niet voorgeschreven. Bij 
5 patiënten werd tijdens hun verblijf in het ziekenhuis gebruik gemaakt 
van intraveneuze infusen voor de toediening van PAS. 

De medewerking van de patiënten bij het gebruik van de voorgeschre
ven medicamenten liet veel te wensen over. Van 10 patiënten (21%) is 
met zekerheid komen vast te staan, dat zij de geneesmiddelen vrijwel 
niet of zeer onregelmatig innamen. Zes van hen beëindigden de therapie 
zonder enig overleg met hun huisarts, zij waren niet genegen de behan
deling voort te zetten. 
In het rapport van de Joint Tuberculosis Council (1962) wordt vermeld, 
dat geringe of afwezige medewerking van de patiënten in 14% werd 
vastgesteld, hetgeen dan nog gunstig is, vergeleken bij de cijfers uit het 
district "Tiel en omgeving". 
Vooral oudere mensen zijn moeilijk te overtuigen van het nut van een 
langdurige behandeling met medicamenten. In de regel ontbreekt thuis 
elke controle, zelden hebben jongere familieleden voldoende overwicht 
op hun vader of moeder om deze zover te krijgen, dat zij de voorschrif
ten nauwkeurig opvolgen. Dit is dan ook één van de grote bezwaren 
tegen de behandeling van oudere patiënten thuis. 
Ernstige bijverschijnselen, waardoor op medisch voorschrift de behan
deling met één of meer geneesmiddelen moest worden beëindigd, kwa
men in het bewerkte patiëntenmateriaal niet voor. 
Bij 22 van de 58 patiënten werd de behandeling thuis ingesteld, omdat 
zij sanatorium- of ziekenhuisopname weigerden. Herhaaldelijk is bij deze 
patiënten door huisarts en consultatiebureau-arts op opname aangedron
gen, doch zonder resultaat. Van deze 22 patiënten zijn er thuis tenslotte 
toch nog 10 hersteld, 12 zijn overleden, waarvan de helft aan een pro
grediënte tuberculose. Gelet op de afwijkingen, die zij hadden toen de 
diagnose werd gesteld, kan met grote waarschijnlijkheid worden gezegd, 
dat dit letale verloop niet nodig was geweest. Het was van deze 6 patiën
ten bekend, dat hun medewerking slecht was. 

Lengte van de kuur bij de patiënten die niet in het sanatorium 
behandeld werden. 

In tabel 48 valt op, dat de gemiddelde kuurtijd vaak zeer uiteen loopt. 
Er is een zeer groot verschil tussen de lengte van behandeling bij man
nen en bij vrouwen. Hiervoor moet de volgende verklaring worden ge
zocht. De behandelingsperiode in het sanatorium is altijd nauwkeurig 
bepaald door data van opname en ontslag. Bij de thuis behandelde 
patiënten is wel bekend wanneer de actieve tuberculose werd ontdekt, 
maar het is vaak zeer moeilijk het moment te bepalen, wanneer van 
.,herstel" sprake is. Bij de mannen, die nog in het arbeidsproces betrok
ken zijn, neemt men hiervoor het moment, waarop zij hun werk ge-
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deeltelijk of geheel kunnen hervatten. Bij de gepensioneerden ontbreekt 
dit criterium. Als regel werd een tijdstip gekozen nadat een serie 
sputumcultures negatief was gebleven en het longbeeld geen verbetering 
meer vertoonde. Bij mannen werd echter niet zelden een serie negatieve 
sputumcultures weer gevolgd door één of meer positieve kweekproeven. 
Vooral bij de ambulant behandelde mannen kwam dit regelmatig voor. 
Bij vrouwen, die zelden sputum expectoreren, zijn minder cultures van 
de nuchtere maaginhoud ingesteld ; de "kans" dat zij negatief bleven 
was daardoor dus groter. Ze zijn dan ook gemiddeld eerder als "Her
steld" beschouwd. Aan deze cijfers moet niet al te grote waarde worden 
gehecht. 

D. Gedrag van de oudere patiënt in het sanatorium. 

Het is nog niet lang geleden, dat men eraan twijfelde, of de oudere 
patiënten zich wel zouden kunnen aanpassen aan het sanatoriummilieu 
en of zij wel bestand zouden zijn tegen de langdurige isolatie, die een 
opname toch in zekere zin met zich brengt. Deze vrees heeft ongetwij
feld een grote rol gespeeld bij de indicatiestelling tot opname van oudere 
patiënten in vroegere jaren. Over de moeilijkheden bij de behandeling 
van oudere patiënten in het sanatorium worden in de beschikbare litera
tuur zeer uiteenlopende meningen aangetroffen ;  de gepubliceerde cijfers 
lopen belangrijk uiteen. Men zal hierbij rekening moeten houden met 
het feit, dat in landen, waar de bevolking een ander temperament heeft 
dan bij ons, de percentages van voortijdig vertrek over het algemeen in 
alle leeftijdsgroepen hoger zijn dan in Nederland. Zo vertrok in het 
sanatorium van Almansa de Cara ( 1961) 33% van de ouderen tegen ad
vies naar huis, terwijl voorts nog 15% met toestemming van de arts de 
kuur voortijdig beëindigde. 
Vidal (1961 ) heeft veel betere resultaten : 17% verliet op eigen initiatief 
het sanatorium. Ten opzichte van alle leeftijdsgroepen was dit zeer gun
stig, want van alle patiënten samen was het verloop 49%. Van de oudere 
mannen vertrok 28%, van de vrouwen 6% tegen advies. Meyers (1962) 
vindt in een zeer groot materiaal 14%, Mark (1962) en d'Esopo ( 1961 ) 
melden 22%, respectievelijk 30%. 
De manlijke alcoholisten geven volgens Voisin (1959) de grootste moei
lijkheden, 76% gaat niet-hersteld naar huis ; Mark komt maar tot 14% 
in deze groep. Vliebergh ( 1961) daarentegen is van mening, dat men de 
alcoholisten zeer goed in het sanatorium kan houden, wanneer men hen 
maar op de juiste wijze weet te behandelen. Hij noemt echter geen 
percentages. Deze mededeling doet wel wat vreemd aan, wanneer men 
verneemt, dat ook in Engeland, waar het alcoholmisbruik niet groot is, 
toch nog 15% van de patiënten moeilijkheden veroorzaken en dit vrijwel 
allen alcoholisten zijn (Report of the Joint Tuberculosis Council 1962). 
In ditzelfde verslag wordt vermeld, dat de medewerking van de overige 
patiënten bijna volledig is ; ook Hertwig ( 1961 ) stelde vast, dat de oudere 
sanatoriumpatiënten hun medicamenten veel regelmatiger innemen dan 
de jongeren. Overigens is ook Vidal de mening toegedaan, dat de ouderen 
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hun behandeling en het daarmee samengaande isolement veel beter 
accepteren dan de jongere patiënten. Uit de N.S.V.-gegevens ( tabel 50) 
zien we, dat de percentages "voortijdig ontslag" in de hele groep van 
60 jaar en ouder vrijwel gelijk zijn aan die van de jongeren. Wel valt 
het op, dat de oudere vrouwen zich veel beter aanpassen dan de oudere 
mannen. 
Het percentage "voortijdig vertrokken" manlijke patiënten tussen 60 en 
75 jaar is aanmerkelijk hoger dan dat van de jongere mannen ; na het 
75e jaar treedt er een duidelijke daling op. Hiervoor zijn waarschijnlijk 
andere factoren aanwezig. Een deel van deze zeer oude mannen overlijdt 
in het sanatorium aan een bijkomende ziekte ; voor een ander deel is 
er geen huiselijk milieu meer, omdat zij weduwnaar zijn. Opname bij 
familie of in een bejaardentehuis is voor deze niet-herstelde patiënten 
uitgesloten, zij zijn dus wel gedwongen om in het sanatorium te blijven. 
Het is tevens opvallend, dat het percentage van de oudere vrouwen, die 
voortijdig vertrekken, veel lager ligt dan bij de jongere vrouwen. 
Omdat eerstgenoemden zich in de regel geen zorgen behoeven te maken 
over een achtergebleven gezin en huwelijksmoeilijkheden op deze leef
tijd zelden meer in het geding zullen komen, passen zij zich gemakke
lijker aan dan de jongere vrouwen. 

Tabel 50. Ontslag tegen advies (N.S.V. 1960), in % van alle patiënten 
in dezelfde leeftijdsgroep. 

Leeftijdsgroep Mannen Vrouwen M.+V. 

60-64 23 3 18 
65-74 24 9 18 
75-ouder 12 8 10 

0-49 18 14 17 
50-59 18 17 18 

60-ouder 21 8 16 
0-59 18 15 17 

Alle leeftijden 19 13 17 

In het eigen materiaal was het aantal voortijdig vertrokken patiënten 
gering. Slechts 12 oudere mensen gingen tegen advies naar huis, hiervan 
waren er 9 mannen. Dit is slechts 9% van alle oudere sanatoriumpatiën
ten; de gemiddelde leeftijd was voor mannen 68, voor vrouwen 61 jaar. 
Het lage percentage wordt mijns inziens verklaard door het feit, dat 
zowel de patiënten uit "Beatrixoord", als die uit het district "Tiel en 
omgeving" overwegend afkomstig zijn uit agrarische gebieden; hierbij 
is het verloop over het algemeen lager dan bij patiënten afkomstig uit 
de grote steden. 
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Zeven patiënten vertrokken binnen het half jaar, drie tussen 6 en 12 
maanden, slechts twee na 19 respectievelijk 20 maanden. Redenen voor 
vroegtijdig vertrek zijn in tabel 51 samengevat. 

Tabel 51. Oorzaken van vervroegd vertrek. 

Huiselijke moeilijkheden 
Heimwee 
Aanpassingsmoeilijkheden 
Ernstige depressieve veranderingen 
Onbekend 

3 
2 
5 
1 
1 

Wel wordt in 30 ziektegeschiedenissen (23%) melding gemaakt van 
grotere of kleinere moeilijkheden bij de verpleging, die het gevolg waren 
van de psyche van patiënt. Het overgrote deel van hen kon niettemin in 
het sanatorium worden gehandhaafd. In slechts 3 gevallen was over
plaatsing naar een psychiatrische inrichting nodig, bij 10 patiënten 
vormde een ernstige dementie een bijzondere zorg voor het verplegend 
personeel. Acht patiënten hadden een volkomen gebrek aan ziekte
inzicht, bij de overige negen waren er allerlei vage klachten als nervo
sitas, paranoïde instelling, perioden van angst en een voortdurende bedil
zucht, die veel van de verpleegsters vroegen. 
Samenvattend kan echter wel gezegd worden, dat het voortijdig vertrek 
van de oudere patiënt niet zeer frequent voorkomt en dat de verpleging 
van deze bejaarden, mits hierbij een extra dosis tact wordt aangewend, 
zeer wel mogelijk is. 

Slotbeschouwing. 

In dit hoofdstuk worden 131 patiënten, die in het sanatorium zijn ver
pleegd en 86, die daarbuiten werden behandeld, eerst afzonderlijk be
sproken. De gemiddelde leeftijd van de patiënten uit de "Groep Tiel" 
was 2 jaar hoger dan die in de "Sanatoriumgroep". 
Het aantal zeer oude patiënten (75 jaar en ouder) maakte echter in de 
"Groep Tiel" 30%, in de "Sanatoriumgroep" maar 23% van het geheel 
uit. Bij vrijwel gelijke percentages patiënten, 83% en 87%, werden 
tuberkelbacillen aangetoond. 
De uitgebreidheid van de afwijkingen (N.T.A. Diagnostic Standards) 
toonde in beide groepen enig verschil ; in "Groep Tiel" waren iets meer 
patiënten met "minimal lesions" en "far advanced lesions" dan in de 
,.Sanatoriumgroep". 
Het aantal patiënten met caverneuze afwijkingen was in de "Sanatorium
groep" aanzienlijk groter, maar in de "Groep Tiel" bevonden zich de 
meeste patiënten met de zeer ernstige caverneuze veranderingen (37% 
,.Groep Tiel" tegen 18% uit de "Sanatoriumgroep"). 
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Patiënten met een recidief van tuberculose kwamen in de "Sanatorium
groep" veel vaker voor ( 42% tegen 24% in de "Groep Tiel"). 
Een overzicht van de bijkomende ziekten wordt alleen voor de "Sana
toriumgroep" gegeven, van patiënten uit de "Groep Tiel" stonden niet 
voldoende inlichtingen ter beschikking om een vergelijking tussen beide 
groepen mogelijk te maken. 
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de toegepaste behandeling 
in beide groepen. Bij de patiënten uit het sanatorium "Beatrixoord" 
wordt bij de behandeling veel meer gebruik gemaakt van "minor drugs" 
dan in de andere sanatoria. Bij 8% van de patiënten moest de toediening 
van één of meer medicamenten worden gestaakt ten gevolge van ern
stige bijverschijnselen. 
Van de "Groep Tiel" werden 58 patiënten, die voldoende lange tijd ge
kuurd hebben, besproken. De behandeling met medicamenten liet bij 
21 % van deze patiënten veel te wensen over. 
Tenslotte is aandacht besteed aan moeilijkheden bij de sanatoriumver
pleging van oudere patiënten. In het door ons bewerkte materiaal ver
trok slechts 9% tegen advies naar huis, een percentage dat veel lager 
ligt dan het landelijke. 
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A. Literatuur. 

HOOFDSTUK VI 

RESULTATEN VAN DE BEHANDELING 

Tot voor enkele jaren was het aantal publicaties over de resultaten van 
de behandeling bij oudere tuberculosepatiënten niet groot. Volgens 
Myers ( 1957) sprak hieruit een duidelijk gebrek aan belangstelling voor 
deze groep. Geleidelijk zijn er echter meer artikelen verschenen en na 
het congres in Toronto ( 1961), waar dit onderwerp één van de hoofd
punten vormde, is er een duidelijke toename te constateren. 
Men heeft vastgesteld, dat dank zij de invoering van de chemotherapie 
bevredigende resultaten zijn te verkrijgen en dat vergeleken met vroeger 
de kansen op herstel belangrijk zijn vergroot. 
Scorpati ( 1961, 1962) vergeleek de resultaten uit de periode 1930-1940 
met die van 1950-1960. In de groep "Hersteld/Verbeterd" is er een stij
ging van 22,47% naar 55,24%. Fégiz ( 1961) komt tot vrijwel hetzelfde 
resultaat bij zijn patiënten uit de perioden 1935-1940 en 1955-1960 ; hier 
was de stijging van 22,4% naar 54,2%. Het percentage "sterfte" daalde 
daarentegen van 44,40% naar 12,98%. Deze goede resultaten waren mede 
te danken aan een veel betere behandeling van de bijkomende ziekten. 
De tuberculose zelf is heden niet meer de hoofdzaak van de dood, het 
is vooral de insufficiëntie van het hart-longsysteem, dat volgens Scorpati 
( 1962) bij 90% van de patiënten tot de dood leidt. 
De grote betekenis van de chemotherapie is in 1953 reeds door Mauser 

naar voren gebracht ; hij vergeleek 2 groepen oudere patiënten, vóór en 
na de invoering van de chemotherapie ( tabel 52 ). 

Tabel 52. Resultaten van de behandeling bij oudere patiënten vóór en 
na invoering van chemotherapie (Mauser 1953) in %. 

Sluiting grote caverne 
Sluiting kleine caverne 
Sputumconversie bij grote caverne 
Sputumconversie bij kleine caverne 

60 

Vóór Na 
chemotherapie chemotherapie 

5,9 
31,6 
0,0 

50,0 

45,5 
60,0 
40,0 
88,0 



In het rapport van de Joint Tuberculosis Council ( 1962) wordt dit ook 
duidelijk. Voor de invoering van de chemotherapie kon in Engeland 
slechts in 10% sputumconversie worden bereikt, thans is dit 83%. Het 
wekt dan ook bevreemding, dat Caplin (1956) opmerkt, dat de chemo
therapie bij zijn oudere patiënten geen verbetering heeft gegeven. Hij 
noemt alleen sterftecijfers en vond dat zonder chemotherapie 50%, met 
chemotherapie 39% van zijn patiënten overleed. De naar onze opvatting 
zeer korte sanatoriumkuren zullen aan deze slechte resultaten wel mede 
debet zijn. Ook de recente resultaten van Almansa de Cara ( 1961) zijn 
nog zeer slecht te noemen ; bij vertrek had maar 47% van de patiënten 
negatief sputum. 
Ook in het sanatorium van Mladin ( 1958) gaat maar 46% van de patiën
ten verbeterd naar huis. In de eerste publicatie van Vidal ( 1961) worden 
reeds zeer goede resultaten gemeld, bij 75% van de patiënten is er "Her
stel/Verbetering" opgetreden. Dit is een beter resultaat dan dat van zijn 
gehele sanatoriumbevolking ; over alle leeftijdsgroepen werd slechts 
60% herstel vermeld. 
Russchen en Zalmann ( 1956) en Kraan ( 1959) vinden ongeveer dezelfde 
percentages: 75% respectievelijk 71 %. 
Hoppe ( 1962) vergelijkt cavernegenezing en sputumconversie bij jonge
ren en ouderen. Een cavernegenezing werd bij de jongeren tweemaal zo 
vaak bereikt als bij de ouderen, sputumconversie zag hij bij de eerst
genoemden in 69%, bij laatstgenoemden was dit in 54% het geval. Bij 
Racklavsky ( 1957), die een soortgelijk onderzoek verrichtte, was de 
sputumconversie bij de ouderen maar iets lager dan bij de jongeren ; 
cavernegenezing kwam evenwel bij de ouderen veel minder voor dan bij 
de jongeren, 37,2% respectievelijk 50,5%. 
Volgens Yamamoto (1961) en Müller ( 1961) zijn het vooral de cavernes 
met starre wand die de slechte resultaten veroorzaken. Yamamoto ziet 
deze bij patiënten boven de 60 jaar driemaal zoveel als bij patiënten uit 
de groep 20-29 jaar. Een zeer fraaie genezing vindt hij in de groep 
20-29 jaar in 64,5%, bij de ouderen komt dit maar in 14,3% van de 
gevallen voor. 

Een aantal auteurs geven in hun artikelen alleen maar percentages van 
de bereikte sputumconversie ( tabel 53 ). 

Tabel 53. Sputumconversie bij oudere patiënten. 

Wraith en Ovens 
Winkelmann 
Amslèr 
Vliebergh 

(1956) 
( 1959) 
(1961) 
(1961) 

80% 
77% 
71% 
80% 

Sighart ( 1961) verdeelt zijn patiënten weer in twee groepen, de "Alters
tuberkulose" en de "Tuberkulöse Alten". De resultaten in de eerste groep 
zijn belangrijk beter dan in de laatste. 
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Tabel 54. Verschil in resultaten tussen "Alterstuberkulose" en "Tuber
kulöse Alten" ( Sighart ). 

Alterstuberkulose 
Tuberkulöse Alten 

Aantal 

344 
1 13 

Sputum-
conversie 

64% 
34% 

Caverne-
genezing 

41% 
12% 

Overleden 

15% 
20% 

Een onderscheid tussen de eerste kuur en de behandeling voor een reci
dief, zowel bij ouderen als bij jongeren, wordt door d' Esopo ( 1961) ge
maakt (tabel 55). 

Tabel 55. Resultaten van de behandeling bij eerste kuur en recidief bij 
jongere en oudere patiënten ( d'Esopo). 

le behandeling Goed Slecht 

Jongeren 94,7% 5,3% 
Ouderen 83,4% 16,6% 

Recidief 

Jongeren 66,7% 33,3% 
Ouderen 61,5% 38,5% 

Het is van bijzonder groot belang, dat oudere patiënten, direct na het 
stellen van de diagnose, in een sanatorium worden opgenomen. Neel 
(1961) en Vidal (1962) vestigen hierop de aandacht. Neel bereikte bij 
95% van deze patiënten in 6 maanden een sputumconversie, bij de 
patiënten die eerst thuis wat hadden "gerust" was dit slechts 50%. Vidal 
geeft vrijwel dezelfde percentages, 90% respectievelijk 50%. 
Een bijzonder moeilijk te behandelen groep vormen de mannen, die 
naast tuberculose ook een pneumoconiose hebben. Slechts in 
24,7% vond Courtois ( 1961) bij hen een verdwijning van grote cavernes, 
zelfs kleine cavernes sloten zich maar in 50% van het aantal gevallen. 
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat de resultaten zeer sterk uiteen
lopen. Dit zal voor een deel samenhangen met de ernst van de afwijkin
gen, die bij opname bestonden ; voor een deel ook van de instelling van 
de patiënten tegenover de behandeling. Ongetwijfeld speelt hierbij de 
landsaard van de betrokkenen een grote rol. In het sanatorium van 
Almansa de Cara (Spanje) vertrok 85% voortijdig, in Nederland was 
dit in 1960 maar 16%. 
Is echter de behandeling optimaal en de medewerking van de patiënt 
goed, dan zijn fraaie resultaten zeer wel mogelijk. In een recente publi
catie van Vidal (1962) wordt zelfs een goed resultaat in 81 % van zijn 
patiënten gemeld. 
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Ook Adler ( 1961 ), die in zijn sanatorium overwegend patiënten heeft die 
in ziekenhuizen en andere sanatoria niet meer tot genezing waren te 
brengen, verkrijgt bij intensieve, langdurige behandeling nog in 53,3% 
verbetering. 
Een overzicht van de verkregen resultaten in Nederland ( 1960) wordt in  
tabel 56 gegeven. Het betreft hier patiënten, die voor rekening van de 
N.S.V. in een Nederlands sanatorium werden behandeld. 

B. Resultaten bij de "Sanatoriumgroep". 

Bij het beoordelen van de resultaten van de behandeling in het bewerkte 
patiëntenmateriaal werd gelet op : 
l. Het eindresultaat. Dit werd onderscheiden in "Hersteld", .,Ongewij
zigd" en "Achteruitgegaan". Bij de overleden patiënten werd een onder
scheid gemaakt tussen "Dood aan tuberculose" en "Dood aan bijkomen
de ziekten". 
De classificatie "Verbeterd" is met opzet achterwege gelaten ; het onder
scheid tussen "Hersteld" en "Verbeterd" is vooral bij oudere mensen 
vaak niet te maken. Soms zijn de röntgenologische verbeteringen nog 
lang niet ideaal, terwijl toch caverneverdwijning met blijvend cultureel 
negatief sputum is bereikt, een resultaat waar men zeker tevreden mee 
kan zijn. Al deze gevallen zijn dan ook onder "Hersteld" samengevat. 
Van "Ongewijzigd" is gesproken, wanneer de röntgenfoto stationair bleef 
en het sputum niet blijvend negatief is geworden. Tevens zijn in deze 
rubriek de patiënten ondergebracht die voortijdig vertrokken zijn en 
bij wie op het moment van vertrek nog verdere verbetering mocht wor
den verwacht. 
2. Tijd, die nodig was voor caverneverdwijning. Hierbij werd het tijd
stip, waarop de caverne bij serie-doorsnee-onderzoek niet meer kon wor
den aangetoond, aangehouden. 
3. Tijd die nodig was voor het bereiken van de sputumconversie. Hier
voor werd het tijdstip gekozen, waarop de cultures voor het eerst nega
tief uitvielen en daarna negatief bleven. 
In de tabellen 57 en 58 zijn de resultaten van de sanatoriumbehandeling 
bij de bewerkte patiënten vermeld. 

Tabel 57. Resultaten van de behandeling bij patiënten uit de 
,,Sanatoriumgroep". 

Mannen Vrouwen M.+V. % 

Aantal 89 42 131 
Hersteld 65 31 96 73 
Ongewijzigd 11  3 14 1 1  
Achteruitgegaan 1 0 1 
Overleden 11 6 17 13 
Nog in behandeling 1 2 3 
Dood door tuberculose 4 5 9 7 
Dood door andere ziekten 7 1 8 6 
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Tabel 56. Resultaten van de behandeling naar leeftijd en geslacht (N.S.V.-gegevens 1960) in % .  

Leeftijd en  geslacht Aantal 
Licht 

C: 60--64 106 5 
QJ 65-74 131 -
§ 74-ouder 57 -

Totaal aantal mannen 294 2 

� 
60--64 34 -
65-74 77 3 

::, 74-ouder 48 2 8 Totaal aantal vrouwen . 159 2 > 
Mannen en vrouwen 60--ouder 453 2 

Mannen en vrouwen 0-59 2527 2 

Leeftijd en geslacht Aantal Sputum 
Conversie 

Cl 60--64 106 82 
65-74 131 77 
74-ouder 57 75 
Totaal aantal mannen 294 78 

C: 60--64 34 87 QJ 65-74 77 85 
74-ouder 48 79 

8 Totaal aantal vrouwen . 159 83 > 
Mannen en vrouwen 60-ouder 453 80 

Mannen en vrouwen 0-59 . 2527 89 

Bij opneming 
Aard afwijkingen 

Middelzwaar Zwaar 

70 25 
74 26 
82 18 
74 24 

76 24 
77 21 
85 12 
79 19 

76 22 

80 18 

Bij ontslag 
Resultaat 

Sputum 
Positief 

73 
89 
89 
83 

71 
87 
89 
84 

84 

73 

Overleden 
Goed Ongewijzigd T.B.C. niet T.B.C. 

Achteruit 

82 10 1 7 
69 15 4 12 
58 7 5 30 
72 12 3 14 

85 6 9 0 
81 5 6 8 
67 2 4 27 
77 4 6 12 

74 9 4 13 

89 6 2 3 



Tabel 58. Resultaten van de behandeling bij patiënten met en zonder 
cavernes. 

Caverneuze Niet-caverneuze 
tuberculose % tuberculose % 

Aantal 62 69 
Hersteld 46 74 50 72 
Ongewijzigd 5 8 9 13 
Achteruitgegaan 1 0 
Nog in behandeling 2 2 

Overleden 9 14 8 12 

Dood door tuberculose 7 11 2 3 

Dood door andere ziekten 2 3 6 9 

Het resultaat, dat in de "Sanatoriumgroep" werd verkregen, komt dus 
zeer fraai overeen met de N.S.V.-gegevens over een veel grotere groep 
( 1960, 74% ). 
Het percentage patiënten dat aan tuberculose overleed, hgt in ons mate
riaal wel iets hoger, het betreft echter kleine getallen, zodat hieraan 
niet te veel waarde mag worden gehecht (N.S.V. overleden aan tuber
culose 4%). 

2. Tijdsduur cavernesluiting. 
In ruim 70% van de gevallen werd een caverneverdwijning binnen het 
jaar bereikt (tabel 59). Maar ook daarna bleek het mogelijk nog tot 
cavemesluiting te kunnen komen, hetgeen dus zeker een reden is om 
vooral bij de oudere patiënten intensief met de behandeling door te 
gaan. Het eindresultaat, 74% cavernegenezing met vrijwel alleen conser
vatieve therapie, is belangrijk beter dan in buitenlandse publikaties 
wordt vermeld. 

Tabel 59. Tijdsduur nodig voor cavemesluiting. 

Aantal maanden Mannen Vrouwen M.+V. % 
0-3 6 2 8 
4--6 8 3 11  41 

7-9 7 1 8 
10-12 2 4 6 31 

13-18 7 3 10 
28 19 en langer 2 1 3 

3. Tijdsduur sputumconversie bij caverneuze longtuberculose. 
Evenals bij de jongere leeftijdsgroepen, wordt ook bij de ouderen een 
sputumconversie veel eerder bereikt dan cavernesluiting. Na 6 maanden 
was 75% van de patiënten met een caverneuze longtuberculose negatief ; 
in diezelfde periode werd nog maar bij 41% een caverneverdwijning 
vastgesteld. 
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Tabel 60. Tijdsduur sputumconversie bij caverneuze longtuberculose. 

Aantal maanden Mannen Vrouwen M.+V. % 

0-3 17 10 27 59 
4-6 10 2 12 26 
7-9 1 0 1 

! 
10-12 3 1 4 

15 
13-18 1 0 1 
19 en langer 1 0 1 

Tabel 61. Tijdsduur sputumconversie bij niet-caverneuze longtuberculose. 

Bij 38 van de 69 patiënten met een niet-caverneuze longtuberculose 
was het sputum bij opname positief. 

Aantal maanden Mannen Vrouwen M.+V. % 

0-3 20 11 31 82 
4-6 3 2 5 13 

7-9 0 0 0 

! 
10-12 0 1 1 
13-18 0 0 0 5 
19 en langer 0 1 1 

In deze groep is de sputumconversie veel sneller bereikt dan bij de 
patiënten met caverneuze longtuberculose ; ruim 80% was binnen 3 
maanden negatief. Bij de caverneuze longtuberculose is de bacillenpopu
latie veel groter, waardoor ook het percentage stammen dat minder ge
voelig is voor de toegepaste therapie groter is. Wisseling van therapie 
kan daarom van groot voordeel zijn ( onder meer door de "minor drugs" 
vaker te gebruiken). 
Het percentage patiënten dat pas na een jaar blijvend negatief werd, is 
in ons materiaal (tabel 60 en 61) klein, bijna 4%. In de patiëntengroep 
van Adler ( 1961) werd bij 15% na twee of meer jaren voor het eerst 
een sputumconversie bereikt. Het is dan ook van belang om bij patiën
ten, die aanvankelijk geen sputumconversie vertonen, de therapie onver
minderd voort te zetten en niet te snel te wanhopen. 

4. Van 64 mannen en 32 vrouwen, die een volledige kuur ondergingen 
en alleen conservatief behandeld werden, zijn de eerste en laatste foto 
vergeleken. Hoewel bij een groot aantal een cavemeverdwijning tot stand 
kwam, bleven toch uitgebreide resten niet zelden bestaan. Daarnaast 
zijn er patiënten bij wie het röntgenbeeld vrijwel ongewijzigd is geble
ven. Alleen wanneer de oorspronkelijke afwijkingen tot kleine fibreuze 
resten waren teruggegaan, werd het resultaat als "fraai" beoordeeld. 
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Tabel 62. Röntgenbeeld bij ontslag. 

Mannen Vrouwen M.+V. % 
Fraai 16 4 20 21 
Belangrijke resten, 

of ongewijzigd 48 28 76 79 

Het grote aantal patiënten met duidelijke restafwijkingen maant tot 
voorzichtigheid bij het stellen van de prognose, al moet men niet ver
geten dat een deel van deze resten het gevolg zijn van a-specifieke long
ziekten. 
Het is duidelijk, dat voor het merendeel van de ontslagen patiënten de 
prognose "dubia, naar het gunstige" werd gesteld. Regelmatige en fre
quente nacontrole blijft voor deze patiënten voor de rest van hun leven 
noodzakelijk. 

C. Resultaten bij de "Groep Tiel". 

Bij het beoordelen van de resultaten zijn dezelfde maatstaven aange
houden als voor de "Sanatoriumgroep" (tabel 63). De tijden die nodig 
waren om cavernegenezing en sputumconversie te bereiken zijn evenwel 
niet vermeld. De notaties in de ziektegeschiedenissen waren niet altijd 
volledig genoeg om bepaalde conclusies te kunnen trekken. Bij lang niet 
alle patiënten kon zo frequent sputum worden nagezien als wel wense
lijk werd geacht, omdat zij niet of onvoldoende sputum voor onderzoek 
instuurden. Gelet op de tamelijk grote afstanden in het District "Tiel 
en omgeving", konden deze bejaarde mensen niet steeds op het districts
consultatiebureau worden onderzocht. Een deel van de controles vond 
op de kringbureaus plaats, waar de outillage voor maaghevelen of tra
cheaspoeling ontbreekt ; hetzelfde geldt voor het serie-doorsnee-onder
zoek, dat ook niet altijd regelmatig kon plaatsvinden. 

Tabel 63. Resultaten van de behandeling bij thuiskurende patiënten. 

Overl. 
Il) i:::: "' Il) 0 i:::: :i Il) Il) 
u :::: "' 
1-< "O 0 

1 1 "O :i + Il) 1-< 1-< Il) 

1 
,D Il) Il) "' u + + ;:! > 

..... 0 ..... Il) Il) 

E E E Il) -e :i ,D "O 
d E u ;:! "il ë,j ;:! ;:! ;:! 1-< Il) 1-< ..... ..... ..... ..... ..... ..... Il) Il) > Il) .!. "' 

i:::: ;:! ;:! ;:! > > :ó ,D Il) 1-< 
ro p. p. p. ro ro ;:! 

z 
Il) 

< CF) CF) CF) u u ,z E-< ::i:: 
Mannen 
Ambulant zonder chemotherapie 8 5 3 0 1 0 2 1 4 3 
Ambulant met chemotherapie 7 7 0 0 1 1 2 0 0 7 
Bedrust met chemotherapie 19 11 5 3 12 9 1 1  3 4 12 
Resectietherapie met 

bedrust thuis 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 
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Vrouwen 
Ambulant zonder chemotherapie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ambulant met chemotherapie 6 4 1 1 0 0 2 0 0 4 
Bedrust met chemotherapie 13 9 2 2 4 2 7 3 1 9 
Bedrust zonder chemotherapie 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Mannen en vrouwen 58 39 12 7 18 12 28 7 10 39 

Samenvatting in % 
Sputumconversie 76 
Sputum positief gebleven 24 
Caverne-genezing 67 
Hersteld 67 
Overleden tuberculose 12 
Overleden niet-tuberculose 17 

D. Vergelijking van de resultaten. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het patiëntenmateriaal uit de 
"Sanatoriumgroep" en uit de "Groep Tiel" in zijn oorspronkelijke 
samenstelling zeer verschillend. Wanneer we de einduitkomsten van 
deze groepen zouden vergelijken, is het resultaat voor de "Sanatorium
groep" begrijpelijkerwijs veel beter (,.Sanatoriumgroep", hersteld 73%, 
dood aan tuberculose 7% ; ,.Groep Tiel" 45%, respectievelijk 230/o.). 
Billijker is het daarom de resultaten van de "Sanatoriumgroep" te ver
gelijken met de resultaten uit de gecorrigeerde "Groep Tiel". Deze laat
ste omvat patiënten die langere tijd behandeld werden en waarover 
meer gegevens bekend zijn. In tabel 64 worden een aantal gegevens 
over de samenstelling van deze groepen bij het begin van de behande
ling naast elkaar geplaatst. 

Tabel 64. Aard van de afwijkingen bij het begin van de behandeling in 
de "Sanatoriumgroep" en in de "Groep Tiel", in %. 
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Minimal lesions 
Mad. adv. lesions 
Far adv. lesions 
Positief sputum 
Caverneuze afwijkingen 

Sanatorium 
11 
65 
24 
83 
47 

Tiel 
14 
67 
19 
88 
33 



Het eindresultaat van de behandeling in beide groepen wordt in tabel 65 
vermeld. 

Tabel 65. Resultaat van de behandeling in de "Sanatoriumgroep" en in 
de "Groep Tiel", in %. 

Sputumconversie 
Caverne-genezing 
Hersteld 
Ongewijzigd 
Achteruitgegaan, nog in behandeling 
Overleden 
Overleden aan tuberculose 
Overleden aan andere ziekten 

Sanatorium Tiel 

82 

74 

73 

11 
3 

13 

7 

6 

67 

67 

67 

4 

0 

29 

12 

17 

Opgemerkt moet worden, dat bij het samenstellen van het eindresultaat 
voor de "Sanatoriumgroep" alleen dié patiënten zijn beoordeeld, die een 
volledige behandeling hebben gehad. Ook in het sanatorium zijn immers 
een aantal patiënten kort na opname aan andere ziekten overleden of 
tegen advies vertrokken. Overleed de patiënt aan een andere ziekte op 
het moment dat caverne-genezing en sputumconversie reeds geruime 
tijd daarvóór waren bereikt, dan zijn deze resultaten wel meegeteld. 

Resultaten van de behandeling van patiënten die voor een recidief van 
longtuberculose werden behandeld. Vergelijking tussen de resultaten 
uit de "Sanatoriumgroep" en de "Groep Tiel". 
Het aantal patiënten dat in het sanatorium voor een recidief is behan
deld, bedroeg 55, waarvan 40 mannen en 15 vrouwen. Uit de "Groep Tiel" 
die aanvankelijk 21 patiënten met een recidief telde, zijn er slechts 16 
geanalyseerd, de overige 5 behoorden tot de groep van 28 patiënten, 
die niet beoordeeld konden worden in verband met hun zeer korte of 
onvolledige ziektegeschiedenis (Hoofdstuk V.c.). In tabel 66 wordt een 
overzicht gegeven van de aard van de afwijkingen en de resultaten van 
de behandeling. 
De getallen uit de "Groep Tiel" zijn maar klein. Toch lijkt de conclusie 
gewettigd, dat de resultaten van de behandeling in het sanatorium bij 
de recidiefgevallen gunstiger zijn dan bij hen, die niet werden opgeno
men. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de afwijzende houding tegenover 
sanatoriumopname bij de recidiefpatiënten uit de "Groep Tiel" op de
zelfde lijn kan worden geplaatst als hun gebrek aan medewerking bij 
de behandeling thuis. 
Wanneer immers een patiënt, die vroeger al één of meermalen heeft 
gekuurd, ook bij zijn recidief nog steeds negatief tegenover een opti
male sanatoriumbehandeling staat, mag haast niet verwacht worden, 
dat hij aan een behandeling thuis zijn volle medewerking zal geven. Dit 
was in ons materiaal onder meer het geval bij 6 patiënten met een 
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caverneuze longtuberculose, 5 van hen toonden geen of zeer weinig 
medewerking, adviezen van huisarts en consultatiebureau-arts werden 
in de regel niet opgevolgd. 

Tabel 66. Vergelijking van de resultaten van de behandeling bij patiën
ten met een recidieftuberculose in sanatorium en thuis . 

Patiënten 
Min. lesions 
Mod. adv. lesions 
Far adv. lesions 
Caverneuze tuberculose 
Cavernegenezing 
Sputumconversie 

Eindresultaat 
Goed 
Overleden aan tuberculose 
Overleden aan niet-tuberculose . 
Ongewijzigd, voortijdig vertrek, 
overplaatsing 

.,Sanatoriumgroep" 

Aantal % 

55 
4 7 

28 54 
18 39 
30 55 
22 73 

84 

39 71 
3 6 
4 7 

9 16 

.,Groep Tiel" 

Aantal % 

16 
3 19 
8 50 
5 31 
6 37 
1 17 

61 

8 50 
4 25 
4 25 

0 0 

In een aantal ziektegeschiedenissen werd vermeld op welke leeftijd de 
patiënt met recidief voor het eerst ziek was geworden. Het blijkt nu, 
dat bij 44% van de mannen en 26% van de vrouwen dit het geval was 
in de leeftijd van 40-60 jaar, dus op een tijd die vrij dicht ligt bij het 
bereiken van de ouderdom. 
Een deel van de oudere patiënten, die na hun 60e jaar voor de eerste 
maal klinisch ziek werden, was ons echter bekend met oude inactief
uitziende afwijkingen; deze waren bijvoorbeeld bij vroegere controles 
of bij een bevolkingsonderzoek waargenomen. In tabel 67 zijn deze 
bevindingen verder uitgewerkt. 

Tabel 67. Reactiveringen van bekende inactieve afwijkingen. 

Mannen 
Vrouwen 

Totaal 

In % 

70 

Bekend met Onder controle Van controle Aan controle 
oude resten gebleven ontslagen onttrokken 

34 
16 

50 

100 

14 
7 

21 

42 

5 

4 

9 

18 

15 
5 

20 

40 



Ook uit deze percentages blijkt wel, dat men oudere patiënten met 
inactieve afwijkingen in feite niet meer van controle mag ontslaan, ter
wijl getracht moet worden om hen, die zich niet meer aan het nood
zakelijk geachte onderzoek wensen te onderwerpen, tot andere gedach
ten te brengen. 

Conclusie : 
De resultaten van de sanatoriumbehandeling lopen in de geraadpleegde 
buitenlandse publicaties zeer uiteen en zijn, op een enkele uitzondering 
na, minder goed dan die in de Nederlandse sanatoria. 
In ons materiaal werd bij 73% van alle patiënten uit de "Sanatorium
groep" herstel bereikt, in de "Groep Tiel" was dit 67%. 
Bij 74% van alle sanatoriumpatiënten met een caverneuze tuberculose 
kon cavernegenezing worden verkregen, bij de thuiskurende patiënten 
was dit bij 67% het geval. 
Aan tuberculose overleed 7% van de sanatoriumpatiënten, tegen 12% 
van de patiënten die buiten het sanatorium werden behandeld. 
Sputumconversie werd bij 82% van de niet-caverneuze sanatorium
patiënten binnen 3 maanden bereikt, bij de caverneuze patiënten was 
dit 59% in dezelfde tijd. 
De behandeling van de recidiefgevallen gaf in de "Sanatoriumgroep" 
duidelijk betere resultaten dan in de "Groep Tiel"; in de eerste groep 
herstelde 71%, in de laatste slechts 50%. 
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HOOFDSTUK VII 

OPTREDEN VAN RESISTENTIE 
OPERATIEVE BEHANDELING VAN OUDERE PATI:Ë.NTEN 

1. Optreden van resistentie bij oudere patiënten. 
Het aantal mededelingen in de literatuur is hierover beperkt. In vele 
artikelen, die uitvoerig de behandeling en de verkregen resultaten be
spreken, wordt met geen woord gerept over de aanwezigheid van resis
tente bacteriën in het sputum. 
In het onderzoek van Fox (1957) naar het voorkomen van primaire 
resistentie, blijkt dit bij mannen en vrouwen, ouder dan 55 jaar, in 4,5% 
respectievelijk 9,1 % het geval te zijn. Opgemerkt moet worden, dat de 
getallen voor deze leeftijdsgroepen klein zijn. 
Wraith en Ovens vermelden, dat van 106 patiënten bij 2 een resistentie 
tegen 3 geneesmiddelen tijdens de behandeling optrad. Zij spreken niet 
over resistentie tegen 1 of 2 medicamenten. 
Aan de hand van 207 resistentiebepalingen bij ouderen en jongeren noemt 
Hoppe ( 1962) enkele cijfers. Resistentie treedt bij ouderen en jongeren 
in vrijwel hetzelfde percentage op (geen nadere omschrijving). 
Het gelukte hem bij 33% van de jongere patiënten met resistente bacil
len het sputum tenslotte negatief te krijgen, bij de ouderen was dit maar 
bij 14% mogelijk. 
In het rapport van de Joint Tuberculosis Council (1962) wordt alleen 
meegedeeld, dat 12% van de patiënten tijdens de behandeling resistent 
werd voor 1 medicament, 6% voor 2 medicamenten en 2% voor 3 medi
camenten. 

Resistentiebepalingen in eigen materiaal. 
Bij 67 van de 131 patiënten die in een sanatorium werden behandeld, 
werd nagegaan of de gekweekte tuberkelbacillen resistent waren voor 
één of meer geneesmiddelen. Het betreft 44 mannen en 23 vrouwen. 
Hoewel de uitvoering van de bepalingen in de verschillende sanatoria 
niet precies dezelfde was, is geen onderscheid gemaakt tussen de uit
komsten in "Beatrixoord" en in de andere sanatoria. Hierdoor werd 
vermeden, dat de getallen, op zichzelf reeds klein, nog kleiner zouden 
worden. 
Bij 45 patiënten werden geen resistente bacillen aangetoond. 26 maal 
beperkte het onderzoek zich tot één bepaling bij opname in het sanato
rium, daarna konden geen bacillen meer worden aangetoond. Het spu
tum van de andere 19 patiënten werd later nog één of meermalen onder-
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zocht, waarbij de gevoeligheid ten opzichte van de medicamenten onge
wijzigd bleek te zijn gebleven. 
Bij 22 patiënten werden bacillen gekweekt die voor één of meer medica
menten resistent waren. Deze patiënten vormden 17% van alle sanato
riumpatiënten en 33% van de groep die op resistentie werd onderzacht. 
Bij 16 van deze 22 patiënten waren er reeds resistente bacillen aanwezig, 
toen zij in het sanatorium werden opgenomen ; bij 6 ontwikkelde de 
resistentie zich tijdens de sanatoriumbehandeling. Van een primaire 
resistentie kan bij de groep van 16  patiënten niet worden gesproken, 
omdat zij allen reeds vroeger met chemotherapeutica waren behandeld. 
Een overzicht van de resistentiegevallen is in tabel 68 weergegeven. 

Tabel 68. Resistentie bij patiënten uit de "Sanatoriumgroep". 

Aantal resistent voor resistent voor 
1 2 3 medicamenten Sm PAS INH 

Resistent bij opname 16 10 3 3 5 9 1 1  

Resistent tijdens 
behandeling 6 2 0 4 4 4 6 

De afwijkingen die deze patiënten hadden en het resultaat van de be
handeling, worden in tabel 69 en 70 vermeld. 

Tabel 69. Aard van de afwijkingen bij 22 patiënten met resistente 
bacillen. 

Minimal lesions . 
Mod. adv. lesions 
Far adv. lesions 
Cavernevorming 

3 
12 
7 

14 

Tabel 70. Resultaat van de behandeling bij 22 patiënten met resistente 
bacillen. 

Aantal Goed Slecht Waarvan 
overleden aan tbc 

22 15  7 5 

Resistent voor 1 medicament 9 0 0 
Resistent voor 2 medicamenten 2 2 1 
Resistent voor 3 medicamenten 4 5 4 
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Ook uit dit overzicht blijkt, dat een resistentie tegen één geneesmiddel 
een goed eindresultaat niet behoeft te verhinderen ; bij een resistentie 
voor de drie "major drugs" daarentegen overleed bijna de helft van de 
patiënten aan tuberculose. 
Vermeld dient nog te worden, dat van de 16 patiënten, die bij opname 
reeds voor één of meer geneesmiddelen resistent waren, er 4 tijdens het 
sanatoriumverblijf ook voor andere medicamenten resistent werden. 
2 patiënten werden resistent voor één, 2 voor twee medicamenten, voor 
welke bij opname nog een goede gevoeligheid bestond. 
Het resultaat van de behandeling is bij 33% van deze patiënten onbevre
digend, 5 van hen (23%) overleden aan tuberculose. Bij de 45 patiënten 
die niet resistent waren, zijn deze percentages 9 respectievelijk 5. 

Oorzaken voor het ontstaan van resistentie. 

Bij 16 patiënten die bij opname in het sanatorium reeds resistent waren, 
is nagegaan wat de oorzaak van deze resistentie-ontwikkeling kon zijn 
geweest. 
4 patiënten waren tijdens een vorige kuur of in de periode waarin zij op 
sanatoriumopname moesten wachten, met slechts één medicament be
handeld. 7 patiënten hadden een voorgeschiedenis, waaruit gebrek aan 
medewerking en ziekte-inzicht duidelijk bleek. Zij kuurden wisselend 
thuis, in ziekenhuizen of sanatoria. De kuurperioden waren telkens kort, 
medicamenten werden wisselend gebruikt of soms in het geheel niet. 
Meestal waren het vage klachten van de patiënt die een regelmatige toe
diening verhinderden. 
Bij de overige 5 patiënten was het gebruik van medicamenten goed ge
weest met regelmatige afwisseling en steeds combinaties van 2 of 3 
geneesmiddelen. Het optreden van resistentie kan hierbij niet veroor
zaakt zijn door fouten in de therapie of door gebrek aan medewerking 
van de patiënt. 
6 patiënten werden tijdens de behandeling in het sanatorium resistent, 
bij opname was er nog een goede gevoeligheid voor alle medicamenten. 
Achteraf kan men slechts in één geval zeggen, dat de medicatie bij het 
begin van de kuur onjuist is geweest, bij de overige 5 kon geen duide
lijke verklaring voor het optreden van resistentie worden gegeven. 
Bij deze 6 patiënten was, ondanks het optreden van resistentie, het eind
resultaat toch nog bevredigend. 

Conclusie : 

Uit bovenstaande cijfers, hoewel klein, wordt toch weer duidelijk, dat 
een onjuiste therapie het ontstaan van resistente stammen bevordert, 
waarvoor de genezingskansen dalen. Dit gevaar bestaat vooral bij de 
oudere patiënten, die na het vaststellen van een actieve tuberculose niet 
direct in een sanatorium worden opgenomen, maar thuis onvoldoende 
behandeld worden. De goede resultaten van Neel (1961) en Vidal (1962) 
zijn waarschijnlijk mede verkregen, doordat bij hun patiënten, die direct 
werden opgenomen, zich nog geen resistentie had ontwikkeld. 
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2. Operatieve therapie. 

Hoewel voor het overgrote deel van de oudere patiënten alleen conserva
tief-medicamenteuze behandeling in aanmerking komt, is in een klem 
aantal gevallen een meer actief ingrijpen nodig en mogelijk gebleken. 
De literatuurgegevens zijn ook hierover schaars. In een aantal artikelen 
wordt meestal volstaan met een leeftijdsindeling, zonder dat aan de 
groep van de oudere patiënten een bepaalde aandacht is besteed. Bij 
een overzicht van Källqvist ( 1954) over 1465 pneumothorax-patiënten 
zijn er slechts 3 ouder dan 60 jaar. In 1955 behandelt Källqvist de resul
taten van de thoraco-plastiek bij ouderen; 55 patiënten zijn ouder dan 
50 jaar, 1 1  van hen hebben de 60-jaar grens gepasseerd, bij 40 van hen 
was het resultaat goed. Hij verkiest voor de ouderen de thoraco-plastiek 
boven de pneumothorax. Overholt (1940) verrichtte slechts viermaal een 
thoraco-plastiek bij patiënten van 60 jaar en ouder op een totaal van 
1213 bewerkte gevallen. Bij Frostad (1956) was dit 3 op 142, bij Joly 
( 1951) 2 op 101 patiënten. 
Ook de overzichten over resectie-resultaten maken wel duidelijk, dat 
deze ingreep weinig meer wordt toegepast, wanneer de patiënt de 60-jaar 
grens heeft overschreden. Enkele getallen tonen dit aan: 
Robinson (1956) 3 op 1363 patiënten, Hirdes (1956) 4 op 700 patiënten, 
Van Assen ( 1956) 10 op 525 patiënten. 
Källqvist (1956) bespreekt 36 patiënten, ouder dan 50 jaar, bij wie een 
resectie werd verricht ; 3 van deze groep waren ouder dan 60. De resul
taten waren bij allen goed en hij verwacht, dat het aantal resecties bij 
oudere patiënten in de toekomst wel zal toenemen. 
Gale (1956) vermeldt enkele gegevens over zijn oudere patiënten. Hij 
bewerkte 1165 ziektegeschiedenissen, waarvan er 38 betrekking hadden 
op patiënten van 60 jaar en ouder (3%). De aard van de afwijkingen 
was als volgt : geringe veranderingen 2, middelzware afwijkingen 13 en 
uitgebreide afwijkingen 23. In deze groep werden 9 segment-, 16 kwab
resecties en 13 pneumonectomieën uitgevoerd. Over mortaliteit en resul
taten op langere termijn wordt niet gesproken. 
Snadjr ( 1961) geeft een samenvatting van alle operatieve ingrepen bij 
patiënten boven de 50 jaar ; in totaal zijn dit 337 gevallen. Slechts 21 
waren ouder dan 60 jaar en hiervan waren er maar 3 die een resectie 
ondergingen. 
In 1960 werd op 453 patiënten van 60 jaar en ouder, die in een Neder
lands sanatorium werden verpleegd, in 18 gevallen een operatieve in
greep verricht. Dit is 4% van alle oudere patiënten (tabel 71). 

Tabel 71. Operatieve ingrepen in Nederlandse sanatoria bij patiënten 
van 60 jaar en ouder (N.S.V.). 

Thoraco-plas tiek Resectie Totaal 

60-64 mannen 4 6 10 
vrouwen 3 1 4 
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65-74 

Totaal 

mannen 
vrouwen 

0 
0 

7 

3 

1 

1 1  

3 

1 

18 

Gegevens over operatieve ingrepen in het bewerkte patiëntenmateriaal. 
In totaal werden 8 mannen en 1 vrouw geopereerd. Bij 6 gebeurde dit 
tijdens de sanatoriumbehandeling ; bij 3 werd de operatie in een zieken
huis verricht, terwijl voor- en nakuur onder toezicht van de consultatie
bureau-arts werden geregeld ( tabel 72). 

Tabel 72. Operatieve ingrepen in eigen materiaal. 

Thoraco-plastiek Resectie Totaal 

60-64 mannen 1 6 7 

vrouwen 0 0 0 

65-74 mannen 0 1 1 
vrouwen 0 1 1 

Totaal 1 8 9 

Aard van de resectie : pneumectomie 2, lobectomie 2, segmentresectie 4. 
In tabel 73 zijn de indicaties en de resultaten samengebracht. 

Tabel 73. Indicaties en resultaten bij resectietherapie. 

Indicaties: Caverneuze tuberculose 2 
Kaashaard met verweking 3 
Fibreuze afwijkingen, chronisch positief sputum 1 
Destroyed lung 1 
Infiltratief proces (foutieve diagnose) 1 

Resultaten:  Post-operatieve dood 
Veel en langdurige vochtontwikkeling 
Geen complicaties . 

Ontplooiing resterende longdelen bij 5 beperkte resecties: 
Fraai 4, matig 1. 

1 
1 
7 

De resultaten op langere termijn zijn bij 8 patiënten goed te noemen. 
Op het tijdstip van het "follow-up"-onderzoek waren er bij deze patiën
ten geen klachten, die op een emfyseem of cardiaal lijden wezen. 
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Slotbeschouwing. 

Zowel in de literatuur als in het N.S.V.-materiaal is het aantal geope
reerde patiënten van 60 jaar en ouder klein. 
Ook in het eigen materiaal vormt het maar 6% ; de resultaten waren 
echter bevredigend. Helaas overleed 1 patiënt ten gevolge van de opera
tie, het afglijden van een vaatligatuur was de oorzaak. Bij de overige 8 
werd het sputum direct negatief en na de gebruikelijke nakuur, die zon
der moeilijkheden verliep, konden zij het sanatorium verlaten, respec
tievelijk thuis de kuur beëindigen. Er ontwikkelde zich geen recidief, 
het sputum bleef negatief. 
Of in de toekomst in meer gevallen dan tot op heden gebruik zal wor
den gemaakt van de resectiemogelijkheden, valt niet te voorspellen. De 
leeftijd heeft een grote invloed op de mortaliteit, zoals Ellen (1962) 
duidelijk vaststelde. In de groep van 50 jaar en ouder vond zij reeds een 
mortaliteit van 10%, bij een groep patiënten boven 60 jaar zal dit wel
licht nog hoger komen te liggen. Hepper ( 1960) die 61 patiënten ouder 
dan 70 jaar onderzocht, die voor niet-specifieke longziekten een resectie 
hadden ondergaan, vond de volgende mortaliteitcijfers: pneumectomie 
29,6%, bilobectomie 9,1 %, lobectomie 8,30/o. De mortaliteit voor de hele 
groep was 17,7%. Bij deze hoge cijfers, al waren de indicaties andere 
dan tuberculose, is terughoudendheid wel geboden. 
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HOOFDSTUK VIII 

BIJKOMENDE ZIEKTEN 

Het is bekend, dat bij het ouder worden verschillende niet-specifieke 
ziekten kunnen optreden. Het samen voorkomen van tuberculose met 
een andere ziekte zal dan ook op hogere leeftijd vaker het geval zijn 
dan in de jongere leeftijdsgroepen. Volgens Chebanow ( 1961) leed 77,3% 
van al zijn oudere patiënten aan andere ziekten. Wicks (1957) vermeldt, 
dat op 142 patiënten, die in zijn sanatorium overleden, bij 30% nog een 
ander lijden bestond. Op de voorgrond staat nog altijd de combinatie 
van longtuberculose met diabetes mellitus, ulcera van maag en duode
num, hart-vaatafwijkingen, niet-specifieke longziekten en alcoholisme. 
In de beschikbare literatuur over dit onderwerp wordt weinig gezegd 
over de invloed die deze ziekten op de longtuberculose hebben ; alleen 
Hoppe ( 1962) wijdt hier meer aandacht aan. Tevens valt het op, dat 
verschillende auteurs van totaal verschillende criteria uitgaan bij vaag 
omschreven ziektebeelden als bronchitis, arteriosclerose en dergelijke. 

1. Diabetes mellitus. 

Het vraagstuk van de combinatie tuberculose met diabetes is nog altijd 
actueel ; dit geldt ook voor de oudere leeftijdsgroepen. Uit de N.S.V.
jaarverslagen blijkt, dat 10% van deze patiënten tevens een diabetes 
hadden. Het aantal diabetici stijgt belangrijk door de veroudering van 
de bevolking, terwijl door een goede therapie de reeds bekende patiën
ten in leven blijven (Chesrow en Bleijer, 1957). Volgens deze auteurs is 
er boven de 70 jaar een verlaagde glucose-tolerantie, terwijl het mani
fest worden van de diabetes na het 60e jaar in de afgelopen jaren vaker 
voorkomt. De klinische symptomen zijn minder duidelijk dan op jon
gere leeftijd. Bij een willekeurig groepsonderzoek van 1.000 personen 
ouder dan 60 jaar, bleken 24 een typische diabetes, 24 een latente vorm 
hiervan te hebben. In totaal was dit 8,8% van het onderzochte patiënten
materiaal. Het blijft evenwel moeilijk om vast te stellen op welke leef
tijd de diabetes bij oudere mensen is opgetreden. 
Hoyer ( 1957) vond bij een groep van 23 patiënten, die ouder waren dan 
60 jaar, er 10 die eerst na het 60e levensjaar een diabetes kregen. Vol
gens de auteurs van een "Leading Article" in het tijdschrift Tubercle 
1957 zouden boven de 65 jaar meer mannen dan vrouwen aan diabetes 
lijden. Verschillende auteurs vestigen er dan ook de nadruk op, dat aan 
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de combinatie tuberculose-diabetes op oudere leeftijd veel aandacht 
moet worden besteed. Pfaffenberg ( 1956) vond 3% actieve tuberculose 
in een groep van 5845 diabetici, 85% van deze groep was ouder dan 50 
jaar. In de getallen die Wraith en Ovens (1956) en Lesobre (1960) noe
men, blijkt 5% respectievelijk 6% van de patiënten met een actieve 
tuberculose ook een duidelijke diabetes te hebben. Volgens Pfaffenberg 
(1956) zouden er aanwijzingen bestaan, dat ook de diabetes steeds meer 
een ziekte van de oudere mensen zal worden. 
In het merendeel van de gevallen zal de diabetes aan de tuberculose 
voorafgaan, maar volgens Pfaff en berg komt ook het omgekeerde zeker 
voor, juist bij de oudere tuberculosepatiënten. Hij verwacht, dat men 
dit in de toekomst steeds vaker zal waarnemen. Bij 50% van zijn patiën
ten, bij wie de diabetes na de tuberculose kwam vast te staan, werd de 
tuberculose hierdoor ongunstig beïnvloed, bij de overigen was het ziekte
verloop, nadat de diabetes was geregeld, ongestoord. 
Mattei ( 1957) stelt evenwel, dat diabetes altijd aan tuberculose vooraf
gaat ; wanneer het anders mocht lijken, komt dit omdat men de diabetes 
niet tijdig heeft herkend. 
In 1961 onderzocht Pfaffenberg 190 patiënten van 60 jaar en ouder die 
aan beide ziekten leden. In deze groep bestond de diabetes gemiddeld 
reeds 6 jaar voor de tuberculose werd vastgesteld. Zij werden gemiddeld 
1 jaar behandeld en 2½ jaar gecontroleerd. De longafwijkingen hadden 
een overwegend zeer actief, exsudatief karakter; het beeld van de ver
kazende pneumonie was geen uitzondering. Na 3½ jaar was 36,5% over
leden, 20% van de doodsoorzaken was tuberculose, 50% was het gevolg 
van arteriosclerotische afwijkingen in het bijzonder in het glomerulus
systeem. Bij 2/3 deel van de patiënten verbeterde het röntgenbeeld zeer 
belangrijk, sputumconversie werd daarentegen maar bij 30% verkregen. 
Hoppe (1962) bereikte 37% cavernegenezing en 52% sputumconversie bij 
de ouderen met tuberculose en diabetes. Volgens Müller-Wieland (1961) 
is de tuberculose in de afgelopen jaren minder vaak de oorzaak van de 
dood geworden. Ook zijn de longafwijkingen niet meer zo ernstig als 
vroeger bij deze patiënten het geval was ; de prognose is veel verbeterd. 
Hart-vaatziekten, die bij diabetici vaak optreden, zijn minstens zo veel
vuldig de doodsoorzaak als tuberculose. Alle auteurs zijn het erover 
eens, dat een goede diabetesbehandeling primair is. Men moet er zorg 
voor dragen, dat de patiënten niet te zwaar worden ; bloedsuikerwaar
den boven 200 mg.% moeten worden vermeden. Daarnaast moet de nor
male tuberculosebehandeling rigoureus plaatsvinden. 
Orale diabetestherapie kan ook bij oudere tuberculosepatiënten goed 
worden voorgeschreven (Johannes-Heinz, 1956). 
Irskens (1958) geeft echter de voorkeur aan insulinetoediening bij oudere 
patiënten ; met orale therapie kon hij maar bij 29% een goede diabetes
regeling bereiken. 
Regelmatige controle van de diabetes is zeker op oudere leeftijd meer 
dan ooit nodig; bij oudere patiënten vond Turner (1957) op het moment 
dat de tuberculose actief werd, in meer dan 60% een slecht gecontro
leerde diabetes. 
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Diabetespatiënten in eigen materiaal. 

Bij 15 patiënten ( 11 % van de "Sanatoriumgroep") werd diabetes vast
gesteld tijdens de behandeling of was deze reeds eerder bekend. Het be
treft 9 vrouwen en 6 mannen. Bij 7 patiënten bestond diabetes reeds 
toen zij tuberculose bleken te hebben, de tijdsduur varieerde van 1-20 
jaar. Bij 7 patiënten werd diabetes gelijktijdig met tuberculose ontdekt, 
slechts bij 1 vrouw openbaarde diabetes zich tijdens de sanatorium
behandeling. 
De therapie bestond uit : 

alleen dieet 4 patiënten. 
dieet met insuline 9 patiënten. 
dieet met tolbutamidum 2 patiënten. 

In 14 gevallen kon de diabetes goed worden geregeld. Een overzicht van 
de tuberculeuze afwijkingen en de aard van de diabetes volgt in tabel 74. 

Tabel 74. Tuberculose en diabetes. 

Beperkte Matige Ernstige 
afwijkingen afwijkingen afwijkingen 

Ernstige diabetes 0 4 5 

(meer dan 30 E. insuline) 
Lichte diabetes 1 3 2 

Het resultaat van de behandeling was in 11 gevallen goed, in 4 gevallen 
slecht. Deze 4 patiënten overleden allen : 2 tengevolge van tuberculose, 
1 postoperatief ( resectie rechter onder kwab) en 1 aan een niet-specifieke 
ziekte. 

2. Ulcera van maag en duodenum. 

De aanwezigheid van ulcera is op oudere leeftijd geen zeldzaamheid, ook 
in de anamnese behoort operatieve of conservatieve behandeling van 
een maag- of duodenumulcus niet tot de uitzonderingen. In de literatuur 
worden de volgende mededelingen gedaan : 

Wraith en Ovens (1956) 
Beresford (1957) 
Hoppe (1962) 
Garich ( cit. Mark) 
Lesobre (1960) 
Fréour (1961) 

19,8% 
4 % 

20,7% 
11 ,2% 
7 % 
8 % 

Alleen Hoppe vermeldt enkele gegevens per leeftijdsgroep; bij de groep 
50 jaar en ouder is het aantal resecties in de anamnese 6,7%, de caver
negenezing in deze groep was 44%. Als vergelijking dient de groep 30-49 
jaar, waarin het aantal resecties 3,7% bedroeg en het aantal caverne
genezingen 55%. 
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Ulcuspatiënten in eigen materiaal. 

9 patiënten ( 7 mannen en 2 vrouwen) ondergingen een opera tie ( 4) of 
hielden dieet (5) in verband met een maag- of duodenumulcus. De tijd 
die lag tussen de ulcusbehandeling en het manifest worden van de tuber
culose, was gemiddeld 5½ jaar. De kortste tijd was 6 maanden, de lang
ste 18 jaar. Voorts hadden 8 patiënten vage maag-darmklachten zonder 
duidelijke klinische- of röntgenologische afwijkingen. De aard van de 
tuberculose bij de 9 patiënten, die een duidelijk ulcus hadden, was drie
maal weinig ernstig, zes maal hadden de patiënten matige afwijkingen. 
Ernstige gevallen van tuberculose kwamen in deze groep niet voor. Het 
percentage ulcuspatiënten in eigen materiaal, 7%, is dus lager dan door 
de meeste auteurs wordt opgegeven. In het materiaal van de N.S.V. 
wordt het maag-duodenumulcus als bijkomende ziekte niet afzonderlijk 
vermeld. 

3. Hart-vaatafwijkingen. 

Het aantal patiënten dat naast een tuberculose afwijkingen van het hart
vaatstelsel heeft, is begrijpelijkerwijs zeer hoog. Lang niet altijd gaven 
deze veranderingen aanleiding tot duidelijke klinische ziektebeelden. De 
gegevens uit de literatuur zijn weer summier. Almansa de Cara (1961) 
rapporteert, dat 7% dood ging ten gevolge van hart-vaatafwijkingen. 
Chebanow (1961) noemt geen getallen, maar zegt alleen, dat de meerder
heid van zijn patiënten afwijkingen op het e.c.g. vertoonde. Beresford 

( 1957) vindt in 4% hartafwijkingen en in 6% een hypertensie. Bij Lesobre 
(1960) worden 17% hartafwijkingen vastgesteld. Fréour (1961) vindt 
maar zelden een volkomen normaal hart-vaatstelsel ; hij noemt evenmin 
percentages. Bij 200 patiënten van Gamain en Bernard ( 1961) wordt bij 
10% een cor pulmonale geconstateerd. Bij Hoppe (1962) is het percen
tage hart-vaatziekten 14%. In het N.S.V.-materiaal wordt slechts over 5% 
afwijkingen in  de circulatie-organen gesproken. Ook hier lopen de ge
gevens dus sterk uiteen. 

Hart-vaatafwijkingen in eigen materiaal. 

In het sanatorium "Beatrixoord" werd na 1958 bij alle bejaarde patiën
ten een e.c.g. gemaakt ; in de jaren daarvoor vond dit alleen op indicatie 
plaats. In de sanatoria waarheen patiënten uit Tiel werden gezonden, 
geschiedde dit op ongeveer dezelfde wijze. 
Bij 72 patiënten kon over elektro-cardiografische gegevens worden be
schikt ( tabel 75 ). 

Tabel 75. Resultaten e.c.g.-onderzoek. 

Aantal Afwijkingen e.c.g. % Klinische verschijnselen 

Mannen 
Vrouwen 

53 
19 

24 
10 

45 
53 

7 
1 
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Hieruit blijkt, dat in de helft van het aantal onderzochte patiënten op 
het e.c.g. afwijkingen konden worden vastgesteld. In de 8 gevallen, waar
bij duidelijke klinische verschijnselen optraden, werden de volgende 
diagnoses gesteld ( tabel 76 ). 

Tabel 76. Klinische verschijnselen bij hart-vaatafwijkingen. 

Decompensatio cordis 
Myocard infarct 
Boezemfibrilleren 
Angina pectoris 

Mannen 

3 
1 
2 

1 

Vrouwen 

0 
1 
0 

0 

Het percentage van 6%, dat in eigen materiaal werd vastgesteld, komt 
vrijwel overeen met de N.S.V.-gegevens (5% ). 

4. Niet-specifieke longziekten. 

De chronische bronchitis, al of niet gepaard gaande met een duidelijk 
emfyseem, staat hier op de voorgrond. Vaak zijn deze afwijkingen al 
geruime tijd bekend, ze beïnvloeden het algemeen welzijn niet ernstig. 
Bij verschillende auteurs wordt het echte astma bronchiale onderge
bracht in de groep van de a-specifieke luchtweginfecties of niet eens 
vermeld. Ook is uit de literatuur weinig op te maken over de ernst van 
de aandoeningen. Astma, bronchitis en emfyseem worden vaak onder 
één hoofd vermeld. Enkele percentages uit de literatuur volgen thans. 
Wraith en Ovens (1956), astma bronchiale 2%, andere bronchiale afwij
kingen worden niet genoemd. Beresford ( 1957) noemt alleen de combi
natie bronchitis-emfyseem en vindt dit bij 13%. Hoppe (1962) spreekt 
eerst over de combinatie astma-bronchitis-emfyseem en vindt dit bij 46%. 
Later maakt hij nog een onderscheid in 12% bronchitis en 34% astma
emfyseem. 16% van de patiënten van Lesobre (1960) valt eveneens in de 
groep van de a-specifieke longziekten. Fréour (1961) die alleen het em
fyseem noemt, ziet dit bij 21 %. Almansa de Cara ( 1961) vermeldt slechts 
4% astma-emfyseem. 
Gaat men uit van de resultaten van het longfunctie-onderzoek, zoals 
Gamain en Bernard ( 1961) dit publiceerden, dan vindt men veel hogere 
percentages ;  40% van hun patiënten heeft een emfyseem, eveneens 40% 
zou alleen een chronische bronchitis hebben. 
Het is na lezing van bovengenoemde gegevens wel duidelijk, dat men 
door de zeer verschillende opvattingen van de auteurs en de weinig 
overzichtelijke wijze waarop zij hun patiëntenmateriaal hebben inge
deeld, weinig conclusies kan trekken. Men kan echter met zekerheid 
zeggen, dat a-specifieke longafwijkingen frequent aanwezig zijn. 
Hoppe is weer de enige die ook iets meedeelt over het verloop van de 
tuberculose in deze gevallen (tabel 77). 
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Tabel 77. Verloop van de tuberculose bij a-specifieke longziekten 
( Hoppe) in %. 

astma-bronchitis-emfyseem 
cavernegenezing 
sputumconversie 

15-29 

3 
43 
55 

3�9 

14 
44 
63 

50-ouder 

46 
31 
51 

Alle auteurs zijn van mening, dat de behandeling van deze a-specifieke 
longziekten op dezelfde wijze moet geschieden als bij patiënten zonder 
tuberculose. Na sputumanalyse met resistentiebepalingen moet chemo
therapie worden toegepast, aangevuld met spasmolytica en expecto
rantia. 

A-specifieke longziekten in eigen materiaal. 

Tot de groep van de zogenaamde CARA-ziekten konden 33 patiënten (23 
mannen en 10 vrouwen) worden gerekend. Dit is 25% van alle bewerkte 
sanatoriumpatiënten. Dit percentage is zeker te laag, omdat lang niet 
altijd de volle aandacht aan deze aandoeningen is geschonken. In het 
sanatorium "Beatrixoord" wordt in de laatste jaren veel aandacht aan 
deze groep besteed. 24 van de 33 patiënten zijn dan ook uit dit sanato
rium afkomstig. Van alle bewerkte patiënten uit "Beatrixoord" vormen 
zij 30%. Verondersteld mag daarom worden, dat men bij een meer ge
richt onderzoek (anamnese, allergenentests en longfunctie-onderzoek) 
zeker tot hogere cijfers voor de gehele groep zou zijn gekomen. In hoofd
stuk IX, waarin de longfysiologie wordt behandeld, zal meer uitvoerig 
over deze belangrijke groep worden gesproken. 
Het is opmerkelijk, dat ondanks het vele werk dat door Orie en zijn 
medewerkers op dit terrein is verricht, in de Nederlandse sanatoria hier 
nog steeds te weinig onderzoek naar plaatsvindt. In de N.S.V.-gegevens 
van 1960, die betrekking hebben op 453 oudere patiënten, wordt slechts 
tweemaal gesproken over astma of astmatische bronchitis. Bij 43 patiën
ten wordt tevens de diagnose emfyseem gesteld, terwijl 60 maal volstaan 
is met de omschrijving "bronchus deformaties". 
Andere a-specifieke ziekten komen slechts zelden in de ziektedossiers 
voor. 6 maal wordt gesproken over een broncho-pneumonie, éénmaal is 
een aspiratie-pneumonie geconstateerd, terwijl één patiënt naast de 
tuberculeuze afwijkingen ook een ernstig bulleus emfyseem had. 

5. Chronisch alcoholisme. 

Vrijwel alleen in buitenlandse publikaties worcit hierover iets meege
deeld. Voisin (1959 ) vindt de meeste alcoholisten in de groep van 40--50 
jaar. De tuberculose komt bij de alcoholist ruim tweemaal zoveel voor 
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als bij hen, die niet aan alcohol verslaafd zijn. In de groep 50--60 jaar 
is het aantal tuberculosegevallen in beide groepen ongeveer hetzelfde, na 
het 60e jaar zijn de alcoholici voor het grootste deel reeds overleden en 
bedraagt het aantal tuberculosepatiënten bij de verslaafden ongeveer de 
helft van dat bij de niet-alcoholisten. ( Over alcoholisme kan worden ge
sproken, wanneer het gebruik hiervan na omrekening meer bedraagt 
dan 100 ml. van 96% per dag.) 
Lesobre ( 1960) vermeldt 18% alcoholisten onder zijn patiënten. Onder 
de gehuwde alcoholisten zou meer tuberculose voorkomen dan onder de 
vrijgezellen. 78% uit deze groep verliet het sanatorium voortijdig. Hij 
geeft geen gegevens over het ziekteverloop. Mauser ( 1953) komt tot 
ongeveer 10% alcoholisme bij zijn oudere patiënten. De behandeling bij 
deze mensen is zeer moeilijk. Rotter (1961) adviseert om de alcoholist 
in het sanatorium te behandelen als een psychisch gestoorde tubercu
losepatiënt, die naast hulp van de longarts ook psychiatrisch moet wor
den behandeld. Met disciplinair ontslag bereikt men zeker bij de oudere 
patiënten niets. In Nederland vormen de drankmisbruikers geen pro
bleem. In de N.S.V.-verslagen wordt er niets over vermeld ; in het eigen 
materiaal kwamen slechts twee gevallen voor van alcoholisme (mannen). 
De tuberculose verliep bij beiden progressief en voerde tot de dood. 

Conclusies. 

Bij oudere patiënten wordt de tuberculose vaak begeleid door ernstige 
bijkomende ziekten. Diabetes, maag-duodenum ulcera, hart-vaatafwijkin
gen en niet-specifieke longziekten worden in vele publicaties als de be
langrijkste hiervan genoemd. De percentages die de verschillende auteurs 
opgeven, Jopen sterk uiteen. Over de invloed die deze ziekten op het 
verloop van de tuberculose hebben, wordt, met uitzondering van de 
publikaties van Hoppe, niet gesproken. In eigen materiaal kon worden 
vastgesteld, dat diabetes in 11 % voorkwam, in slechts één van de 15 
gevallen kon deze niet worden geregeld. 75% van de diabetici kon her
steld worden ontslagen. Het aantal ulcuspatiënten was 7%, het verloop 
van de tuberculose was bij allen gunstig. 
Door middel van e.c.g.-onderzoek werd in 50% van de onderzochte 
patiënten een afwijking geconstateerd; klinische verschijnselen kwamen 
maar bij 6% voor. A-specifieke luchtweginfecties worden frequent gezien, 
30% van de patiënten uit "Beatrixoord" hadden afwijkingen die tot de 
groep van de CARA-ziekten kunnen worden gerekend. Het alcoholisme 
is bij de Nederlandse tuberculosepatiënten te verwaarlozen. Het is <lui· 
<lelijk, dat een optimale behandeling van de bijkomende ziekten een 
gunstige invloed zal hebben op het verloop van de tuberculose, in het 
bijzonder is dit het geval bij de diabetes. Bij patiënten, lijdende aan 
een maag-duodenum ulcus moet bij het vooronderzoek niet verzuimd 
worden een thoraxfoto te maken. De a-specifieke luchtweginfecties vra
gen eveneens aandacht. Het vermoeden is gewettigd, dat in de Neder
landse sanatoria aan deze patiënten nog te weinig aandacht wordt be
steed. Juist omdat zij za'n belangrijke groep vormen, ligt hier voor de 
sanatoriwnartsen nog een uitgebreid arbeidsterrein. 
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HOOFDSTUK IX 

ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE ADEMHALINGSORGANEN 
OP OUDERE LEEFTIJD 

In hoofdstuk II werd reeds vermeld, dat voor het optreden van tuber
culose bij oudere mensen endogene factoren mede verantwoordelijk 
kunnen zijn. De gewijzigde anatomische en fysiologische verhoudingen 
spelen ongetwijfeld een rol en het is om deze reden, dat hier enige aan
dacht aan zal worden geschonken. 

1. Anatomie van thorax en longen op oudere leeftijd. 

In de bouw van de thorax treden bij het ouder worden tal van verande
ringen op, waarvoor genetische factoren en invloeden van buiten af aan
sprakelijk kunnen worden gesteld (Beattie, 1959). 
Door degeneratie en verzwakking van de tussenwervelschijven verandert 
de wervelkolom en neigt deze tot kyfose. Verbening van het ribkraak
been, verminderde beweeglijkheid van de gewrichten tussen ribben en 
wervels aan de ene, ribben en borstbeen aan de andere zijde hebben 
een verminderde beweeglijkheid van de thorax tot gevolg. 
Door atrofie van de intercostaalmuskulatuur, het diafragma en de buik
spieren wordt vooral de diepe in- en uitademing onmogelijk en het hoest
mechanisme verzwakt. Dit laatste kan bij bronchiale infecties een reten
tie van secreet tot gevolg hebben. 
Door de genoemde veranderingen kan een thoraxvorm ontstaan, die 
door Beattie de "senile thorax" wordt genoemd. Deze is platter, korter 
en daardoor kleiner dan op jongere leeftijd. Bij de ouderen, die al vele 
jaren aan bronchiale infecties lijden, waarbij zich dan emfyseem ont
wikkelde, vinden we daarentegen het bekende beeld van de "barrel 
chest", een wijde, diepe en starre thoraxvorm. 
Ook in de longen zelf treden veranderingen op naarmate men ouder 
wordt ; hierbij zijn alle delen van de ademhalingsorganen betrokken. 
De trachea daalt dieper in de thorax, de hoofdcarina, die zich op jongere 
leeftijd ter hoogte van de 3e borstwervel bevindt, komt nu ter hoogte 
van de Se borstwervel te liggen. In het tracheakraakbeen treedt kalk
afzetting het meeste op, meer dan in de bronchi. De lymfklieren rond 
trachea en bronchi worden groter en vaster, zij bevatten meer pigment 

85 



en hierdoor verliest de bronchiaalboom een deel van haar soepelheid en 
beweeglijkheid. 
In de bronchi treden duidelijke wijzigingen op, zowel in de wand als in 
de vaatvoorziening. Delarue ( 1958) en medewerkers hebben hiernaar 
veel onderzoek verricht. De bronchiaalwand neemt geleidelijk in dikte 
af, deze atrofie vindt men in alle lagen. 
Hierdoor kunnen bronchiëctasieën van het sacculaire type ontstaan, 
deze hebben een slappe wand in tegenstelling tot de starre wand van 
de "echte" bronchiëctasieën. 
De slijmklieren in de kleinere bron chi scheiden meer secreet af ; zij kun
nen ook vettig gedegenereerd zijn. De verminderde beweeglijkheid van 
het trilhaarepiteel en de afgenomen prikkelbaarheid van deze cellen, 
die op oudere leeftijd worden waargenomen, zijn mede verantwoordelijk 
voor een sneller optredende retentie van secreet. 
Storingen in het reflexmechanisme van de bronchusmuskulatuur zouden 
spastische veranderingen van de bronchi in de hand kunnen werken 
( Beattie). Aan de vascularisatie van het bronchiaalsysteem is door 
Delarue c.s. veel aandacht besteed. De hyperplasie van de Aa. bronchia
les is bijzonder uitgesproken, de bronchi worden door een zeer dicht 
vertakt netwerk omgeven, ook in de wand treft men deze vertakkingen 
in groten getale aan. Zij hebben een sterk ontwikkelde muskulatuur ; 
het is de enige weefselhypertrofie die men in de oudere long vindt 
( Delarue). 
De Aa. pulmonales tonen daarentegen regressie ; trombotische processen 
worden hierin niet zelden aangetroffen. Over de betekenis van de hyper
plasie van de Aa. bronchiales, ook in gevallen zonder emfyseem of bron
chiëctasieën, is niets met zekerheid bekend. 
Naast veranderingen in de bronchuswand en het vaatstelsel zien wij in 
de alveoli wijzigingen optreden. Het aantal alveoli neemt na het 40ste 
jaar af en bedraagt op 70-jarige leeftijd nog 60% van het aantal op de 
leeftijd van de jonge volwassenen (Hieronymi, 1960). De alveoli zelf 
worden geleidelijk groter en hun wand wordt dunner. Zo ontwikkelt 
zich volgens Beattie het "senile emfyseem". Mayer ( 1958) spreekt liever 
van "senile lungs", omdat van een pathologisch emfyseem zijns inziens 
geen sprake is. Inderdaad is deze vorm van emfyseem verschillend van 
het obstructief emfyseem, dat onafhankelijk van de leeftijd kan op
treden. 
Over de invloed van de ouderdom op de elastische vezelstructuren in de 
long bestaat geen eenstemmigheid (Hartung, 1957). 

Conclusie : 

Op oudere leeftijd treden in alle delen van thorax en longen veranderin
gen op, die van invloed zijn op de respiratie, afvloed van bronchiaal
secreet en gasuitwisseling. Het gehele mechanisme van de ademhaling 
ondervindt hierdoor zekere beperkingen. 
Veel literatuur over dit onderwerp wordt vermeld in de publikaties van 
Beattie en Delarue. 
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2. Literatuurgegevens over de longfunctie bij oudere mensen. 

Vooral sinds de laatste wereldoorlog wordt het klinisch longfunctie
onderzoek steeds intensiever en uitgebreider toegepast. Dit onderzoek 
is zowel uit het oogpunt van behandeling als van prognose van belang, 
d.w.z. bij de indicatiestelling voor operaties, voor het bepalen van validi
teitspercentages als ook voor de objectieve beoordeling van aandoenin
gen die met luchtwegobstructie gepaard gaan en de therapeutische be
invloeding hiervan. 
Aanvankelijk betroffen de meeste literatuurgegevens patiënten uit de 
jongere leeftijdsklassen ; gegevens die betrekking hebben op ouderen 
werden veel minder frequent gepubliceerd. Eén en ander hangt waar
schijnlijk samen met het feit dat vroeger de indicatiestelling voor het 
longfunctie-onderzoek bij ouderen minder vaak voorkwam dan bij jonge
ren. Daar komt dan nog bij, dat het moderne longfunctie-onderzoek tijd
rovend is en voor de oudere patiënt vaak een grote inspanning betekent. 
De medewerking van de patiënt is een eerste vereiste, bij oudere mensen 
laat dit nog wel eens te wensen over. 
Bij oudere patiënten zal men dan ook eerder geneigd zijn van een derge
lijk onderzoek af te zien als er niet een zeer dringende reden voor be
staat, anderzijds is het longfunctie-onderzoek juist bij de ouderen van 
belang, omdat bij hen de functionele reserves kleiner zijn en het goed is 
hierover gegevens te bezitten. 

Tabel 78. Overzicht van enige literatuurgegevens. 

::,R U  ,..., 0 E-< 
"C Ë '@ � u . ::::;, ::E s .::::  u 

C1.l QJ u u > 1:: 1Z < 
(.'.) � E-< > 1Z � µ.. ::E 

Pierce, 1958 71 6582 3598 ml 45,1 4637 ml 60,1 l 
Richards, 1956 m 64 5770 4055 ml 30 

V 75 5220 3200 ml 37 
Joos, 1957 60-79 61% TC 39 50% TC 
Hartung, 1957 51-69 69% TC 30,8 
Greifenstein,  1952 61½ 5920 m 3480 ml 40,9 3440 ml 44,0 l 

4140 V 2340 ml 41,9 2220 ml 

Geen enkele auteur maakt melding van grote aantallen ; gemiddelde 
waarden, zoals voor jongere mensen zijn berekend, ontbreken voor de 
ouderen. 
Volgens Joos (1957) is de bekende formule van Baldwin-Cournand na 
het 50ste jaar niet goed meer bruikbaar, daarna neemt de VC sneller 
af dan de TC. Hij geeft daarom de voorkeur aan een formule voor de 
TC. Deze luidt : 

Mannen 36,2 - (0,06 x leeftijd) x lengte in cm. 
Vrouwen 28,6 - (0,06 x leeftijd) x lengte in cm. 
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Het is vrijwel alle onderzoekers opgevallen, dat de longfunctie bij de 
gezonde oudere mensen tot op hoge leeftijd gunstige waarden blijft ver
tonen. De VC daalt maar langzaam ; de RV /TC-verhouding stijgt in de 
loop der jaren iets, maar geeft geen aanleiding tot ernstige moeilijk
heden. In 1938 gaf Kaltreider een vergelijking tussen de waarden bij 
ouderen en bij jongeren. Hij merkte op, dat pas na het 55ste jaar het 
RV langzaam groter werd; dit was volgens hem het gevolg van de ver
minderde beweeglijkheid van de thorax. 
Richards ( 1956) geeft als zijn mening, dat maximale inspanning het 
voorrecht is van de jeugd, maar dat tot het 70ste jaar flinke inspanning 
nog zonder bezwaar kan worden verricht ;  de beperking hiervan wordt 
voonamelijk door cardiale factoren veroorzaakt. 
De reserves van de ouderen zijn echter kleiner dan van de jongeren 
( Greifenstein, 1952). 
We moeten hierbij steeds in het oog houden, dat het om mensen gaat 
met volkomen gezonde longen; bijkomende complicaties van de zijde 
van de luchtwegen ( astmatische bronchitis, chronische bronchiale infec
ties) beïnvloeden de functies zeer duidelijk in ongunstige zin. 
Dit verklaart mijns inziens dan ook, dat Bourgeois (1959) bij 77 patiën
ten, die ouder waren dan 65 jaar en een niet-geselecteerde groep vorm
den, in meer dan een derde deel een gestoorde functie vond. 
Het beeld van de seniele atrofie, inherent aan het ouder wordende long
weefsel, treedt eerst na het 55ste jaar op en dit verloopt langzaam pro
gressief. Volgens Bates (1955) zou de mens de hypothetische leeftijd 
van 150 jaar moeten bereiken om een volledig "seniel emfyseem" van de 
longen te kunnen krijgen. Het emfyseem dat zich in de groep van de 
CARA-ziekten kan ontwikkelen, vindt men in de regel reeds tussen het 
35ste en 45ste jaar (Bates, Mayer, 1958). 
Bij gezonde oudere mensen vindt men het typische emfyseem zelden ; 
een aanwijzing voor een luchtwegobstructie is er bij hen niet. De elasti
citeit van het longweefsel speelt bij de ademfysiologie een belangrijke 
rol ; op oudere leeftijd neemt deze zeker af. Uit de proeven met longen 
van overledenen (Hartung, 1957) bleek, dat op de leeftijd van de jonge 
volwassenen de elasticiteit het grootst is, daarna daalt deze geleidelijk. 
Na het 55ste jaar wordt de long "slapper", de rekbaarheid neemt toe, 
de elasticiteit neemt af, tussen 60 en 70 jaar ontstaat een irreversibele 
toestand. Het gelukt Hartung dan niet meer een long na een bepaalde 
overrekking in de oude vorm terug te laten keren. 
Geleidelijk ontstaat er ook een minder goede functie van de elastische 
vezels, mogelijk door een atrofie, een vermindering van hun aantal of 
een verandering in hun elastische eigenschappen. Een combinatie van 
deze drie factoren is volgens Pierce en Ebert (1958) aannemelijk. 
Joos ( 1957) veronderstelt, dat het elasticiteitsverlies niet gelijkmatig over 
het gehele longweefsel is verdeeld; partiële insufficiëntie van het elas
tisch netwerk zou tot de mogelijkheden behoren. Deze auteur verrichtte 
bij oudere mensen tevens bepalingen van de arteriële zuurstofverzadi
ging tijdens inspanning. In de groep van 60-79 jaar wordt een lichte 
daling waargenomen, de arteriële koolzuurspanning blijft gelijk. Vol-
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gens Donevan (1959) moet hiervoor een verminderde "cardiac output" 
verantwoordelijk worden gesteld. 
De diffusiecapaciteit is op oudere leeftijd zeker iets verminderd. 
Cohn ( 1954) meent, dat op oudere leeftijd de reductie van het aantal 
capillairen in de alveolaire membraan hiervan de oorzaak is ; hij maakt 
hierbij een vergelijking met de capillaire veranderingen in de nierglome
ruli op oudere leeftijd. 
Riley ( 1954) vond, dat de maximale diffusiecapaciteit bij oudere mannen 
kleiner is dan bij jongeren. Joos c.s. ( 1957) vatten de verschillen in long
functie tussen ouderen en jongeren als volgt samen : 
De ademreserve is licht beperkt, de efficiëntie van de ademhaling is iets 
slechter. Er is een matige vergroting van RV en FRC, de arteriële kool
zuurspanning is normaal, de arteriële zuurstofspanning is laag-normaal. 
Volgens hen is de ventilatie bij oudere mensen zeer ongelijkmatig. De 
retractiekracht van het longweefsel is iets verminderd. De eindconclusie 
van Greifenstein (1952) is, dat de longfunctie bij gezonde oudere mensen 
in vergelijking tot de jongeren niet belangrijk slechter is. 
Het lijkt niet aannemelijk, dat de longfunctie, zoals die gevonden wordt 
bij normale bejaarden, een ongunstige invloed heeft op de uitgebreid
heid en het verloop van de longtuberculose. Anders ligt het, wanneer er 
duidelijke longfunctiestoomissen als gevolg van een bijkomende ziekte, 
zoals bijvoorbeeld de chronische a-specifieke respiratoire aandoeningen 
(CARA-groep) bestaan. Kreukniet (1959) onderzocht de combinatie van 
longtuberculose en astmatische constitutie uitvoerig met vermelding 
van veel literatuur. In zijn materiaal komen 30 patiënten, ouder dan 60 
jaar, voor, waarvan er 17 een astmatische constitutie hadden. Aan deze 
ouderen als groep wordt echter geen bijzondere aandacht besteed. 
Het resultaat van de behandeling bij alle patiënten, bij wie tuberculose 
samenging met een astmatische constitutie, was voor de hele groep 
slechter dan voor de groep patiënten die een ongecompliceerde tuber
culose had. 
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\0 
0 

Leeftijd 

groep 

60---64 
60---64 
65-69 
65-69 
70-74 
70-74 
75-ouder 

Leeftijd 

groep 

60---64 
60-64 
65-69 
65-69 
70-74 
70-74 
75-ouder 

Tabel 79. 

gesl. 

gem. 

62,1 m 
61,1 V 

66,8 m 
66,4 V 

71,6 m 
72,5 V 

78,3 m 

gesl. 

gem. 

62,1 m 
61,1 V 

66,8 m 
66,4 V 

71,6 m 
72,5 V 

78,3 m 

Longfunctiegegevens van patiënten ouder dan 60 jaar. 

Totale capaciteit Vitale capaciteit 

ml gevonden % normaal aantal ml gevonden % normaal aantal 

5176 = 89 20 3138 = 90 21  
3988 = 88 8 2426 = 80 8 
5628 = 99 5 3110 = 82 6 
3442 = 80 6 1983 = 68 7 
5135 = 94 8 3258 = 97 8 
2712 = 64 2 1675 = 63 2 
5632 = 99 5 3121 = 89 6 

RV¾TC FRC¾TC SC¾VC 

gevonden normaal gevonden normaal gevonden normaal CARA 

31,9 33 45,9 46 55,4 62 5 + 1 ? 
39,1 33 49,7 46 55,8 62 2 + 1 ? 
42,4 33 56,4 46 52,5 62 3 + 1 ? 
41,3 33 50,3 46 52,5 62 3 + 1 ? 
35,9 38 48,5 51  52,6 58 2+2 ? 
39,0 38 50 51  68 58 -
39,6 38 ? 54,2 51 ? 45,8 58 ? 3 +  



3. Resultaten van het longfunctie-onderzoek bij oudere patiënten uit 
het sanatorium "Beatrixoord". 

Bij een deel van de oudere patiënten die in een sanatorium of zieken
huis zijn behandeld, is een longfunctie-onderzoek verricht. In verband 
met hun lichamelijke of geestelijke toestand was dit uiteraard niet bij 
alle patiënten mogelijk en als gevolg hiervan is er dus al een selectie 
van materiaal aanwezig. 
Alleen de patiënten uit het sanatorium "Beatrixoord" zijn verder beoor
deeld ; hierdoor is men van een zekere uniformiteit in onderzoek en uit
werking van de gegevens verzekerd. 
In totaal werden 58 patiënten onderzocht, waarvan er 41 mannen en 17 
vrouwen waren. Een overzicht van de verkregen waarden (gemiddeld 
per leeftijdsgroep en geslacht) vindt men in tabel 79. Voor de bereke
ning van de normaalwaarden zij verwezen naar de publikatie van Tam
meling ( 1961 ). 
Omdat het hier om zeer kleine getallen gaat, waarbij dan nog de groep 
van de CARA-patiënten en de niet-CARA-patiënten zijn samengevoegd, 
geven deze gegevens hoogstens een indruk over de longfunctie van het 
gehele patiëntenmateriaal in de hogere leeftijdsklassen dat zich in een 
sanatorium bevindt. 
18 patiënten behoorden tot de CARA-groep. Als criteria hiervoor golden : 
anamnese met allergische momenten, resultaten van het onderzoek op 
allergenen en bevindingen bij het longfunctie-onderzoek, waarbij in het 
bijzonder de verhouding CUS/VC voor en na de toediening van bron
chus-verwijdende farmaca werd beoordeeld. Een verbetering van deze 
verhouding met minstens 10% na toediening van een bronchus-verwij
dend middel, werd als bewijs voor de aanwezigheid van luchtweg
obstructie aangenomen. Naast deze 18 patiënten waren er 6, bij wie op 
grond van één of meer van de genoemde criteria het zeer aannemelijk 
was, dat er complicerende astmatische factoren bestonden. 
Het is evenwel speciaal bij de ouderen vaak zeer moeilijk aan de hand 
van het longfunctiepatroon uit te maken, of de gevonden afwijkende 
waarden het gevolg zijn van de ouderdom of van een bijkomende a-spe
cifieke aandoening. 
24 patiënten die tuberculose en CARA hadden, zijn vergeleken met 34 
patiënten bij wie de tuberculose ongecompliceerd was. 
Nagegaan werd: aard van de afwijkingen, totale kuurtijd, tijdsduur 
waarin de caverne verdween en het sputum negatief werd en het aantal 
gevallen van een recidieftuberculose. In tabel 80 zijn deze samengevat. 

Alleen de kuurperioden van volledig herstelde patiënten zijn hierbij 
geteld. Wanneer de caverne verdwenen was en het sputum negatief was 
geworden voordat de patiënt op eigen initiatief het sanatorium verliet 
of door een bijkomende ziekte kwam te overlijden, is de duur nodig 
voor de cavernegenezing en de sputumconversie wel meegerekend. Een 
onderverdeling in leeftijd en geslacht is bij deze kleine getallen achter
wege gelaten. 
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Tabel 80. Vergelijking tussen afwijkingen en resultaten van behandeling 
bij longtuberculose al dan niet samengaand met een CARA. 

Min. lesions 
Mod. adv. lesions 
Far adv. lesions 

Caverneuze tuberculose 
Gemiddelde kuurtijd 

(in maanden) 
Cavernegenezing 

(in maanden) 
Sputumconversie 

(in maanden) 
Recidieven 

Röntgenbeeld bij vertrek 
Fraai verbeterd 
Verbeterd 
Ongewijzigd 
Achteruitgegaan, overleden 
Voortijdig vertrek 

CARA-groep 

0 
18 (54%) 
6 (46%) 

15 (63%) 

19,5 

9,7 

2,9 
13 ( 54%) 

4 
} 90% 18 

1 
1 
0 

Niet-CARA-groep 

7 (20%) 
22 (65%) 
5 (15%) 

15 (44%) 

21,2 

8,8 

4,0 

26 (77%) 

4 
} 20 7l% 

1 
3 
6 

Het valt op, dat de afwijkingen in de CARA-groep van ernstiger aard 
zijn dan in de niet-CARA-groep. De tijdsduur nodig voor cavernegenezing 
was iets langer, voor sputumconversie iets korter in de eerste groep. 
Het aantal recidieven is in de gevallen van CARA met tuberculose be
langrijk lager. 
Uit bovenstaande kleine getallen krijgt men de indruk dat de resultaten 
bij de groep tuberculose met CARA beter zijn dan bij de patiënten met 
een ongecompliceerde longtuberculose en dàt, terwijl de ernst van de 
afwijkingen in de eerste groep duidelijk naar voren komt. Deze bevin
dingen zijn volledig in tegenspraak met de resultaten van het onderzoek 
dat door Kreukniet werd verricht. 
In het onderzoek van Kreukniet kon wel een duidelijk verschil worden 
aangetoond tussen de patiënten uit beide categorieën over alle leeftijden, 
ook bij de 13 oudere patiënten in zijn materiaal, die naast hun tubercu
lose een astmatische constitutie hadden, verliep de tuberculose ongun
stig ; zij hielden steeds positief sputum, terwijl er op de röntgenfoto's 
vrijwel geen verbetering optrad. 
Een verklaring voor het verschil tussen de resultaten van het onderzoek 
van Kreukniet en de eigen bevindingen is niet eenvoudig te geven. Moge
lijk spelen de kleine getallen hier een rol, misschien zijn ook de criteria 
voor de groep van de CARA-patiënten anders gelegd. Bovendien is er 
in het eigen materiaal al een selectie, want de allerslechtste patiënten 
zijn wegens lichamelijke condities van het longfunctie-onderzoek uitge-
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sloten. Het zou aanbeveling verdienen dit probleem bij grote groepen 
ouderen nog eens diepgaand te bestuderen, doch het is niet eenvoudig 
een groot materiaal te verzamelen. 
Eerst in de laatste jaren is de samenhang tussen tuberculose en astma
tische constitutie meer in de belangstelling komen te staan ; daarvóór 
werd er weinig aandacht besteed aan het verband tussen beide aandoe
ningen. In de oudere ziektegeschiedenissen ontbreken dan ook vaak 
gegevens over eigen- en familie-anamnese en allergenentests zijn niet ver
richt. Men zal daarom over recente dossiers moeten kunnen beschikken. 
Het blijft trouwens moeilijk afwijkingen in het longfunctiepatroon terug 
te voeren of op de ouderdom, of op de CARA-ziekten; verder is het nog 
steeds niet zeker of allergenenproeven bij oude en zeer oude mensen 
betrouwbaar zijn. Het gebruik van spasmolytica moet bij oudere patiën
ten met grote voorzichtigheid worden toegepast, er kunnen zelfs bepaal
de contra-indicaties bestaan. 
Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de 
oudere tuberculosepatiënten in zekere zin al een geselecteerde groep 
vormen. De patiënten die tevens aan een ernstige vorm van één van de 
chronische, a-specifieke ziekten leden, bereiken voor een belangrijk deel 
de hogere leeftijd niet. 
Goed gedocumenteerd materiaal, kleiner in omvang, is daarentegen wèl 
te verzamelen en dit is misschien van meer waarde dan een groot. 

Conclusie : 

Een overzicht van het longfunctie-onderzoek van 58 patiënten uit het 
sanatorium "Beatrixoord" wordt gegeven. De gevonden waarden zijn ver
werkt, doch hebben, gelet op hun beperkte omvang en verscheidenheid 
in het patiëntenmateriaal, geen grote betekenis. Uit een vergelijking 
tussen 24 patiënten, vallend onder de CARA-groep en 34 patiënten met 
ongecompliceerde longtuberculose, valt niet op te maken dat de behan
delingsresultaten bij de eersten ongunstiger zijn dan bij de laatsten. Dit 
is dus anders dan bij tuberculosepatiënten in alle leeftijdsklassen teza
men. Voor dit verschil worden enkele veronderstellingen naar voren 
gebracht. 
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HOOFDSTUK X 

RESULTATEN VAN DE BEHANDELING OP LANGERE TERMIJN 

De belangstelling voor de tuberculose bij oudere mensen is pas in de 
laatste jaren groter geworden, zodat de verschenen publikaties vooral 
gewijd zijn aan directe resultaten. Mededelingen over na-onderzoek bij 
behandelde oudere patiënten zijn daardoor schaars. 
Adler ( 1961) controleerde 197 patiënten die een observatietijd van 3--6 
jaar hadden. 52% toonde geen recidief of positief sputum. Vidal (1962) 
vond 8% recidieven binnen 4 jaar, bij 70% van zijn groep (104 patiën
ten) was de gezondheidstoestand na 4 jaar goed. De recidiefgevallen 
waren alle mannen ; na een nieuwe kuur werd bij 5 van hen toch weer 
genezing bereikt. Caplin ( 1958) heeft slechtere resultaten. In een groep 
van 53 patiënten die 7 jaar werd geobserveerd, was 5 1  % reeds binnen 
5 jaar overleden. Vooral bij de mannen waren de resultaten slecht : 41 % 
overleed binnen 3 jaar, 34% kreeg een recidief en slechts 25% onder
vond na de behandeling geen moeilijkheden. Oyama ( 1955) controleerde 
1259 patiënten tot 6 jaar na ontslag. Bij de mannen waren de recidief
percentages in de groep 50--69 jaar bijna 3 maal zo hoog als bij de vrou
wen ; bij de mannen van 70 jaar en ouder was er een klein overwicht 
van de vrouwen. Zijn recidiefpercentages over beide geslachten samen 
waren 43 respectievelijk 44% in beide leeftijdsgroepen. Uit zijn onder
zoek bleek, dat de matig uitgebreide en ver voortgeschreden vormen van 
tuberculose op oudere leeftijd veel meer recidiefkansen hebben dan 
dezelfde afwijkingen bij de jongeren. De minder goede behandeling die 
de ouderen destijds hebben gehad ( vóór de invoering van de tubercu
lostatica) verklaart deze verhoogde recidiefkansen. Om een reactivering 
van tuberculose zo snel mogelijk te herkennen, moet aan de latente, in
actieve tuberculose bij ouderen de grootst mogelijke aandacht worden 
besteed. 

Onderzaek naar de resultaten op lange termijn bij ontslagen sanatorium
patiënten en herstelde patiënten uit de "Groep Tiel". 

Bij 96 patiënten kon bij ontslag uit het sanatorium van herstel worden 
gesproken, bij 14 was de toestand vrijwel dezelfde als bij opname. Met 
hulp van de D.C.B.-artsen uit de noordelijke provincies konden inlichtin
gen worden verkregen over de patiënten die in "Beatrixoord" hadden 
gekuurd ; van de patiënten uit het district "Tiel en omgeving" waren 
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ziektegeschiedenissen aanwezig. Van 102 patiënten kon op deze wijze 
een indruk worden gekregen over hun gezondheidstoestand na ontslag. 
Bij de patiënten uit het sanatorium "Beatrixoord" werd als einddatum 
1 juli 1962 aangehouden, voor de patiënten uit het district "Tiel en om
geving" was dit 1 juli 1963. Deze laatste datum sloot ook het na-onder
zoek bij de thuis behandelde patiënten af. Navraag werd gedaan naar 
de gezondheidstoestand op bovengenoemde data ; het optreden van reci
dieven of het weer positief worden van het sputum, alsmede progressie 
op het röntgenbeeld, vroeg de belangstelling. Een overzicht van de ver
kregen gegevens wordt in tabel 81 vermeld. 

Tabel 81. Na-onderzoek bij ontslagen sanatoriumpatiënten. 

Overleden 
Observatie niet- Positief 

( jaren ) Aantal Goed tuberculose tuberculose sputum Recidief 

0--3 66 46 0 17 6 3 

4-6 31 25 0 5 2 1 

7-9 5 4 0 1 1 0 

Totaal 102 75 0 23 9 4 

Uit dit overzicht blijkt, dat 75% van de ouderen geen recidief van hun 
tuberculose gekregen hebben in de observatieperiode. 23 van de ontsla
gen patiënten ( 23%) zijn inmiddels overleden ; bij allen was een andere 
ziekte dan tuberculose de doodsoorzaak. Ook bij hen zijn in de obser
vatieperiode geen aanwijzingen voor een reactivering waargenomen. Bij 
9 patiënten werd regelmatig of sporadisch een positieve culture gevon
den, slechts bij 4 kon van een echt recidief gesproken worden en was 
een nieuwe behandeling noodzakelijk. De patiënten die ontslagen werden 
met duidelijk positief sputum en röntgenologisch actieve afwijkingen 
(voortijdig vertrek), zijn in dit onderzoek niet betrokken. 

,,Groep Tiel". Van 39 patiënten (van de 41 die als hersteld of ongewij
zigd uit de behandeling zijn ontslagen) zijn de gegevens bekend. Deze 
worden in tabel 82 vermeld. 

Tabel 82. Na-onderzoek bij patiënten uit de "Groep Tiel". 

Overleden 
Observatie niet- Positief 

( jaren ) Aantal Goed tuberculose tuberculose sputum Recidief 

0--3 18 14 0 3 0 1 

4-6 16 13 0 2 0 1 
7-9 5 4 0 1 0 0 

Totaal 39 31 0 6 0 2 
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Bij 80% van deze groep kon geen recidief worden vastgesteld; de 6 
overleden patiënten ( 16%) stierven allen aan een niet-specifieke ziekte. 
Zij werden tot vrij kort voor hun dood nog gecontroleerd op het consul
tatiebureau, waarbij geen aanwijzingen voor recidief bestonden. De 2 
recidiefpatiënten zijn inmiddels beiden hersteld. Ook uit deze kolom 
blijkt, dat de tuberculose bij oudere mensen, mits goed behandeld, ook 
op de lange duur geen ongunstig verloop behoeft te hebben. 

Conclusie : 

De resultaten van het na-onderzoek bij beide groepen onderstrepen de 
waarde van een goede behandeling van de tuberculose, ook bij de oudere 
patiënt. Duidelijk komt hierdoor tevens naar voren, dat een intensieve 
behandeling ook voor de oude en zeer oude tuberculosepatiënt volledig 
verantwoord is. Een recidiefpercentage van 4% van alle herstelde patiën
ten mag zeker, gelet op de vaak ernstige afwijkingen die aan het begin 
van de ziekte bestonden, niet onbevredigend worden genoemd. 
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HOOFDSTUK XI 

ALGEMENE MAATREGELEN TOT BESTRIJDING VAN DE 
TUBERCULOSE BIJ BEJAARDEN 

In de voorafgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de behande
ling en de resultaten hiervan. Er werd reeds gewezen op de vaak late 
diagnostiek, waardoor vaak ernstige afwijkingen werden geconstateerd. 
Wil men hierin verbetering brengen, dan moet de nadruk gelegd worden 
op een snellere herkenning van de tuberculose. Voor allen die werkzaam 
zijn op het gebied van de volksgezondheid, ligt hier een taak. 

Taak van de huisarts. 

In 1940 wees Wiese er reeds op, dat men steeds bij oudere hoestende 
patiënten op tuberculose verdacht moet zijn. Ook van der Lee (1951) en 
Mark ( 1962) vestigden hierop de aandacht. 
Andere auteurs, Hiltz (1957), Kinsella (1957 ) en Smith (1959) zijn van 
mening, dat de jongere huisartsen, die niet meer zo vertrouwd zijn met 
het beeld van de tuberculose, te weinig aan deze mogelijkheid denken. 
Kinsella heeft de indruk gekregen, dat men wel vaak aan een longtumor 
denkt, maar slechts zelden aan tuberculose, wanneer het oudere patiën
ten met klachten over de luchtwegen betreft. 
Intensief sputumonderzoek bij elke hoestende patiënt is van het grootste 
belang (Kinsella, 1957, Winkelmann, 1959, Lydtin, 1960, Trail, 1962). Dit 
sputumonderzoek kan door de huisarts zelf worden verricht, of in zijn 
opdracht in een laboratorium plaatsvinden. Tevens moet hij bij ver
denking van longtuberculose niet aarzelen gebruik te maken van de 
diensten van het consultatiebureau. De huisarts moet tevens weten, dat 
een vroeger gemaakte, normale thoraxfoto, een recente tuberculose niet 
uitsluit. Smith ( 1959) en Geddes (1963) vestigen hierop nog eens de aan
dacht. 
Elders werd reeds medegedeeld, dat 23% van de oudere patiënten uit 
het district "Tiel en omgeving" door de huisarts werd gevonden, een ver
hoging van dit percentage zal zeker mogelijk kunnen zijn. 

Taak van de specialisten. 

Bij bepaalde ziekten is regelmatig röntgenonderzoek van de longen nood
zakelijk. Pfaffenberg (1956) en Hoyer (1957) vinden bij diabetici - ook 
zonder intrapulmonale veranderingen - jaarlijks controle nodig. Zijn er 
oude tuberculeuze veranderingen, dan dient de frequentie te worden 
verhoogd. 

97 



Hetzelfde moet gelden voor patiënten met maag- en darmulcera (Lydtin, 
1960). Dezelfde auteur acht regelmatige röntgencontrole van oudere 
patiënten met reumatische aandoeningen, die een behandeling met corti
costeroïden ondergaan, nodig. 
Wilkins (1956) adviseert bij alle oudere patiënten, die een operatie moe
ten ondergaan, een thoraxfoto te maken. 
Genoemde auteurs beperken zich nog tot bepaalde ziekten, waarbij 
tevens een thoraxonderzoek moet plaatsvinden. Amazan ( 1956) acht voor 
alle oudere patiënten, die in een ziekenhuis moeten worden opgenomen, 
een schermbeeldfoto noodzakelijk en wil dit als een routinemaatregel 
ingevoerd zien. De door hem gevonden actieve patiënten rechtvaardigen 
dit. Op 10.000 foto's werd bij 9,1°/oo van de patiënten van 60 jaar en ouder 
een actieve longtuberculose vastgesteld. 
Hoewel de aanschaf van een schermbeeldapparatuur voor de kleinere 
ziekenhuizen een kostbare investering betekent, is hij toch van mening, 
dat een dergelijk onderzoek overal moet plaatsvinden, zonodig moet bij 
de aanschaf steun door de overheid worden gegeven. 

Taak van het consultatiebureau. 

Bij het vinden van een geval van primotuberculose zal men het contact
onderzoek zo uitgebreid mogelijk moeten opzetten. Men moet hierbij 
vooral de oudere contacten en niet alleen de grootouders betrekken 
(Trail, 1962). 
Myers (1955) bepleit controle van oudere personen met inactieve afwij
kingen. Volgens Oyama (1955) wordt de kans op een reactivering groter 
bij het klimmen der jaren. In 1959 stelt Myers voor bij bejaarden een 
tuberculinetest te verrichten en een röntgenfoto te maken van de posi
tief-reagerenden. Dit is geen eenvoudige zaak, want in een latere publi
katie (1960) berekent hij, dat dan per jaar 26.000.000 Amerikanen, ouder 
dan 45 jaar, voor regelmatig onderzoek in aanmerking zouden moeten 
komen. 
Wordt bij oudere patiënten een dubieus actieve tuberculose gevonden, 
dan moet men volgens Winkelmann (1958) niet aarzelen ook deze te be
handelen. Dezelfde auteur pleit voor jaarlijkse korte INH-kuren bij de 
herstelde patiënten uit de hogere leeftijdsklassen. 

Bevolkingsonderzoek. 

Hoewel het bevolkingsonderzoek nu reeds sinds de tweede wereldoorlog 
overal plaatsvindt, is de belangstelling hiervoor bij oudere mensen niet 
bijzonder groot. Alle auteurs, (Vidal, 1959, Winkelmann, 1959, Lydtin 
1960, Joint Tuberculosis Council, 1962) zijn van mening, dat het aantal 
absenten in de hogere leeftijdsgroepen opmerkelijk groot is, al geven 
zij geen cijfers. 
Smith (1959) noemt enkele percentages uit het bevolkingsonderzoek van 
Glasgow. Bij de mannen was 40%, bij de vrouwen 36% afwezig. Ook in 
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Nederland moet de opkomst van de oudere inwoners nog onbevredigend 
worden genoemd, doch nauwkeurige cijfers of percentages zijn mij 
helaas niet bekend. Of men door verplichting tot deelname, zoals Lydtin 
voorstelt, een betere opkomst kan bereiken, is twijfelachtig. De Joint 
Tuberculosis Council, die ook over ervaringen uit Australië beschikt, 
(wel verplichte deelname) meent, dat men meer bereikt met propa
ganda. Men moet de ouderen geleidelijk van het nut van dit onderzoek 
weten te overtuigen. Ook hier ligt een taak voor huisartsen en wijkver
pleegsters. 
Het is wel noodzakelijk, dat men zijn volle aandacht richt op diè bevol
kingsgroepen, waar de kans op een nuttig effect het grootst is. Zo wijst 
Fréour (1961) erop, dat in de stadsgedeelten van Bordeaux met een 
arme bevolking bij oudere mensen 10 maal zoveel tuberculose werd ge
vonden als in de woonwijken van de welgestelden. In gevangenissen 
(Wicks, 1957) en tehuizen voor daklozen zijn eveneens veel nieuwe ge
vallen te verwachten. Myers ( 1956) vond in de gevangenis van Los Ange
los bij de groep 60 tot 69 jaar 9,6°/oo actieve tuberculose, boven de 70 jaar 
was dit 13,2°/oo. In een tehuis voor zwervers werd zelfs 22,20/oo actieve 
tuberculose gevonden (Deakins, 1956). 
Amsler ( 1960 en 1961) stelt voor het onderzoek in alle Franse bejaarden
tehuizen verplicht te stellen. Men zal dan met behulp van mobiele rönt
genapparaturen deze inrichtingen moeten bezoeken. 
In ons land eisen directies van bejaardentehuizen soms een röntgen
onderzoek voordat tot opname wordt overgegaan. Controle daarna blijft 
veelal achterwege. Hoewel een verplicht jaarlijks onderzoek zeker op 
bezwaren zal stuiten, is dit de enige mogelijkheid om grote groepen 
ouderen regelmatig te controleren. Het voorstel van Amslèr dient daar
om ook in Nederland ernstig te worden overwogen. 

Nazarg voor oudere patiënten. 

Het probleem van de nazorg bij de oudere patiënten kan gecompliceerd 
zijn. Medische en sociale voorzieningen houden hier nauw verband met 
elkaar. De opvattingen van verschillende auteurs staan vaak lijnrecht 
tegenover elkaar. Veel zal afhangen van de aard der afwijkingen bij ont
slag uit het sanatorium en de resultaten van het sputumonderzoek. 
Voorop staat, dat een frequente controle na ontslag nodig blijft ; hierbij 
moet regelmatig sputumonderzoek plaatsvinden (Joint Tuberculosis 
Council, 1962). Op het districtsconsultatiebureau te Tiel wordt bij elk 
controle-onderzoek van de bejaarde patiënt een sputumculture ingezet. 
Wanneer geen sputum wordt geëxpectoreerd, vindt minstens tweemaal 
per jaar een maagspoeling plaats. Regelmatig huisbezaek door de wijk
zuster is bij deze mensen ook na ontslag vereist. Hun leef- en voedings
gewoonten laten nogal eens te wensen over en het is juist de wijkzuster 
die hen hier het beste op kan wijzen. Ook aan problemen van sociale 
aard, die niet zeldzaam zijn, kan zij haar aandacht schenken. Volgens 
Wilkins ( 1956) komen sociale problemen in bijna 1/3 van de gevallen 
voor. Het is niet gewenst patiënten die met negatief sputum ontslagen 
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worden, na ontslag nog chemotherapie voor te schrijven. Bloch (1958) 
en Winkelmann (1959) verwachten hier niet veel van. Meestal wordt met 
PAS-gebruik vrij snel gestopt. INH wordt als regel wel wat langer vol
gehouden. 
De huisvesting van de oudere patiënt kan soms grote moeilijkheden 
opleveren. Wanneer de echtgenoot nog leeft en niet hulpbehoevend is, 
zijn er in de regel weinig bezwaren. Ook de alleenstaande vrouw kan 
zich meestal goed redden, maar voor weduwnaars en oudere vrijgezellen 
is dit minder eenvoudig. Huisvesting bij familie of opname in een be
jaardentehuis is dan meestal noodzakelijk. Wanneer de patiënt met 
negatief sputum is ontslagen, is dit vaak de beste oplossing. Bij de 
patiënten die met positief sputum worden ontslagen of voortijdig ver
trekken, is een oplossing minder eenvoudig te vinden. 
In de bejaardentehuizen worden zij niet geaccepteerd, opname in het 
gezin van hun kinderen is veelal ongewenst in verband met de kans op 
infectie van jongere huisgenoten. Voor ziekenhuisverpleging bestaat geen 
indicatie, nog afgezien van het feit dat dit op financiële en verpleeg
technische gronden vaak onmogelijk is. 
In de loop der jaren zijn reeds vele voorstellen gedaan om voor deze 
mensen een oplossing te vinden. Trail ( 1962), Beresford (1957) en Bloch 
(1958) zijn voorstanders van isolatie van deze patiënt. Eerstgenoemde 
stelt voor in de kleinere sanatoria geriatrische afdelingen voor deze 
mensen in te richten. Een arts met ervaring in geriatrische problemen 
moet hier de leiding hebben. De andere auteurs gaan niet zo ver in hun 
wensen ; zij achten opname in een klein sanatorium, waar aan deze 
mensen de nodige aandacht kan worden geschonken, voldoende. 
Winkelmann (1959) wil de oudere patiënt, die niet naar zijn oude om
geving kan terugkeren, toch uit de sanatoriumsfeer weghalen. Volgens 
hem moeten voor deze mensen aparte verpleeghuizen worden gebouwd, 
vooral voor alleenstaanden is dit gewenst. Er is dan een goed toezicht 
op de therapie en op een rustige levenswijze mogelijk. 
Birkhauser (1961) toont zich een tegenstander van isolerende maatrege
len, omdat hij het infectiegevaar dat deze mensen vormen, gering acht. 
Wanneer de patiënt  goed wordt voorgelicht en begrip heeft voor zijn 
ziekte, is er geen bezwaar tegen dat hij thuis blijft, althans wanneer 
zijn echtgenote in staat is hem te verzorgen. Ook voor de alleenstaande 
vrouw met positief sputum ziet hij geen reden haar uit de vertrouwde 
omgeving weg te laten gaan. De alleenstaande man daarentegen kan 
beter worden opgenomen in een verpleeghuis. Adler ( 1961) acht een 
isolatie in vrijheid het meest aangewezen middel. Bij echtparen moet 
de gezonde partner bij de echtgenoot kunnen blijven en landelijk zal 
men hiervoor een aantal instellingen moeten aanwijzen. In ons land 
pleitte Wijk (1961) voor het openen van tuberculose-afdelingen in be
jaardentehuizen. Hier moet plaats zijn voor de patiënt en zijn echt
genoot. 
Mijns inziens is dit laatste voorstel het beste. Wanneer men de suggestie 
van Adler zou volgen, betekent dit, dat men oudere patiënten vaak zal 
moeten overplaatsen naar een instelling  die ver van woonplaats of land
streek verwijderd is. Het bezoek van familie en kennissen wordt daar-
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door beperkt en de oudere plaatsgenoten, waar hij nog het meeste con
tact mee had, ziet hij niet meer. 
De bezwaren die een dergelijke isolatie met zich meebrengt, zullen een 
ongunstige invloed uitoefenen op zijn algemene toestand en daardoor 
ook op het specifieke proces. Veel beter ware het, wanneer regionaal 
in de bejaardentehuizen gelegenheid werd geschapen tot opname van de 
patiënt met gezonde echtgenoot. Voor het personeel van deze tehuizen 
zullen dan de gebruikelijke preventieve maatregelen moeten worden 
genomen (Periodiek röntgenonderzoek, B.C.G.-vaccinatie). 

De huisvesting van patiënten die in dit proef schrift bewerkt zijn, was 
als volgt : 

Van 108 patiënten is bekend waar zij na ontslag uit het sanatorium 
heengingen. 

Eigen woning 

Inwoning bij familie 

Ziekeninrichting 

Bejaardentehuis 

91 

3 

6 

8 

Wanneer de patiënt naar zijn huis terugkeerde, werd hij daar verzorgd 
door zijn echtgenoot of door familie. In hoeverre dit laatste volledig 
dan wel gedeeltelijk gebeurde kon niet worden nagegaan. Van de 6 
patiënten die naar een ziekeninrichting werden overgeplaatst, waren er 
3 die uit psychiatrische overwegingen niet in een sanatorium konden 
worden verpleegd. De andere 3 hadden blijvend positief sputum en 
werden in een klein sanatorium verder behandeld. Gelukkig is het aantal 
dat naar hun eigen milieu terngkeerde groot. Opgemerkt moet worden, 
dat zowel de patiënten uit "Beatrixoord" als uit "Tiel" overwegend af
komstig zijn uit plattelandsgebieden. Voor de patiënten afkomstig uit 
de grote steden zal de huisvesting wellicht meer moeilijkheden op
leveren. Voor de patiënten met positief sputum, die na ontslag uit het 
sanatorium in een bejaardentehuis of verpleeghuis zijn opgenomen, 
heeft het zin door te gaan met chemotherapie. Men heeft dan tenminste 
toezicht op regelmatig gebruik van de voorgeschreven medicijnen, ter
wijl ongewenste reacties snel kunnen worden gesignaleerd. Is de patiënt 
echter naar huis gegaan en zonder enig toezicht gebleven, dan kleven 
er aan voortgezette behandeling toch wel bezwaren. 
Beresford (1957) meent dat regelmatige controle door wijkzuster en 
jongere familieleden nog wel mogelijk is ; Bloch (1958 ), Hiltz (1957) en 
Sighart ( 1961) verwachten hier weinig van. Zij vrezen het gevaar voor 
een resistentie die zal ontstaan, wanneer de patiënt één medicament 
eigenmachtig niet gebruikt en met het andere onbeperkt doorgaat. 
Men kan echter wel eens gedwongen worden een behandeling ambulant 
voort te zetten, bijvoorbeeld als de patiënt niet naar een bejaardentehuis 
met verpleegmogelijkheid toe wil en contacten met jeugdige personen 
niet wenst te vermijden. Nauwlettende controle door huisarts en wijk
zuster is dan meer dan ooit nodig. 

101 



Conclusie. 

Er moet naar gestreefd worden de diagnose "actieve longtuberculose" 
bij oudere mensen in een vroeger stadium te stellen. Adviezen worden 
gegeven welke hiertoe kunnen leiden. Meer sputumonderzoek door de 
huisarts, meer röntgenonderzoek van de thorax, wanneer de bejaarde 
in een ziekenhuis wordt opgenomen, is gewenst. Deelname aan het bevol
kingsonderzoek moet worden gepropageerd, terwijl aan instellingen 
waar veel bejaarden verblijven meer aandacht moet worden besteed. 
Frequente controle en intensief sputumonderzaek blijft ook na ontslag 
zeer nodig. Aan het huisvestingsprobleem, speciaal van de "good chro
nics" na sanatoriumontslag, wordt ook in ons land nog te weinig aan
dacht besteed. De meningen over de wijze van huisvesting zijn verdeeld. 
Tot ambulante therapie bij oudere patiënten met positief sputum mag, 
na ontslag uit het sanatorium, slechts worden overgegaan, als een regel
matige, nauwgezette controle op het medicamentengebruik gewaarborgd 
is. 
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SAMENVATTING 

In de jaren na de tweede wereldoorlog is het een ieder, die werkzaam 
is op het gebied van de tuberculosebestrijding, duidelijk geworden, dat 
de oudere mensen met longtuberculose een steeds belangrijker groep 
vormen in het totaal van alle patiënten. 
Wil men vorderingen maken bij de bestrijding van de tuberculose, dan 
zal alle aandacht aan deze groep moeten worden gewijd. Zowel aan 
tijdige herkenning als aan behandeling moet nog meer zorg worden 
besteed. 
Het doel van dit onderzoek, hoofdstuk I, was na te gaan welke moge
lijkheden er voor patiënten van 60 jaar en ouder zijn en welke vorm 
van behandeling de voorkeur verdient. 

In hoofdstuk II worden mortaliteit- en morbiditeitcijfers uit de litera
tuur besproken. Deze tonen aan, dat in alle landen met een goed ge
organiseerde tuberculosebestrijding, de sterfte aan tuberculose op 
hogere leeftijd langzamer afneemt dan in de jongere leeftijdsklassen. 
De morbiditeit daalt in een zeer langzaam tempo ; bij de zeer oude 
mensen is er zelfs sprake van enige stijging. Nederland heeft in verge
lijking met andere landen gelukkig een zeer lage mortaliteit, ook in de 
hogere leeftijdsklassen. 
In een aantal grafieken wordt weergegeven, dat ook in ons land de 
tuberculosepatiënten van 60 jaar en ouder een grote groep gaan vormen. 
In 1961 omvatten zij reeds 25% van alle patiënten met een niet-primaire 
tuberculose, terwijl dit in 1951 nog maar 10% was. Van alle oudere 
patiënten in 1961 was 75% infectieus. 
Een aantal vermoedelijke oorzaken voor deze verschuiving wordt ge
noemd. Ons inziens hebben wij hier nog te maken met een erfenis uit 
de tijd, waarin de tuberculose een pandemisch karakter droeg ; vele, 
toen geïnfecteerde mensen, krijgen thans een klinische reactivering, 
waarbij endogene en exogene factoren een rol spelen. 

In hoofdstuk III worden de diagnostische methoden en de aard van de 
gevonden afwijkingen besproken; op het grote belang van het sputum
onderzoek wordt de nadruk gelegd. Alle vormen van tuberculose komen 
op latere leeftijd voor, ook het beeld van de atelectase met ontsteking, 
achter een bronchus-stenose, is bij oudere vrouwen niet zeldzaam. 
In vele buitenlandse publikaties heeft 50 tot 75% van de patiënten reeds 
caverneuze afwijkingen, wanneer de ziekte wordt vastgesteld. Bij Neder
landse patiënten is dit volgens N.S.V.-gegevens nog 52% (bij sanatorium
patiënten). 
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De eerste klinische manifestatie van tuberculose na het 60e jaar wordt 
volgens buitenlandse auteurs in 50% en meer van de gevallen gezien. 

In hoofdstuk IV worden de patiënten uit het district "Tiel en omgeving" 
besproken. Duidelijk komt hierbij naar voren, dat er vaak lange tijd 
klachten bestaan, voordat de patiënt op het consultatiebureau voor 
onderzoek verschijnt. 35% van de mannen en 24% van de vrouwen had 
reeds 6 of meer maanden klachten eer zij uitvoerig werden onderzocht. 
Een zeer belangrijk deel van hen, 91 %, was infectieus, terwijl bij 35% 
caverneuze afwijkingen voorkwamen. 25% van de patiënten had een zeer 
ernstig, uitgebreid tuberculeus longproces ; van de mannen was 66%, 
van de vrouwen 86% voor de eerste maal ziek tengevolge van tuber
culose. 

Over de behandeling wordt in hoofdstuk V gesproken. 51 patiënten, 
afkomstig uit het district "Tiel en omgeving" en 80 patiënten uit de 
noordelijke provincies (,,Beatrixoord" ) zijn in een sanatorium behan
deld. 86 patiënten uit het district "Tiel en omgeving" werden om ver
schillende redenen niet uitgezonden. Beide groepen zijn geanalyseerd; 
aan de behandeling van beide groepen wordt afzonderlijk aandacht be
steed. 
De behandeling in het sanatorium was bijna geheel "conservatief" ( 98% ) 
en bestond uit bedrust en chemotherapie in verschillende combinaties. 
Bij 8% van de patiënten traden bijverschijnselen op, die tot beëindiging 
van de therapie dwongen. De gemiddelde verpleegduur van de volledig 
behandelde patiënten was voor de vrouwen 2½ maand langer dan voor 
de mannen; voor de behandeling van de caverneuze tuberculose was 
ongeveer 3 maanden meer nodig dan voor de niet-caverneuze vormen. 
Landelijke cijfers wijzen uit, dat de oudere mannen vrijwel even lang 
moeten kuren als de jongeren ; voor oude vrouwen is de kuur 2 maan
den langer dan voor jonge vrouwen. Een gemiddelde kuurtijd voor alle 
oudere patiënten van 16 maanden mag zeker niet lang genoemd worden 
en blijkt dan ook goed uitvoerbaar. 
Het voortijdig vertrek komt bij de oudere sanatoriumpatiënten in ons 
materiaal slechts bij 9% voor, de oudere mannen hebben de meeste 
aanpassingsmoeilijkheden. 
De aard van de behandeling van de patiënten die niet in een sanatorium 
werden verpleegd (,,Groep Tiel"), liep zeer uiteen. Bij 28 patiënten kon 
nauwelijks van een vorm van behandeling gesproken worden, omdat zij 
zeer spoedig overleden of zich aan de behandeling en controle volledig 
onttrokken. De overige 56 ondergingen wel enige vorm van therapie; 
ook hier was deze vrijwel altijd "conservatief" (95%). 
De toediening van medicamenten was bij 21 % niet optimaal door gebrek 
aan medewerking van de patiënten. Bij de bewerking van dit materiaal 
was de kuurtijd vaak moeilijk vast te stellen, doch vooral bij de man
nen van de thuis behandelde groep was deze veel langer dan bij de 
mannelijke sanatoriumpatiënten (bij benadering een verschil van 1 ½-2 
jaar). 
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In hoofdstuk VI worden de resultaten van de behandeling weergegeven. 
Bij 73% van de patiënten uit de "Sanatoriumgroep" kon van herstel 
worden gesproken ; de cavernes, indien aanwezig, sloten zich en het 
sputum werd blijvend cultureel negatief. Een cavernegenezing vond in 
ruim 70% van de gevallen binnen het jaar plaats ; van alle caverneuze 
patiënten (62) kon 74% hersteld worden ontslagen, een resultaat dat veel 
beter is dan in de buitenlandse publikaties. 
Van de "Groep Tiel" kon 67% van de behandelde patiënten tenslotte als 
hersteld worden beschouwd, het percentage cavernegenezingen was even
eens 67%. 

Een klein deel van dit proefschrift, hoofdstuk VII, is gewijd aan resis
tentie-problemen en operatieve therapie. 
Bij 17% van alle sanatoriumpatiënten bleek er resistentie van de tuber
kelbacillen tegen één of meer medicamenten te bestaan ; van hen was 
73% reeds bij opname resistent. Van alle patiënten met resistente 
bacillen was het eindresultaat in 67% nog goed; bij de niet-resistente 
patiënten werd in 91 % een gunstig verloop gezien. 
Uit deze cijfers blijkt weer, dat het van grote betekenis is, dat de oudere 
tuberculosepatiënt Zo spoedig mogelijk in een ziekeninrichting wordt 
opgenomen. 
Van alle geopereerde patiënten, 9 in totaal, overleed er één postopera
tief ; bij de anderen was het resultaat, ook op langere termijn, zeer goed. 

De ziekten die op latere leeftijd naast tuberculose voorkomen, zijn vele. 
De voornaamste hiervan worden in hoofdstuk VIII besproken. Diabetes 
werd in 11 % geconstateerd, ulcera van maag en duodenum ( oud en 
recent) 7%. 
Hart-vaatafwijkingen met duidelijk klinische ziektebeelden werden bij 
6% gezien, terwijl de grote groep van de chronische, a-specifieke respi
ratoire aandoeningen bij 25% voorkwam. 

Een kort overzicht over anatomie en fysiologie van de oudere long, ge
baseerd op literatuurgegevens, volgt in hoofdstuk IX. 
De resultaten van het longfunctie-onderzoek bij 58 patiënten zijn geana
lyseerd. Ofschoon hieruit niet naar voren komt, dat er tussen de resul
taten van de behandeling van de ongecompliceerde longtuberculose en 
de longtuberculose bij patiënten met een astmatische constitutie ver
schil is, moeten deze uitkomsten met grote reserve worden beoordeeld. 
Redenen voor deze gereserveerde houding worden genoemd. 

Om de resulaten op langere termijn te kunnen beoordelen, vond een 
"Follow-up"-onderzoek plaats, hoofdstuk X. Gegevens werden verkregen 
over 102 herstelde of ongewijzigd ontslagen sanatoriumpatiënten, die 
niet tegen advies vertrokken waren. Van hen kreeg 4% een recidief, 
maar genas toch weer ; geen enkele patiënt overleed aan tuberculose. 
Ook uit de "Groep Tiel" stierf niemand aan tuberculose, maar 5% moest 
later opnieuw worden behandeld. 
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In hoofdstuk XI volgen tenslotte nog een aantal algemene adviezen en 
voorgestelde maatregelen. Aan het nazorg-probleem wordt aandacht be
steed, de mogelijkheid tot opname van de chronisch-positieve patiënt 
in afzonderlijke afdelingen van bejaarden-tehuizen wordt bepleit. Door 
intensieve propaganda moet de deelname van oudere mensen aan het 
bevolkingsonderzoek worden vergroot. 
Aan het einde van deze samenvatting kan worden gesteld, dat bij een 
snellere herkenning en een optimale sanatoriumbehandeling met goede 
nazorg, de longtuberculose bij oudere mensen zeker kan worden terug
gedrongen. 
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SUMMARY 

During the years following the second world war, it has been brought 
home to everybody concerned with the fight against tuberculosis, that 
the group of aged people with pulmonary tuberculosis has become a 
constantly growing proportion of the total number of patients. 
If advances are to be made in the fight against tuberculosis, the atten
tion should be focussed on this group. More care should be paid to 
early diagnosis and to treatment. 
The purpose of this investigation, as set forth in Chapter I, was to study 
the possibilities for patients of 60 and older, and to find out which form 
of treatment is to be preferred. 
Chapter II deals with the mortality and morbidity figures of the litera
ture. These show that in countries where the fight against tuberculosis 
is well organized, the tuberculosis mortality of aged patients decreases 
slower than that of patients in the younger age groups. 
The decrease in morbidity is very slow ; there is even a certain degree 
of increase among the very old. The Netherlands are fortunate in having 
a very low mortality in comparison with other countries, and this 
applies also to the old age groups. 
A series of graphs is presented to show that the tuberculosis patients 
of 60 and older are becoming a large group. In 1961 they constituted 
25% of all the patients with non-primary tuberculosis, whereas in 1951 
this figure was only 10%. 75% of all the aged patients in 1961 were 
infectious. 
Various possible causes of this change are mentioned. We believe that 
this is a remnant from the time when tuberculosis was pandemie ; many 
persons, who were then infected, naw develop a clinical reactivation, a 
process to which endogenous and exogenous factors have contributed. 
In Chapter III the diagnostic methods and the nature of the changes 
found are discussed, and the great importance of sputum examination 
is stressed. All farms of tuberculosis occur in advanced age; the picture 
of atelectasis with inflammation bebind a bronchial stenosis is not rare 
in aged wamen. 
Many foreign publications report cavitary changes at the time of diag
nosis of the disease in 50 to 75% of the patients. Among Dutch patients 
this figure is 52% (of sanatorium patients) according to data given by 
the Netherlands Foundation for Sanatorium-Insurance. 
Foreign authors state that, in 50% or more of the cases, the first clinical 
manifestations of tuberculosis is observed after the age of 60. 
Chapter IV deals with the patients from the district of 'Tiel and Sur-
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roundings'. The fact that symptoms have often been present a long 
time before the patient applies to the anti-TB bureau for an examina
tion stands out. 35% of the men and 24% of the women had had symp
toms for 6 months or longer before they were thoroughly examined. A 
very large proportion of them, viz. 91 %, was infectious, while cavitary 
changes were observed in 35%. 25% of the patients had a very serious, 
extensive tuberculous lung process; 66% of the men and 86% of the 
women were ill with tuberculosis for the first time. 
The treatment is set forth in Chapter V. 51 patients originating from 
the district of 'Tiel and Surroundings' and 80 patients from the northern 
provinces ('Beatrix-oord') were treated at a sanatorium, 86 patients 
from the district of 'Tiel and Surroundings' were not referred to a 
sanatorium for various reasons. Both groups have been analysed; the 
treatment of these groups was studied separately. 
Treatment at the sanatorium was conservative in nearly all the cases 
(98 % )  and consisted of rest in bed and chemotherapie in several com
binations. In 8% of the patients side effects occured which made inter
ruption of treatment necessary. The average stay at the sanatorium 
for completely treated patients was 2 ½  months longer for women than 
for men; treatment of cavitary tuberculosis took approximately 3 
months more than that of non-cavitary forms. Figures for the whole 
country show that aged men have to stay at the sanatorium about as 
long as younger men, whereas sanatorium treatment for aged women 
lasts 2 months longer than for young women. An average stay at the 
sanatorium of 16 months for all the aged patients is certainly not long, 
and has been found to be quite practicable. 
Early interruption of sanatorium treatment occured in only 9% of our 
aged patients ; adaptation difficulties are greatest in the men. 
The nature of the treatment of those patients who were not treated at 
a sanatorium ( 'Tiel group') varied widely. 28 patients had hardly had 
any form of treatment because they died soon or withdrew from treat
ment and follow-up. The other 56 underwent some form of treatment, 
but this was nearly always conservative (95 % ). 
In 21 % of the cases the administration of drugs was not optimal owing 
to lack of co-operation by the patients. The duration of treatment of 
patients who were not treated at a sanatorium was often difficult to 
assess, but it was much Ionger than that of sanatorium patients, especi
ally for the men ( a  difference of approximately 1 ½-2 years). 
In Chapter VI the results of treatment are given. 73% of the sanatorium 
patients may be considered cured ; cavities, if present, closed and sputum 
cultures became permanently negative. In more than 70% of the cases, 
cavities healed in less than a year ; 74% of all the cavitary patients ( 62) 
were dismissed cured. This result is much better than those reported in 
foreign publications. 
Of the 'Tiel group', 67% of those treated could eventually be regarded 
as cured ; the percentage of cavity healings was also 67%. 
A small portion of this thesis, viz. Chapter yn, is concerned with pro
blems of resistance and surgical treatment. 
In 17% of all the sanatorium patients there was resistance of the tuber-
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culosis bacilli against one or more drugs. 73% of them were resistant 
as early as at the time of admission. The final result was good in 67% 
of all the patients with resistant bacilli. For the non-resistant patients 
the cure rate was 91 %. 
These figures also place emphasis on the great importance of admitting 
aged tuberculosis patients as soon as possible to some sort of clinic. 
Among the total of 9 surgical patients, 1 died postoperatively. The 
results in the other patients have been good for long periods. 
Many diseases are concomitant with tuberculosis in patients of advan
ced age. The principal of these are discussed in Chapter VIII. Diabetes 
was diagnosed in 11%, ulcers of the stomach and duodenum (old and 
recent) in 7%. 
Cardiovascular abnormalities with distinct clinical pictures were obser
ved in 6%, while the large group of chronic non-specific respiratory 
affections occurred in 25%. 
A brief review of the anatomy and physiology of the aging lung, based 
on literature data, is given in Chapter IX. The results of examination of 
the pulmonary function in 58 patients have been analysed. Although 
this analysis does not demonstrate a definite difference between the 
results of treatment of uncomplicated pulmonary tuberculosis and of the 
same disease in patients with an asthmatic constitution, these results 
should be evaluated with the utmost reserve. Reasons for this reserved 
attitude are mentioned. 
In order to make an evaluation of the long-term results possible, a 
follow-up study was made, which is described in Chapter X. Data were 
obtained conceming 102 sanatorium patients who were either cured or 
dismissed without having shown a change and who had not left the 
sanatorium against the doctor's advice. 4% of them developed a recur
rence, hut recovered ; no patient died of tuberculosis. None of the 'Tiel 
group' patients died of tuberculosis eitlier, hut 5% had to undergo 
renewed treatment afterwards. 
Finally, Chapter XI contains some general advice and measures propo
sed. The problem of after-care is considered ; the possibility of admission 
of chronically positive patients to separate departments of homes for 
the aged is recommended. Intensive propaganda should be aimed at 
increasing the number of aged persons submitting themselves to mass 
X-ray examinations. 
We should like to conclude this summary with the statement that earlier 
diagnosis and optimal sanatorium treatment wih adequate aftercare will 
certainly reduce the incidence of pulmonary tuberculosis in aged people. 
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Grafiek I. Mortaliteit aan tubercu
lose ademhalingsorganen per 10.000 
inwoners. 
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Grafiek VI. Mannen en vrouwen, 
ouder dan 60 jaar, met microsco
pisch positief sputum in percentages 
van alle mannen en vrouwen met 
microscopisch positie sputum. 

7 .-.-.--.---,--..---,---r-"""T--,---,--, 

' i  \1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
,: i .,. ' 1 

. \ ' ' ' ' I \ 
: 1 

4 
: : 

··•·•·• \ 
I' i · \  

\. \ / \. 
\ � ; \ 

3 
' ' 

\. __ \ ;: \., ' --· '· \ ' '· \ 

, ·-, MANNEN 80 EN OUDER 
2 

1 � \ 
. _; ·-· .... - , .. . ·, \ 

]
VROUWEN 80 EN OUDER 

·, ' ·. - MANNEN 60-79 JAAR ....... 
·, .... ,-. ...... ·-·-1 VROUWEN 60 79 JAAR 

1951 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Grafiek Il. Mortaliteit aan tubercu
lose ademhalingsorganen per 10.000 
inwoners naar leeftijd en geslacht. 
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Grafiek VII. Mannen en vrouwen, 
ouder dan 60 jaar, met cultureel po
sitief sputum in percentages van alle 
mannen en vrouwen met cultureel 
positief sputum. 
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Grafiek IJl. Morbiditeit. Aantal ge
vallen van actieve niet-primaire long
tuberculose per 10.000 inwoners. 
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Grafiek VIII. Mannen en vrouwen, 
ouder dan 60 jaar, met microsco
pisch en cultureel sputum in percen
tages van alle mannen en vrouwen 
met microscopisch en cultureel spu
tum. 
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Grafiek IV. Morbiditeit. Aantal ge
vallen van actieve niet-primaire long
tuberculose per 10.000 inwoners naar 
leeftijd en geslacht. 
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Grafiek V. Aantal patiënten met ac
tieve niet-primaire longtuberculose, 
ouder dan 60 jaar, in percentages 
van alle patiënten met actieve niet
primaire longtuberculose van het
zelfde geslacht. 
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Grafiek IX. Mannen en vrouwen, 
ouder dan 60 jaar, met caverneuze 
longtuberculose in percentages van 
alle mannen en vrouwen met caver
neuze longtuberculose. 
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